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  Visual Basic.NETتوابع 
  
  بهروز راد: به وسيله

  
  VB.NET آاربردي فارسي توابع -آتاب الكترونيكي آموزشي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 رادبهروز: به وسيله                         Visual Basic.NET  آموزش آاربردي توابع                  ٢                              

  
  
  
  
  

  …درباره آتاب

  Visual Basic.NETآموزش آاربردي توابع   نام آتاب

  بهروز راد  نويسنده

  دانشجوي آامپيوتر  تحصيالت

  ١٣٨٢زمستان  تاريخ تاليف

تعداد 
  صفحات

   صفحه٦٥

  
  .استفاده از مطالب اين آتاب با ذآر نام مؤلف بالمانع است: توجه
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  :مقدمه
  

سپس خداي را آه در آنار نعمات بيكران خود، توفيق ارائه اين آتاب آموزشي را بـه دوسـتداران       
  . عنايت فرمودVisual Basic.NETزبان برنامه نويسي 

در برابر انبوه آتاب هاي الكترونيكي آموزشي انگليسي زبان در مورد زبان هاي برنامه نويـسي،                
  .آمبود آتاب هاي فارسي در آشور ما به شدت احساس مي شود

از آن مهم تر، آتابي آه بر روي يك قسمت از يك زبان برنامه نويسي تمرآز داشته و بـه نحـوي                      
  . گونه اي ساده به توضيح مبحث بپردازد، به ندرت ديده شده استشايسته و به

 آاربردي، مهمترين توابع موجـود      -از اين رو بر آن شدم تا با ارائه اين آتاب الكترونيكي آموزشي              
 مشترك هستند، به صورت دسـته بنـدي شـده و بـه     VB.6.0 را آه اآثرا با زبان       VB.NETدر زبان   

 تر، با زباني ساده و ارائه مثال هـاي متعـدد جهـت يـادگيري و فهـم                   طور آامل و با جزئيات آامل     
  .بهتر، به دوستداران اين زبان قدرتمند ارائه آنم

از آنجا آه هيچ نوشته اي به طور آامل خالي از نقص و ايراد نيـست، لـذا از تمـامي خواننـدگان                       
يميـل زيـر در ميـان    گرامي خواهشمندم اشتباهات آتاب را به طـور مـستقيم بـا بنـده از طريـق ا      

  . بگذارند
اميد است آه با اين آار آوچك، گامي در جهت افزايش دانايي و سطح علمي دوسـتداران ايـن                   

  .زبان برداشته شود
  

  .به اميد موفقيت روز افزون
  

                                                                                           بهروز راد
  ١٣٨٢                                                                                      زمستان     

 
behrouz.rad@gmail.com 
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  :نكات مهم
  
 هــستند و تنهــا در برخــي مــوارد، VB.6.0، شــبيه بــه توابــع موجــود در VB.NET اآثــر توابــع )١

  . ي فراخواني و احيانا سينتكس تابع وجود داردتغييراتي در نحوه
      VB.NETطـول يـك رشـته را برگـشت مـي دهـد امـا در       VB.6.0  در ()Lenبـه عنـوان مثـال تـابع     

  . متغير رشته اي هستيدLengthشما قادر به انجام اين آار را با استفاده از متد 
ه باشد، شما مي توانيـد طـول   به عنوان يك متغير رشته اي تعريف شدStrVar فرضا اگر متغير 

  : اين متغير به دست آوريدLengthآن را با استفاده از متد 
  

Dim strVar As String =“a short string ” 
Console.WriteLine(“The string contains“ & strVar.Length & “characters”) 

 
 بـه دسـت     ()Lenآرگومان تابع   يا شما مي توانيد طول اين متغير رشته اي را با قرار دادن آن در                

  :آوريد
Dim strVar As String =“a short string” 
Console.WriteLine(“The string contains “ & Len(strVar) & “characters”) 

 
 توابعي هستند آه آار تقريبا يكساني انجام مي دهند و اين نكته بـسيار مهـم                 VB.NETدر  ) ٢

  .يص دهيد آه بايد از آداميك از اين توابع استفاده آنيداست آه شما بنا به نياز خود تشخ
  
اگــر شــما يكــي از آرگومــان هــاي اختيــاري را حــذف آنيــد، بايــد بــه جــاي آن از آــاراآتر آامــا   )٣

  .استفاده آنيد
  
  .  آرگومان هاي اختياري داخل آروشه قرار دارند)٤

ك رشـته را از آن اسـتخراج   آـه تعـدادي از آاراآترهـاي يـ     ()Mid به عنوان مثال شكل آلي تـابع 
  :                                مي آند به صورت زير است

newString =Mid(string [,start ][,length ]  
  

 و تعــداد Startمحــل شــروع آاراآترهــايي آــه بايــد اســتخراج شــوند بــه وســيله آرگومــان         
  . آند تعيين ميlengthآاراآترهايي آه بايد استخراج شوند را آرگومان 

 يـك آرگومـان اختيـاري بـوده و چنانچـه اسـتفاده              startهمانگونه آه مالحظه مي شود آرگومان       
نشود به طور پيش فرض محل شروع استخراج آاراآترها از ابتدا يعنـي اولـين آـاراآتر رشـته در                    

  .نظر گرفته مي شود
اسـتخراج مـي   استفاده نشود، از مكان مشخص شده تا به انتهاي رشـته  length اگر آرگومان 

  .شوند
 مي باشد آه رشـته اي را تعيـين          Stringتنها آرگومان اجباري در اين تابع، اولين آرگومان يعني          

  .مي آند آه آاراآترها بايد از آن استخراج شوند
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به صـورت دسـته بنـدي شـده ليـست شـده            توضيح داده شده در اين آتاب       در زير، تمامي توابع     
  :است

  
  .وابعي آه در انتهاي آنها پرانتز وجود ندارد، توابع بدون آرگومان هستند ت:توجه

  
  ):Input/output( خروجي/توابع ورودي

InputBox(),MsgBox()  
  

  :)File and Folder Manipulation( توابعي آه با فايل ها و پوشه ها سر و آار دارند
ChDir(),ChDrive(),CurDir(),Dir(),FileCopy(),FileDateTime(),FileLen,GetAttr(),Kill,MkDir(),Rename(),RmDir() 

SetAttr() 
 

:(Data Type Identification (توابعي آه براي شناسايي نوع داده ها به آار مي روند   
IsArray(),IsDate(),IsDBNull(),IsNothing(),IsNumeric(),IsReference,TypeName(),VarType() 

 
:(Variable Type Conversion (توابع تبديل نوع متغير   

CBool(),CByte(),CChar(),CDate(),CDbl(),CDec(),CInt(),CLng(),CObj(),CShort(),CSng(),CStr(),CType() 
  

  ):String Manipulation( توابعي آه با رشته ها سر و آار دارند
Asc(),AscW(),Chr(),ChrW(),Filter(),InStr(),InStrRev(),Join(),LCase(),Left(),Len(),LTrim(),Mid(),Mid,Replace(), 

Right(),RTrim(),Space(),Split(),StrComp(),StrConv(),StrDup(),StrReverse(),Trim(),UCase() 
  

  ):Data Formatting(توابعي آه براي قالب دهي به داده ها به آار مي روند 
Format(),FormatCurrency(),FormatDateTime(),FormatNumber(),FormatPercent(),LSet(),RSet(),Str(),Val() 

  
  ):Math(توابع رياضي 

Abs(),Atan(),Cos(),Exp(),Fix(),Hex(),Int(),Log(),Oct(),Pow(),Round(),Sin(),Sqrt(),Tan() 
  

  ):Date and Time( توابعي آه با تاريخ و زمان سر و آار دارند
DateAdd(),DateDiff(),DatePart(),DateSerial(),DateValue(),Day(), 

Hour(),Minute(),Month(),MonthName(),Now(),Second(), 
TimeSerial(),TimeValue(),Weekday(),WeekdayName(),Year() 

  
بــر روي فايــل هــا مــورد  ) I/O(خروجــي /تــوابعي آــه جهــت انجــام عمليــات ورودي 

  ):File I/O(استفاده قرار مي گيرند 
EOF(),FileAttr(),FileClose(),FileOpen(),FileGet(),FilePut(),FreeFile(), 

Input(),LineInput(),Loc(),Lock(),LOF(),Print(),PrintLine(),Reset(), 
Seek(),Unlock(),Width(),Write(),WriteLine()  

  
  ):Random Numbers(توابعي آه براي درست آردن اعداد تصادفي به آار مي روند 

Rnd(),Randomize  
  

  ):Graphics(توابع گرافيكي 
QBColor(),RGB()  

  
  ):Registry(توابعي آه با رجيستري سر و آار دارند 

DeleteSetting(),GetAllSettings(),GetSetting(),SaveSetting()  
  

  ):Application Collaboration( توابع آاربردي
AppActivate(),Shell()  

  
  ):Miscellaneous( توابع متفرقه

Beep,CallByName(),Choose(),Environ(),IIf(),Option,Switch()  
  

در ادامه، تمامي توابع ذآر شده به ترتيب دسته بنـدي و تـك تـك، همـراه بـا مثـال توضـيح داده                         
  .خواهند شد



  
 رادبهروز: به وسيله                         Visual Basic.NET  آموزش آاربردي توابع                  ٦                              

توجه داشته باشيد آه توابع موجود در هر دسته به ترتيب حروف الفبا توضيح داده نـشده بلكـه                   
ايـن را خـواهم داشـت تـا در مثـال هـايي آـه در           بنابراين فرصت   . از آسانترين شروع شده است    

  .توابع ديگر خواهم زد از توابع ديگر نيز با همديگر استفاده آنم
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  ):Input/output( خروجي/توابع ورودي
  

بر فراهم آرده   ويژوال بيسيك دو تابع اساسي را جهت نمايش يا درخواست اطالعات به يا از آار              
  .است

 ()MsgBox() , InputBox: اين دو تابع عبارتند از
برنامه هاي آاربردي بايد به نحوي مطلوب با استفاده از فرم هاي جـذاب و آاربرپـسند بـا آـاربر                     

  .خود ارتباط برقرار آنند
  .يكي از اين راه هاي ارتباط، استفاده از اين دو تابع آامال آاربردي مي باشد

  
InputBox(prompt [,title ][,default ][,xpos ][,ypos ])  

  
 همراه با يـك پيغـام و يـك جعبـه     )DialogBox( جهت نمايش يك جعبه گفتگو         InputBox تابع  

  .متن به آار مي رود
 بـر روي  Cancelيـا  OK اين آـادر محـاوره تـا زمـان ورود اطالعـات از طـرف آـاربر و آليـك دآمـه          

  .صفحه باقي مي ماند
  :هاي اين تابع به شرح زير مي باشندآرگومان 

prompt:پيغامي آه در هنگام ظاهر شدن آادر محاوره در آن ظاهر مي شود .  
 شــما در چنــدين خــط چــاپ شــود آن را بــا اســتفاده از Promptاگــر نيــاز داريــد آــه مــتن : نكتــه

  .به آار ببريدVbLf يا VbCr آاراآترهاي خطي 
Title:ر محاوره ظاهر مي شود عنواني آه در نوار عنوان آاد.  
اگر شما از ذآر اين آرگومـان اختيـاري خـودداري آنيـد، نـام برنامـه شـما در ايـن قـسمت                  : توجه

  .نمايش داده مي شود
Default:مقدار ورودي پيش فرض آادر محاوره آه در جعبه متن قرار خواهد گرفت .  

ورودي را داريـد، مقـداري را     اگر قصد تسريع در تصميم گيـري آـاربر در وارد آـردن مقـدار                : توصيه
  . حتما در اين قسمت ذآر آنيد

Xpos,ypos :              مختصات گوشه ي سمت چپ و باالي اين آادر محـاوره از صـفحه نمـايش را بـا
  .اين مقادير تعيين آنيد

  .مي باشند Twips اين واحدها بر حسب: نكته
 –ل هـزارم ايـنچ و يـك          چهارهزارو چهارصدو چهـ    – برابر با يك     Twipsتوجه داشته باشيد آه هر      

  .است) Point(پانصدو شصت و هفت صدم سانتي متر و يك بيستم نقطه 
  : به شكل زير است ()InputBoxساده ترين شكل آاربرد تابع

  
SSN =InputBox(“Please enter your name and family ”)  

  
  .هد گرفت قرار خوا SSNمتني را آه آاربر در اين آادر محاوره وارد مي آند در متغير

 يـا رشـته اي اسـت، حتـي اگـر آـاربر              Stringمقدار برگشتي اين تابع هميشه مقداري از نـوع          
  .مقداري عددي را وارد آند

بـه عنـوان مثـال    . هميشه مقداري را آه توسط اين تابع برگشت داده مي شود چك آنيـد      : نكته
  .ممكن است آاربر مقداري را در آادر محاوره وارد نكند

فكر مي آنيد آاربر مقداري عددي را در آادر محاوره وارد مي آنـد بـا اسـتفاده از                   در صورتي آه    
  .مقدار ورودي را چك آنيد تا حتما از اعداد تشكيل شده باشد ()IsNumeric تابع

در صورتي آه فكـر مـي آنيـد آـاربر مقـداري از نـوع تـاريخ را وارد مـي آنـد بـا اسـتفاده از تـابع                               
IsDate()ك آنيد و به همين ترتيب، قالب هاي ديگر مقدار ورودي را چ.  

  
  
  

  :مثال زير چك مي آند آه مقدار ورودي آاربر حتما تاريخ باشد
  

BDay =InputBox(“Please enter your birth date ”) 
If IsDate(BDay) Then 
   MsgBox(“Yes. This is a valid birth date”) 
Else 
   MsgBox(“Please try again with a valid birth date”) 
End If 
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MsgBox(prompt [,buttons ][,title ])  
  

 يك آادر محاوره را همراه با يك پيغام نمايش داده و تا زمـان بـسته شـدن آـه                     ،()MsgBoxتابع  
  .با آليك آاربر بر روي هر يك از دآمه هاي آن انجام مي پذيرد، بر روي صفحه باقي مي ماند

ه نمــايش داده خواهـد شــد بـه عنــوان اولـين آرگومــان و بـا نــام     پيغـامي آــه در ايـن آــادر محـاور   
Promptتعيين مي شود .  

  :ساده ترين شكل استفاده از اين تابع به شكل زير است
  

MsgBox(“Your Computer is running out of memory!”)  
  

  . نمايش خواهد داد OKاين دستور يك پيغام را در يك آادر محاوره همراه با يك دآمه 
 همچنين قادر به نمايش دآمه ها و آيكون هايي نيز در آادر محـاوره خـود مـي                   ()MsgBoxابع  ت

  .باشد
اين تابع مقداري عددي را برگشت مي دهد آه معرف مقدار دآمه اي اسـت آـه آـاربر بـر روي                      

  .آن آليك آرده
  :قادر به دريافت آنهاست buttonsمقادير زير آليه مقاديري هستند آه آرگومان 

  
  ()MsgBox از تابع buttonsدير دآمه ها در پارامتر مقا

OKOnly  تنها دآمه   0 يا OKمقـدار پـيش   .(ظاهر خواهد شد
  )فرض

OKCancel  دآمه هاي  1 ياOK  و Cancelظاهر خواهد شد .  
 AbortRetryIgnore  دآمـــه هـــاي   2يا Abort وRetry و  Ignore 

  .نمايش داده خواهند شد
YesNoCancel  آمــه هــاي د  3 يا Yes وNo و Cancel نمــايش 

  .داده خواهند شد
 YesNo  دآمه هاي  4ياYes و No را نمايش مي دهد .  

RetryCancel   دآمــه هــايRetry و Cancel را نمــايش مــي 
  .دهد

  ()MsgBox از تابع buttonsمقادير آيكون ها در پارامتر 
Critical  آيكون پيغام حساس را نمايش مي دهد  16 يا.  

Question  آيكون عالمت سوال را نمايش مي دهد  32يا.  
Exclamation آيكون پيغام هشدار را نمايش مي دهد  48 يا.  
Information  آيكون پيغام اطالعاتي را نمايش مي دهد  64 يا.  

  ()MsgBox از تابع buttonsمقادير دآمه هاي پيش فرض در پارامتر 
DefaultButton1  بــه عنــوان دآمــه پــيش فــرض  اولــين دآمــه را  0 يا 

  .انتخاب مي آند
DefaultButton2   دومــين دآمــه را بــه عنــوان دآمــه پــيش فــرض   256يا

  .انتخاب مي آند
DefaultButton3 سومين دآمه را بـه عنـوان دآمـه پـيش فـرض            512 يا

  .انتخاب مي آند
  ()MsgBox از تابع buttonsمقادير شرطي در پارامتر 

ApplicationModal تا زماني آه آاربر به آادر محاوره جوابي ندهد           0ا  ي
نمي تواند بر روي هيچكدام از فرم هاي برنامه         

  .جاري سويچ آند
SystemModal  تا زماني آه آاربر به آادر محاوره جوابي ندهد           4096 يا

نمي تواند به هيچ آدام از برنامه هاي در حـال         
  .اجرا سويچ آند
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 امكان را مي دهد آه تعيين آنيد آداميك از دآمه ها بـر روي آـادر                 مقادير دآمه ها به شما اين     
  .محاوره ظاهر شود

  .توجه داشته باشيد آه شما نمي توانيد يك مقدار منحصر به فرد براي اين آرگومان تعيين آنيد
زماني آه رويدادي استثنايي يا غيـر عـادي در وينـدوز رخ دهـد، بـه وسـيله آيكـون هـا نـوع ايـن                           

اين رويـداد ممكـن اسـت حـساس، پرسـشي، هـشدار و يـا اطالعـاتي                . ين مي شود  رويداد تعي 
  .باشد

  .مقادير آيكون ها نوع آيكون ظاهر شونده را براي ما تعيين مي آنند
مقادير پيش فرض دآمه ها تعيين مي آنند آه آدام دآمه در هنگام ظـاهر شـدن آـادر محـاوره        

ورتي آه تعيين نشود اولين دآمه از سمت        در ص . به عنوان دآمه پيش فرض انتخاب شده باشد       
  .چپ به عنوان دآمه پيش فرض انتخاب مي شود

  .مقادير شرطي نيز نوع رفتار آادر محاوره را به عكس العمل آاربر مشخص مي آنند
برگشت مي دهد آه معين مي آنـد آـدام دآمـه    را Integer ، مقداري از نوع  ()MsgBoxتابع

  :ين مقادير در جدول زير ليست شده استا. توسط آاربر فشرده شده است
  

   برگشت مي دهد()MsgBoxمقاديري آه تابع 
  توضيحات  مقدار

OK  دآمه   1 ياOKفشرده شده است .  
Cancel  دآمه   2 ياCancelفشرده شده است .  
Abort  دآمه   3ياAbortفشرده شده است .  
Retry  دآمه   4 ياRetryفشرده شده است .  

Ignore  آمه د  5 ياIgnoreفشرده شده است .  
Yes  دآمه   6 ياYesفشرده شده است .  
 No  دآمه   7ياNoفشرده شده است .  

  
و آيكون پيغام هـشدار  Cancel  و OKبه عنوان مثال براي نمايش آادر محاوره اي با دآمه هاي 

  :به صورت زير عمل مي آنيم
Res =MsgBox(“This operation may take several minutes”,_ 
MsgBoxStyle.Exclamation +MsgBoxStyle.OKCancel) 

  
مقداري آه توسط اين آادر محاوره برگشت داده خواهد شد، يكي از مقادير ذآر شده در جدول                 

خواهـد    2 يا1 ، يكي از مقادير  Cancel ياOKباالست آه بسته به انتخاب هر يك از دآمه هاي 
  .بود

 همراه بـا آيكـون پيغـام     No و Yes محاوره اي با دآمه هايدر مثال بعدي قصد ظاهر آردن آادر
  :حساس را داريم

Res =MsgBox(“Incomplete data.Would you like to retry?”,_ 
MsgBoxStyle.YesNo +MsgBoxStyle.Critical) 
If Res =MsgBoxResult.Yes Then ‘user clicked Yes 
   {prompt again} 
Else ‘user clicked No 
   {exit procedure} 
Endif 
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  :)File and Folder Manipulation( توابعي آه با فايل ها و پوشه ها سر و آار دارند
  

توابع زير برخي از آارهاي مديريتي را در رابطه با فايل ها و پوشه ها همانند انتقال و تغييـر نـام                      
  .نجام مي دهند ا…فايل ها، ايجاد پوشه جديد، حذف فايل يا پوشه و 

فرمان هاي زير با محتويات فايل ها آاري نداشته و اآثرا همانند فرمان هاي مديريتي فايل هـا و      
  .هستندDOS پوشه هاي 

  
GetAttr(pathname):  

  
برگشت مـي دهـد آـه نمايـانگر صـفت فايـل، دايرآتـوري يـا          Integer اين تابع مقداري را از نوع

  . آمده است pathnameنپوشه اي است آه نام آن در آرگوما
  :مقاديري را آه اين تابع مي تواند برگشت دهد در زير ليست شده است

  
   برگشت مي دهد()GetAttrمقاديري آه تابع 

  توضيحات  مقدار
Normal  هيچ صفتي ندارد(نرمال   0 يا(  

ReadOnly  فقط خواندني  1 يا  
Hidden  مخفي  2 يا  
System  سيستمي  4 يا  
Volume  برچسب درايو  8 يا  
Directory  دايرآتوري يا پوشه  16 يا  
Archive  فايـل در آخـرين دسترسـي تغييـر پيـدا           (آرشيو    32 يا

  )آرده است
  

براي تشخيص اينكـه عبـارت مـا داراي چـه صـفت يـا صـفاتي         : نكات مهم در استفاده از اين تابع      
  ) صفت باشدممكن است عبارت داراي چندين.( استفاده آنيدAND است از عملگر 

  .اگر عبارت ما هيچگونه صفتي نداشته باشد، مقدار برگشتي، صفر خواهد بود
به عنوان مثال، جهت تشخيص اينكه عبـارت مـا داراي صـفت فقـط خوانـدني اسـت يـا خيـر بـه                         

  :صورت زير عمل مي آنيم
Result =GetAttr(FName) And FileAttribute.ReadOnly  

  
 Resultط خوانـدني باشـد، مقـدار برگـشتي آـه در متغيـر         داراي صفت فقـ  Fnameاگر عبارت

 خواهد بود در غير اينـصورت بـا فـرض اينكـه عبـارت مـا هـيچ صـفت ديگـري           1ذخيره مي شود، 
  .، صفر خواهد بودResultندارد، مقدار 

  :است يا خيرArchive در مثال زير تعيين مي آنيم آه آيا عبارت ما داراي صفت 
  

Result =GetAttr(FName)And FileAttribute.Archive  
  

  .خواهد بود Result، 32 باشد، مقدار  Archiveاگر عبارت، داراي مقدار
 Archive  و ReadOnlyاگر عبارت ما هر دو مقدار فقط خواندني و آرشيو را دارا باشد، مقـدار  

  .خواهد شدResult ،33با يكديگر جمع مي شوند، در نتيجه 
  . استفاده آنيد نيز مي توانيدORاز عملگر 

  
SetAttr(pathname,attributes)  

  
  .اين تابع، صفتي را بر روي يك فايل قرار مي دهد

، مسير فايلي است آه قرار است صفت بر روي آن ايجاد شـود و آرگومـان    pathnameآرگومان
attributes         يك مقدار عددي است آه براي تعيين نوع صـفت يـا صـفت هـايي اسـت آـه قـرار 
  .ي فايل ايجاد شوداست بر رو

  . ذآر شد()GetAttrمي تواند بپذيرد در جدول تابع attributes مقاديري را آه آرگومان 
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از آنجا آه اين تابع مقدار برگشتي ندارد، آن را در متغيـر قـرار               : نكات مهم در استفاده از اين تابع      
  .ندهيد

  .رددر اين تابع مي توان يك يا چند صفت را همزمان ايجاد يا حذف آ
  :مثال زير را در نظر بگيريد

  
SetAttr "C:\Windows\MyFile.txt", vbHidden And -vbReadOnly And vbArchive  

  
 ايجاد و صفت فقط خوانـدني  MyFile.txtاين دستور صفت هاي مخفي و آرشيو را بر روي فايل      

  .آن را بر مي دارد
تعيـين مـي آنيـد صـفت يـا صـفات            توجه داشته باشيد در صورتي آه يك صفت را براي يك فايل             

  .قبلي فايل حذف مي شوند
  :به مثال زير دقت آنيد

If GetAttr(file_name) And FileAttribute.Hidden Then 
   SetAttr(file_name, GetAttr(file_name)– FileAttribute..Hidden) 
End If  

  
 فايـل مـورد نظـر مـا داراي      چـك مـي شـود آـه    ()GetAttrدر اين مثال، ابتدا با استفاده از تـابع         

ه از تـابع    صفت مخفي است يا خير، اگر داراي صفت مخفي باشد صـفت مخفـي آن بـا اسـتفاد                  
SetAttr()برداشته مي شود .  

  : در مورد حذف صفت فايل تاييد گرفت ()MsgBoxهمچنين مي توان با استفاده از تابع
  

If GetAttr(file_name) And FileAttribute.ReadOnly Then 
   reply=MsgBox(“This is a read-only file.Delete it anyway?”, _ 
   MsgBoxStyle.YesNo) 
   If reply=MsgBoxResult.Yes Then 
      SetAttr(file_name, GetAttr(file_name) - FileAttribute.ReadOnly) 
      Kill(file_name) 
   End If 
Else 
   Kill(file_name) 
End If  

  
ر اين مثال، فايل در مورد داشتن صفت فقط خواندني چك مي شود و در صـورت داشـتن آن بـا                    د

  .پرسشي از آاربر در مورد حذف آن تاييد گرفته مي شود
  

Kill(pathname)   
  

 تعيين مي شود پاك  pathnameاين تابع، فايل يا فايل هايي را آه مسير و نام آنها در آرگومان
  .مي آند

يد آه فايل هاي پاك شده به سطل زبالـه وينـدوز منتقـل نمـي شـوند و بـراي                     توجه داشته باش  
  .هميشه پاك خواهند شد

 فايلي را به سطل زباله وينـدوز انتقـال      ()FileCopyدر صورتي آه با استفاده از تابع        : نكته مهم 
دهيد، فايل منتقل شده در پنجره سطل زباله ظاهر خواهـد شـد امـا شـما قـادر بـه بازيـابي آن                        

  .خواهيد بودن
  و ) معرف همه. (* همچنين شما در اين تابع قادر به استفاده از آاراآترهاي جانشيني هستيد

  )؟ معرف يك آاراآتر(
ذآر مـي شـود وجـود نداشـته باشـد، يـك خطـاي        pathname اگر فايلي آه نام آن در آرگومان 

RunTime ) اتفاق مي افتد )زمان اجرا .  
  :ل زير استفاده آنيدسعي آنيد از اين تابع به شك

Try 
Kill(“C:\Log.txt”) 
Catch exc As Exception 
End Try  

  
، از رخ دادن    Try-Catch در برنامـه بـه وسـيله         Errorدر اين مثال با استفاده از تعريف سـاختار          

در مـسير ذآـر شـده    Log.txt خطاي زمان اجرا آه ممكن است به دليـل وجـود نداشـتن فايـل     
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ل ديگري آه ممكن است از حذف فايل جلوگيري آند، جلـوگيري شـده و در   ايجاد شود يا هر دلي 
  .صورت رخ دادن خطا، آنترل برنامه به خط بعد منتقل مي شود

  
FileDateTime(pathname)  

  
اين تابع تاريخ و زمان ايجاد يك فايـل يـا تـاريخ و زمـان آخـرين زمـاني آـه فايـل تغيـر پيـدا آـرده و              

  .داندويرايش شده است را برمي گر
  :مثال زير را در نظر بگيريد

Console.WriteLine(FileDateTime(“myDocument.txt”))  
  :تاريخ و زمان برگشتي فرضا به شكل زير خواهد بود

“21/11/01 14:13:02 PM” 
 

FileLen(pathname)  
  

خواهـد بـود آـه ميـزان حجـم فـايلي را       Long Integer مقدار برگشتي اين تابع، عددي از نـوع  
  . آمده استpathnameص مي آند آه نام آن در آرگومان مشخ

  :مثال زير را در نظر بگيريد
  

MsgBox(“The file contains” & FileLen(“.\docs \myDocument.txt”) & “bytes”)  
  

  .ميزان حجم فايل تعيين شده در آادر محاوره ظاهر خواهد شد
يلي را آـه هـم اآنـون بـاز اسـت برمـي       آـه حجـم فـا   (()LOF بـا تـابع   ()FileLen تابع : نكته مهم
ــد ــاوت دارد) گردان ــابع     . تف ــيحات ت ــشتر، توض ــات بي ــت اطالع ــع   ()LOFجه ــروه تواب ــه در گ  را آ
  . دسته بندي شده است ببينيد (File I/O)خروجي فايل ها/ورودي

  
MkDir(path)  

  
  .جديد را ايجاد مي آند) دايرآتوري(اين تابع يك پوشه 

  . مسيري است آه قصد ايجاد آن را داريمنام پوشه و، pathآرگومان 
  :به مثال زير توجه آنيد

MkDir(“C:\Users \New User”)  
  

البتـه اگـر   . (ايجـاد مـي آنـد   Users  در پوشـه  New Usersاين دستور، پوشه اي جديد به نـام  
  .) وجود داشته باشدUsersپوشه 

 پوشه هاي خود را در آنجـا     همچنين شما مي توانيد به يك مسير يا پوشه دلخواه سويچ آرده و            
  .ايجاد آنيد

  :مثال زير را در نظر بگيريد
ChDrive(“C:\”) 
ChDir(“C:\”)  
MkDir(“Users”) 
ChDir(“Users”) 
MkDir(“New User”)  

  
در ساخت پوشه ها استفاده آنيد چون در صـورتي آـه    Try-Catch حتما از ساختار: نكته مهم

 مسير ذآر شده وجود داشته باشـد، خطـايي رخ خواهـد             پوشه اي آه قصد ايجاد آن را داريد در        
  )البته اگر پوشه وجود داشت، مي توانيد آن را حذف و اقدام به ايجاد پوشه ي جديد آنيد. (داد

  
RmDir(path) 

  
 آمـده اسـت بـه آـار      Pathاين تابع براي حذف پوشه يا دايرآتوري آه مسير و نام آن در آرگومان

  .مي رود
و (*  نمي توانـد داراي آاراآترهـاي جانـشيني      Pathآرگومان  : اده از اين تابع   نكات مهم در استف   

به عبارت ديگر شما نمي توانيد چندين پوشه را بـا يـك بـار فراخـواني ايـن تـابع حـذف                       . باشد) ؟
  .آنيد
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  :براي حذف پوشه، بايد دو شرط زير برقرار باشد
  .پوشه جاري نباشد) ٢. پوشه خالي باشد )١

  .ردن هر يك از موارد فوق، يك خطاي زمان اجرا اتفاق مي افتددر صورت رعايت نك
 فايـل هـاي درون آن را    ()Killبراي حذف پوشه اي آه داراي تعدادي فايـل اسـت، ابتـدا بـا تـابع                  

عـالوه بـر آن اگـر پوشـه ي شـما داراي تعـدادي       .  را فراخواني آنيـد RmDirحذف و سپس تابع     
  .ل از حذف پوشه ي اصلي حذف آنيدزيرپوشه نيز باشد، بايد آنها را هم قب

  :فرمان زير را در نظر بگيريد
RmDir(“C:\Users”)  

  
 باشـد، خطـايي اتفـاق    New User داراي زيرپوشـه اي بـه نـام     Usersدر صورتي آه پوشه ي

  .مي افتد
  :پس فرمان فوق را به صورت زير اصالح مي آنيم

RmDir(“C:\Users \New User”) 
RmDir(“C:\Users”)  

  
ChDir(path)  

  
  .جاري را تغيير مي دهد) دايرآتوري(اين تابع، پوشه 

  : به شكل زير عمل مي آنيمC:\Windowsبه عنوان مثال براي سويچ به پوشه 
  

ChDir(“C:\Windows”)  
  

 ()ChDirخـودداري شـود، تـابع    نـام درايـو    اين تـابع از آوردن  pathاگر در آرگومان : نكات مهم
 مـشخص شـده   path به پوشه اي آـه نـام آن در در آرگومـان         جاريدرايو  تالش مي آند تا در      

سويچ آند و اگر پوشه وجود نداشته باشد، يك خطا رخ مي دهد و مسير جاري تغيير پيدا نمي                   
  .آند
  .، پوشه جاري را تغيير مي دهد نه درايو جاري را()ChDirتابع : توجه

وشه جاري را بـه پوشـه ديگـري در درايـو     باشد، دستور زير پ ) :C(به عنوان مثال اگر درايو جاري       
)D: ( تغيير مي دهد اما درايو)C: (به عنوان درايو جاري باقي مي ماند:  

ChDir “D:\TMP”  
  

 آـه بـه عنـوان تـابع بعـدي توضـيح داده شـده اسـت          ()ChDriveبراي تغيير درايو جاري از تـابع 
  .استفاده آنيد

  .ان نام پوشه به آار ببريد را به عنونام هاي نسبيشما همچنين مي توانيد 
پوشه جاري را يك مرحله به باال در پوشه اصلي انتقال مي   (”..“)ChDirبه عنوان مثال دستور

 را در پوشــه اصــلي بــه MyFiles، پوشــه ChDir(“..\MyFiles”)دهــد در صــورتي آــه دســتور 
  .عنوان پوشه جاري در نظر مي گيرد

  .، دو زيرپوشه در يك پوشه اصلي هستندMyFilesهم پوشه ي جاري و هم پوشه ي : توجه
  

ChDrive(drive)  
  

 ChDrive(“D:”): همانند. اين تابع درايو جاري را تغيير مي دهد
  . تغيير مي دهد Dاين دستور، درايو جاري را به درايو 

  . ذآر مي شود بايد وجود داشته باشد driveدرايوي آه نام آن در آرگومان: نكات مهم
 نام چندين درايو ذآر شود، نام اولين درايو جهت تغيير در نظـر گرفتـه مـي                  drive اگر در آرگومان  

  .شود
  

CurDir([drive ])  
  

 فراخواني شود، نام پوشه جاري را در درايـو          driveهنگامي آه اين تابع، بدون آرگومان اختياري        
  .جاري برمي گرداند

ري اسـت، نـام درايـو را در آرگومـان           براي اينكه بفهميد آه آدام پوشه در درايو ديگري پوشه جـا           
driveذآر آنيد .  
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 مـسير  ()CDir =CurDir باشـيد، دسـتور   ):C(به عنوان مثال اگر شما در يـك پوشـه در درايـو    
  .پوشه جاري را در درايو جاري برمي گرداند

 را بـه    ()CurDirچيـست، تـابع     ) :D(براي اينكه بفهميم آه پوشه جاري در يك درايو ديگر مـثال             
  : زير فراخواني مي آنيمصورت

DDir =CurDir(“D”)  
  

Dir([pathname [,attributes ]])  
  

اين تابع، دو آرگومان اختياري را دريافـت آـرده و يـك مقـدار از نـوع رشـته اي را آـه نـام فايـل يـا                
صـفت يـا   (attributes يـا  ) مـسير فايـل يـا پوشـه     ( pathnameپوشه اي است آه با آرگومان

  . دارد، برگشت مي دهدمطابقت) صفات فايل
  :نكات مهم در استفاده از اين تابع

  )و ؟.(* در اين تابع مجاز به استفاده از عالمت هاي جايگزين هستيد
  :مثال زير را در نظر بگيريد

Dim sFile As String 
sFile = Dir("C:\Windows\") 
Do Until sFile = vbNullString 
    Console.WriteLn sFile 
    sFile = Dir() 
Loop 

 Windowsدر پوشـه اصـلي      ( وجود دارند  Windowsدر اين مثال، آليه فايل هايي آه در پوشه          
  .چاپ خواهند شد) نه در زير پوشه هاي آن

 صدق نكند، مقدار برگشتي، يـك مقـدار         ()Dirاگر هيچ فايلي با آرگومان هاي ذآر شده در تابع           
  .خالي خواهد بود

 آمدنـد و مـي      ()SetAttrددي يا ثابت اسـت آـه در توضـيحات تـابع             دومين آرگومان، يك مقدار ع    
  .تواند يك مقدار يا بيشتر باشد

فايـل هـاي     (Normalدر صورتي آه از ذآر اين آرگومان اختياري خودداري شود، تنها فايل هاي              
  .برگشت داده خواهند شد) بدون صفت

  .شه در مسير مشخص شده استيكي از آاربردهاي اين تابع براي تعيين وجود يك فايل يا پو
  :به فرمان زير توجه آنيد

OCXFile =Dir(“C:\WINDOWS \SYSTEM \MSCOMCTL.OCX”)  
  

 در مسير ذآر شده، همان  MSCOMCTL.OCXمقدار برگشتي اين فرمان در صورت وجود فايل
  .نام فايل است در غير اينصورت يك مقدار تهي برگشت داده مي شود

 در مسيري آه مشخص مي آنـيم   DLL بدانيم آه چند فايل با پسونددر اين مثال مي خواهيم
  :وجود دارد

Dim DLLFile As String 
Dim DLLFiles As Integer 
DLLFile =Dir(“C:\WINNT \SYSTEM \*.DLL”) 
If DLLFile <>“” Then DLLFiles =DLLFiles +1 
While DLLFile <>“” 
         DLLFile =Dir() 
         DLLFiles =DLLFiles +1 
End While 
MsgBox(DLLFiles)  

  
  .ابتدا با يكي از آرگومان هايش فراخواني مي شود  ()Dirدر اين دستورات، تابع

 در مسير مشخص شده وجود داشت، نام آن برگـشت داده مـي شـود و تـابع        DLLاگر يك فايل    
  .مجددا فراخواني مي شود اما اين بار بدون آرگومان

 اضـافه مـي    DLLFiles را برگشت مي دهد يك واحد به متغير DLL نام يك فايلهر بار آه تابع،
 در مسير مـشخص شـده ادامـه مـي يابـد و در آخـر،        DLLاين آار براي تمامي فايل هاي. شود

  . تعداد فايل هاي مشخص شده در مسير تعيين شده را دارا مي باشد،DLLFilesمقدار متغير 
 اي را جـستجو آنـيم آـه داراي       DLLهيم و فقط فايل هاي      خوب مي خواهيم تابع را گسترش د      

  .هستند) مخفي (Hiddenصفت 
  :پس تابع به شكل زير مي شود

DLLFile =Dir(“C:\WINNT \SYSTEM \*.DLL”,FileAttribute.Hidden)   



  
 رادبهروز: به وسيله                         Visual Basic.NET  آموزش آاربردي توابع                  ١٥                              

 اي آـه داراي  DLLمـثال فايـل هـاي       . شما همچنين قادر به ترآيب چندين صفت با هم هـستيد          
  . خواندني و سيستمي هستندصفات مخفي و فقط

ــرار دارنــــد بايــــد از صــــفت     ــام زيرپوشــــه هــــايي آــــه در يــــك پوشــــه قــ بــــراي تعيــــين نــ
FileAttribute.Directory                 استفاده آنيد آه نام پوشه ايي را بر گشت مي دهد آه نرمـال يـا
  ) شناخته مي شودvbDirectory با نام VB.6.0در . (اصطالحا بدون صفت باشد

 مقدار ورودي، فايل است يا پوشه بايـد خـواص مقـدار ورودي را بـا اسـتفاده از                    براي تعيين اينكه  
  . بررسي آنيد()GetAttrتابع 

  : را به دست مي آوردSystemمثال زير تعداد زيرپوشه هاي موجود در پوشه 
Dim path,FName As String 
Dim totFolders As Integer 
path =“C:\Windows\System\” 
FName =Dir(path,FileAttribute.Directory) 
While FName <>“” 
        If (GetAttr(path &FName)And FileAttribute.Directory)=_ 
           FileAttribute.Directory Then 
           Console.WriteLine(FName) 
           totFolders =totFolders + 1 
        End If 
        FName =Dir() 
End While 
Console.WriteLine(“Found“ & totFolders & “folders”)  

  
FileCopy(source_file,dest_file)  

  
  .اين تابع، يك فايل را به يك مكان جديد بر روي هاردديسك آپي مي آند

  .، نام فايلي است آه قرار است آپي شودsource_fileآرگومان 
اگر فايل در پوشه جاري باشد فقط ذآر نام فايل آفايـت مـي آنـد در غيـر اينـصورت بايـد مـسير                         

  .آامل فايل را ذآر آنيد
  .سيري است آه فايل قرار است به آنجا آپي شود نام فايل و مdest_fileآرگومان 

  :سه نكته مهم در رابطه با استفاده از اين تابع
  .مي توانيد براي فايلي آه قرار است به مكان ديگري آپي شود نام جديدي در نظر بگيريد )١
 در صورتي آه در موقع آپي فايل، برنامه ي ديگري در حـال اسـتفاده از فايـل باشـد، فايـل                       )٢

  .هد شدآپي نخوا
بـه عبـارت ديگـر نمـي        ) و ؟ .(*  در اين تابع مجاز به استفاده از آاراآترهاي جايگزين نيستيد          )٣

  .توانيد تنها با يك بار فراخواني اين تابع، چندين فايل را همزمان آپي آنيد
  

  :مثال زير را در نظر بگيريد
source =“C:\VB\Examples\Files.txt” 
destination =“D:\MasteringVB\NewName.txt” 
FileCopy(source,destination)  

  
 را بـه مكـان جديـدي آپـي آـرده و نـام فايـل آپـي شـده را بـه                        Files.txtاين دسـتورات، فايـل      

NewName.txt تغيير مي دهد .  
  .همچنين مي توانيد همان نام قبلي فايل را بنويسيد

  
Rename(oldpath,newpath)  

  
  .ايل يا پوشه را تغيير دهيدبا آمك اين تابع مي توانيد نام يك ف

، نام و مسير فايل يا پوشه اي را تعيين مي آند آه قرار است تغيير نـام پيـدا                    oldpathآرگومان  
  . تعيين مي شودnewpathآند و نام جديد با استفاده از آرگومان 

  :مثال زير را در نظر بگيريد
Rename(“C:\Users”,“C:\All Users”)  

  
  . تغيير نام مي دهدAll Users به C را در درايو  Usersاين دستور، پوشه
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  :نكات مهم در استفاده از اين تابع
  .تغيير نام پوشه، تاثيري در شامل بودن زيرپوشه ها و فايل ها در آن ندارد

اگر شما قصد داشته باشيد آه دو پوشه تو در تو را همزمان تغيير نام دهيد يك خطـا رخ خواهـد    
  .داد

  :به عنوان مثال
Rename(“C:\Users \New User”, “C:\All Users \User1”)  

  
  .با اجراي اين دستور، يك خطا اتفاق خواهد افتاد

  .براي تغيير نام دو يا چند پوشه ي تو در تو بايد آنها را يكي يكي تغيير نام دهيد
به ) Cut( آن انتقال همچنين در صورت نياز، در هنگام تغيير نام يك فايل قادر به Renameتابع 

  .يك مكان جديد بر روي هاردديسك است
  .توجه داشته باشيد آه اين تابع قادر به انتقال پوشه ها نيست

 همراه با  C را در مسير مشخص شده در درايوProfile1.cpsبه عنوام مثال فرمان زير فايل 
  : منتقل مي آند D به مسير مشخص شده در درايوUserProfile.cpsتغيير نام آن به 

  
Rename(“C:\AllUsers\User1\Profile1.cps”, “D:\New User\UserProfile.cps”) 

  
  .اين تابع قادر به ايجاد يك پوشه ي جديد نيست

بر روي فايل هاي باز يا فايل هايي آـه توسـط برنامـه هـاي ديگـر، همزمـان در        Reaname تابع
  .حال استفاده هستند آاربرد ندارد

  .نيستيد) و ؟(* ده از آاراآترهاي جايگزيندر اين تابع مجاز به استفا
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:(Data Type Identification (توابعي آه براي شناسايي نوع داده ها به آار مي روند   
 

  .توابع موجود در اين بخش، تنها نوع داده را تعيين مي آنند
  

IsArray(variable)  
  

چنانچـه از نـوع آرايـه باشـد، تـابع           . غير از نوع آرايه است يا خير      اين تابع تعيين مي آند آه يك مت       
  .را بر مي گرداند False  و گرنه Trueمقدار

  . نام متغيري است آه بايد بررسي شودvariableآرگومان 
  :مثال هاي زير را در نظر بگيريد

Dim names(100) 
IsArray(names) 

  
  . تايي تعريف شده است١٠٠وان يك آرايه به عنnames  است چون آه  Trueخروجي اين تابع

Dim A As Integer 
IsArray(A) 

  
  . متغيري از نوع صحيح تعريف شده استA است زيرا  Falseخروجي تابع در اين حالت، 

  
IsDate(expression)  

  
چنانچه مقدار از نوع تاريخ باشد،      . اين تابع تعيين مي آند آه يك مقدار از نوع تاريخ است يا خير             

  . را بر مي گرداند Falseو گرنه True بعتا
  . عبارتي است آه بايد چك شودexpressionآرگومان 

  :مثال زير را در نظر بگيريد
BDate =InputBox(“Please enter your birth date”) 
If IsDate(BDate)Then 
   MsgBox “Date accepted” 
End If  

  
  
  

IsDBNull(expression)  
  

  . را برگشت مي دهدTrue باشد، مقدار  DBNullآه يك مقدار،اين تابع در صورتي 
DBValue مقداري است آه وجود ندارد و با مقدار Nothingتفاوت دارد .  
DBValueنمايانگر آن است آه از ذآر يك مقدار خودداري شده و يا نوع آن تعريف نشده .  

  
IsNothing(expression)  

  
تعريـف شـده داراي     ) شـي  (Objectآه از نوع    ) متغيري (اين تابع تعيين مي آند آه آيا مقداري       

 و گرنـه  Trueاگـر مقـداراي بـه آن نـسبت داده شـده باشـد، خروجـي تـابع         . مقدار است يا خير  
Falseاست .  

  :مثال زير را در نظر بگيريد
Dim obj As Object  

  
اري بـه   اسـت چـون هنـوز مقـد    True برابر  IsNothing(obj)بعد از اين تعريف، خروجي عبارت
  .متغير ما نسبت داده نشده است

  :را به اين متغير نسبت مي دهيم) شي ( Objectحاال ما يك مقدار از نوع
 obj =New Rectangle(10,100,12,12)  

  
 برابـر  IsNothing(obj)بعد از اجراي اين دستور، متغير ما داراي مقدار است و خروجي عبـارت           

Falseمي باشد .  
، فضاي اشغال شـده حافظـه را آـه    Set obj=Nothingبا نوشتن فرمان در اين مثال مي توان 

  .براي ايجاد اين شي در اختيار برنامه قرار گرفته است به حافظه اصلي برگرداند
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  :به دو شكل مي توان اين تابع را به آار برد
١( If IsNothing(obj) Then 
٢(  If obj Is Nothing Then 

  .ستفاده شده استا)  (Isدر شكل دوم، از آلمه ي آليدي
  

IsNumeric(expression)  
  

 باشـند،   9تا0 اين تابع يك رشته را تست مي آند و چنانچه آليه آاراآترهاي رشته، ارقام بين 
  .را برمي گرداندFalse  و گرنه مقدار  Trueمقدار

  :مثال زير را در نظر بگيريد
age =InputBox(“Please enter your age”) 
If Not IsNumeric(age)Then 
   MsgBox(“Please try again,this time with a valid number”) 
End If  

  
، سن آاربر درخواست مـي شـود و سـپس مقـدار             ()InputBoxدر اين مثال با استفاده از تابع        

چنانچـه آـاربر آـاراآتري غيـر عـددي را وارد      .  چك مي شـود  ()IsNumericورودي آاربر با تابع
  .ع داده مي شودآرده بود، به او اطال

  
IsReference(expression)  

  
  اضـافه شـده بـه برنامـه        Reference يـا    Objectاين تابع تعيين مي آند آـه يـك متغيـر از نـوع               

  . است False و ياTrueاست يا خير و خروجي آن يا 
  
  
  
  
  
  
  

TypeName(variable_name)  
  

  .اين تابع، نوع يك متغير را به صورت رشته اي برمي گرداند
ممكن است متغيري آه شما مي خواهيد نوع آن را با اين تابع به دست آوريد، تعريـف شـده يـا                     

  .نشده باشد
  :فرض مي آنيم آه متغيرهاي زير تعريف شده اند

Dim name As Integer 
Dim a  

  :دستورات زير نتايج زير را توليد مي آنند
Console.WriteLine(TypeName(name)) 
Integer 
Console.WriteLine(TypeName(a)) 
Nothing 
a =“I ’m a string” 
Console.WriteLine(TypeName(a)) 
String  

  
VarType(variable) 

  
  .اين تابع، نوع يك متغير را برمي گرداند

 عمل مي آند با اين تفاوت آه اين تابع، يـك مقـدار عـددي                ()TypeNameاين تابع همانند تابع     
  . يك مقدار رشته اي را برگشت خواهد دادTypeNameرا برگشت مي دهد ولي تابع 

  .، متغيري است آه نوع آن بايد مشخص شودVariableآرگومان 
  :مقاديري آه اين تابع برگشت مي دهد در زير ليست شده است
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   برگشت مي دهد()VarTypeمقاديري آه تابع 
  مقدار
Array  

Boolean  
Byte  
Char  

Currency  
DataObject  

Date  
Decimal  
Double  
Empty  
Error  

Integer  
Long  
Null  

Object  
Short  
Single  
String  

UserDefinedType  
Variant  

  
  . برگشت داده خواهد شد()VarTypeمقدار ثابت عددي اين مقادير توسط تابع 
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:(Variable Type Conversion (توابع تبديل نوع متغير   
 

  .ا قابليت تبديل شدن به يكديگر را دارندمتغيره
تمامي توابع اين بخش آرگومان هاي عددي مي پذيرند و آنها را تبديل به نوع ديگري از متغيرهـا                   

  .مي آنند
  :اين توابع را در جدول زير مشاهده مي آنيد

  
  توابع تبديل نوع متغير

  عملكرد  نام تابع
CBool(expression )   تبديل بهBoolean  
CByte(expression )   تبديل بهByte  
CChar(expression )   تبديل بهChar  
CDate(expression )   تبديل بهDate  
CDec(expression )   تبديل بهDecimal  
CDbl(expression )   تبديل بهDouble  
CInt(expression )   تبديل بهInteger  
CLng(expression )   تبديل بهLong  
CObj(expression )   تبديل بهObject  

Cshort(expression )   تبديل بهShort  
CSng(expression )   تبديل بهSingle  
CStr(expression )   تبديل بهString  

CType(expression,type )  نوع سفارشي  
 
 

CType(varName,typeName) 
 

شده به نـوعي آـه در    تعيين  varNameاين تابع، يك مقدار يا عبارت را آه مقدار آن در آرگومان
  . مشخص شده تبديل مي آندtypeNameآرگومان 

  :دستورات زير را در نظر بگيريد
CType(1000, System.Double) 
CType(“1000”, System.Double)  

  
 ١٠٠٠ است و دستور دوم مقدار       )Integer( را آه از نوع عدد صحيح        ١٠٠٠اولين دستور، مقدار    

 تبـديل   )Double( به نوع عدد اعشاري با دقت مضاعف           است) String(را آه از نوع رشته اي       
  .مي آند
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  ):String Manipulation( توابعي آه با رشته ها سر و آار دارند
  

  . توابع بسيار مهم، مفيد و آارآمدي جهت آار با رشته ها وجود دارندVB.NET در 
ردي گرفتـه شـده نـشان مـي دهـد آـه توابـع               ميانگيني آه در رابطه با عملكرد برنامه هاي آارب        

  .رشته اي بيش از توابع عددي آاربرد دارند
 وجود دارد آـه عملكـردي شـبيه بـه هـم             Mid و   ()Midدر اين بخش دو تابع همنام به نام هاي          
  .داشته و در جاي خود بحث خواهند شد

 داراي متــــــد و خــــــواص مــــــشابه و برابــــــر ي در VB.NETتمــــــامي توابــــــع رشــــــته اي 
  . هستندStringBuilder همانند آالس  System.Stringآالس

  
  

Asc(character) , AscW(string) 
 

 ذآـر شـده، برگـشت مـي         character، آد اسكي يك آاراآتر را آه نـام در آرگومـان             ()Ascتابع  
  .دهد

 پـشتيباني   Unicodeاين تابع بر روي همه سيستم ها آار مي آنـد حتـي اگـر آن سيـستم از                    
  .نكند

 به جاي آاراآتر، يك آلمه يا رشته آورده شود، اولين آـاراآتر رشـته               characterآرگومان  اگر در   
  .در نظر گرفته مي شود

دارد با ايـن تفـاوت آـه آـد اسـكي آـاراآتر را بـه          ()Asc عملكردي شبيه به تابع ()AscWتابع 
  آـد اسـكي را بـه صـورت بايـت           ()Asc برگشت مي دهد در صـورتي آـه تـابع            Unicodeصورت  

  .برگشت مي دهد
از اين توابع مي توانيد جهت تبديل آاراآتر آليد فشرده شده توسط آاربر به آد اسـكي معـادل                   

  .آن استفاده آنيد
، ASC(“N”)اســت و نتيجــه خروجــي 65 ، عــدد ASC(“Ali”)بـه عنــوان مثــال نتيجـه خروجــي   

  . است 78عدد
  

Chr(number) , ChrW(number) 
   

  . عمل مي آنند ()AscW و()Ascبع اين دو تابع دقيقا عكس توا
  .، آاراآتر معادل آد اسكي يك عدد از نوع بايت را برگشت مي دهد()Chrتابع 

از اين تابع مي توانيد جهت چاپ حروف يـا آاراآترهـايي آـه بـر روي صـفحه آليـد وجـود ندارنـد                         
  . بيشتر است استفاده آنيد127همانند شكلك ها يا حروفي آه آد اسكي آنها از 

  . يك مقدار عددي را برگشت مي دهد Unicode نيز يك آاراآتر از نوع ()ChrWبعتا
از اين توابع مي توانيد جهت تبديل آد اسكي آليد فشرده شده توسط آاربر به آـاراآتر معـادل                   

  .آن استفاده آنيد
  

LCase(string) , UCase(string)  
  

  .آوچك تبديل مي آند در يك رشته، حروف بزرگ رشته را به حروف ،()Lcaseتابع 
  .، در يك رشته، حروف آوچك رشته را به حروف بزرگ تبديل مي آند()Ucaseتابع 

  :مثال زير را در نظر بگيريد
Title =“Visual Basic.Net” 
LTitle =LCase(Title) 
UTitle =UCase(Title)  

  
  .اهند شد، داراي مقادير زير خوUtitle و Ltitleبعد از اجراي اين دستورات متغيرهاي 

  
Ltitle=”visual basic.net" 
Utitle=”VISUAL BASIC.NET” 
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InStr([startPos,] string1,string2 [,compare ]) 
 

اين تابع، زيررشته اي را در رشته ديگر جستجو آرده و محل وجـود زيررشـته در رشـته را برمـي                  
  .گرداند

اگـر  . تجو بايـد از آنجـا آغـاز شـود    اولين آرگومان، اختياري است و مكاني از رشته است آه جـس         
  . در نظر گرفته مي شود و جستجو از ابتداي رشته آغاز خواهد شد1ذآر نشود 

  . جستجو مي آندstring1 را در آرگومان string2اين تابع، آرگومان 
  :مثال زير را در نظر بگيريد

str1 =“The quick brown fox jumped over the lazy dog” 
str2 =“the” 
Pos =Instr(str1, str2)  

  
  . خواهد شد33 داراي مقدار  Posبعد از اجراي دستورات فوق، متغير

  
  

  :نكات مهم
اگر رشته اي آه جستجو براي آن آغاز مي شود بيش از يـك بـار در رشـته جـستجو شـونده                       ) ١

، محل آخرين وجود آن برگشت داده مي شود همان طور آه در             و آلمه باشد  تكرار شده باشد    
، حتـي اگـر     قـسمتي از يـك آلمـه باشـد        ، دوبار تكرار شده است اما اگر        theمثال آلمه   اين  

  .چندين بار هم تكرار شده باشد، محل اولين وقوع آن برگشت داده خواهد شد
جستجو به طور پيش فرض با توجه به آوچك يا بزرگ بـودن حـروف انجـام خواهـد شـد يعنـي                       )٢

  .ت دارند با هم تفاو THE وthe ، Theفرضا آلمات 
 آـه بـه طـور پـيش فـرض مقـدار             compareو اين تنظيم به وسيله تغيير آخـرين آرگومـان يعنـي             

CompareMethod.Binary را دارد مي تواند تغيير آند.  
ــدار        ــود، مقـ ــه شـ ــده گرفتـ ــستجو ناديـ ــروف، در جـ ــودن حـ ــك بـ ــا آوچـ ــزرگ يـ ــه بـ ــراي اينكـ بـ

  .تغيير دهيد CompareMethod.Text را به  Compareآرگومان
  :مثال زير را در نظر بگيريد

str1 =“The quick brown fox jumped over the lazy dog” 
str2 =“the” 
Pos =InStr(1, str1, str2, CompareMethod.Text)  

  
ــر     ــدار متغي ــن دســتورات مق ــان   . خواهــد شــد pos ، 1پــس از اجــراي اي ــه آرگوم در صــورتي آ

compare  را به CompareMethod.Binary  دهيم مقدار متغير تغييرpos،33 خواهد شد .  
  

InStrRev(string1,string2 [,start ][,compare ])  
  

 جـستجو از    ()InStrعمـل مـي آنـد بـا ايـن تفـاوت آـه در تـابع                   ()InStrاين تابع هماننـد تـابع       
راسـت بـه    ( جـستجو از انتهـاي رشـته         InStrRevولـي در تـابع      ) چپ به راسـت   (ابتداي رشته   

  .دانجام مي شو) چپ
  . در اين تابع عوض شدهstartتوجه داشته باشيد آه جاي آرگومان 

  
StrComp(string1,string2 [,compare ])   

  
  .اين تابع، دو رشته را با يكديگر مقايسه آرده و حاصل آن را برمي گرداند

 رشته هـايي هـستند آـه بايـد بـا يكـديگر مقايـسه شـوند و                   string2 و   string1آرگومان هاي   
  .، روش مقايسه را تعيين مي آندcompare آرگومان

  . را برمي گرداند 0اگر دو رشته با هم برابر باشند، تابع مقدار 
  . را برمي گرداند 1اگر رشته اول بزرگتر از رشته دوم باشد، تابع مقدار 
  . را برمي گرداند 1–اگر رشته دوم بزرگتر از رشته اول باشد، تابع مقدار 

  .ش فرض با در نظر گرفتن بزرگ يا آوچك بودن حروف انجام مي شودعمل مقايسه به طور پي
ــدار        ــود، مقـ ــه شـ ــده گرفتـ ــسه ناديـ ــروف، در مقايـ ــودن حـ ــك بـ ــا آوچـ ــزرگ يـ ــه بـ ــراي اينكـ بـ

  .تغيير دهيد CompareMethod.Text را به  Compareآرگومان
  :مثال زير را در نظر بگيريد
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Result=StrComp(“Sybex”, “SYBEX”)  
 بزرگتـر   SYBEX از   Sybex خواهد شد زيـرا عبـارت        Result  ،1 دستور، مقدار    پس از اجراي اين   

 Y آوچك بعد از حرفy، حرف )ASCII(است و اين بدان علت است آه در ترتيب حروف اسكي 
  .به عبارت ديگر حروف آوچك بر حروف بزرگ ارجعيت دارند.  بزرگ قرار دارد

  :مثال ديگر
Result=StrComp(“Sybex”, “SYBEX”, CompareMethod.Text)  

  
اين همان مثال قبلي است با اين تفاوت آه در اين مثال، بزرگ و آوچك بـودن حـروف تـاثيري در                      

، Resultنتيجه مقايسه نخواهد داشت پس دو رشته در اين حال با يكديگر برابـر بـوده و مقـدار                    
  . خواهد شد 0
  

Left(string,number)  
  

  . اي با طول معين را برگشت مي دهداين تابع، از سمت چپ يك رشته، رشته
 number، رشته اي است آه بايد رشته اي به طول تعيين شـده در آرگومـان   stringآرگومان 

  .از سمت چپ آن برگشت داده شود
  :مثال زير را در نظر بگيريد

StrX=”Visual Basic.NET” 
StrGet=Left(StrX, 6) 

  
 قـرار  StrGet در متغيـر  StrX سمت چپ متغيـر   آاراآتر اول از 6پس از اجراي دستورات فوق، 

  . خواهد شد”Visual“، برابر با StrGetخواهد گرفت و مقدار متغير 
  

Right(string,number)   
  

  .اين تابع، از سمت راست يك رشته، رشته اي با طول معين را برگشت مي دهد
 number آرگومـان  ، رشته اي است آه بايد رشته اي به طول تعيين شـده در stringآرگومان 

  .از سمت راست آن برگشت داده شود
  :مثال زير را در نظر بگيريد

StrX=”Visual Basic.NET” 
StrGet=Right(StrX, 3)  

  
 StrGet در متغيـر   StrX آـاراآتر اول از سـمت راسـت متغيـر    3پس از اجراي دستورات فـوق،   

  .هد شد خوا”NET“، برابر با StrGetقرار خواهد گرفت و مقدار متغير 
  

Mid(string,start,[length ])  
  

  .اين تابع، بخشي از يك رشته را برگشت مي دهد
  . رشته اي است آه بايد بخشي از آن برگشت داده شودstringآرگومان 
 مكاني از رشته را مشخص مي آند آه استخراج رشته بايـد از آن مكـان شـروع                   startآرگومان  

  .تي را مشخص مي آند طول رشته برگشlengthشود و آرگومان 
  :نكات مهم

  .استخراج رشته از سمت چپ به راست انجام مي شود )١
 خودداري شود، تمامي آاراآترها از مكاني آـه توسـط           length اگر از ذآر آرگومان اختياري       )٢

  . مشخص شده تا به آخر رشته استخراج مي شوند startآرگومان
 در  startهـايي باشـد آـه بعـد از آرگومـان             بيش از تعداد آاراآتر    length اگر مقدار آرگومان     )٣

 تـا بـه انتهـا     Startرشته وجود دارند، تمامي آاراآترهاي مشخص شده در رشته، از مكـان 
  .برگشت داده مي شوند

  
Mid(string,start [,length ])=new_string  

  
 مـي    عمـل  ()Mid اين تابع وجود دارد آه تا حدي شبيه بـه تـابع                ()Midدر حالت پيشرفته تابع     

  .آند
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  .اين تابع رشته اي را در يك رشته ديگر جايگزين مي آند
 بايـد در آن جـايگزين شـود و آرگومـان            new_String رشته اي است آه مقـدار        stringآرگومان  
Start  رشته( موقعيتي از آرگومان (string        را مـشخص مـي آنـد آـه عمـل جـايگزيني بايـد از 

  .رشته اي را آه بايد جايگزين شود تعيين مي آند، طول lengthآنجا شروع شود و آرگومان 
  :نكات مهم

 خودداري شود، تمامي آاراآترهـا در رشـته از نقطـه تعيـين      new_stringاگر از ذآر مقدار )١
  .شده در آن تا به انتها جايگزين مي شوند

 اگر برنامه اي مي نويسيد آه با رشته هاي طوالني و متن هاي زياد سـر و آـار دارد حتمـا            )٢
  . استفاده آنيدStringBuilder آالس از

 بـسيار بهتـر از      NET.هستند و آامپـايلر     ) Text( از نوع متني   StringBuilderمتغيرهاي آالس   
  !)آالس برنامه را هميشه حفط آنيد. (قادر به آار با آنهاست) String(متغيرهاي رشته اي 

  
Len(string)  

  
  .اين تابع، طول يك رشته را برمي گرداند

  .، رشته اي است آه طول آن بايد برگشت داده شودstringن آرگوما
  :مثال

Name =InputBox(“Enter your first name”) 
NameLen =Len(Name)  

  
، طـول رشـته اي اسـت آـه آـاربر در آـادر           NameLenبعد از اجراي اين دستورات، مقدار متغير        

  . وارد آرده ()InputBoxمحاوره
ك آـردن اينكـه آيـا آـاربر مقـداري را در مكـاني وارده آـرده يـا نـه،                      از اين تابع مي توانيد براي چـ       

  .استفاده آنيد
  :به عنوان مثال

If Len(Text1.Text) = 0 Then 
   MsgBox (“Name field can ’t be empty”) 
Else 
   MsgBox (“Thank you for registering”) 
EndIf  

  
 آـاربر چيـزي در آن وارد آـرده يـا نـه و           چك مي شـود آـه آيـا        TextBoxدر اين دستورات، مقدار     

  .سپس پيغام مناسب ظاهر خواهد شد
  . خود مي باشد string قادر به دريافت هر نوع مقدار غير رشته اي نيز در آرگومان  ()Lenتابع

 مـورد نيـاز جهـت نگهـداري مقـدار وارد            تعداد بايت هاي  در اين حالت مقدار برگشتي اين تابع،        
  .نه طول آند شده در حافظه مي باش

  :به عنوان مثال
Len(12.01)  

  
 ) اعشاري با دقـت مـضاعف   (Double ، مقادير اعشاري به طور پيش فرض از نوع  VB.NETدر

 يعنـي تعـداد بايـت هـاي الزم     8خروجـي تـابع در ايـن حالـت، عـدد      در نظر گرفته مي شود پس       
  . در حافظه خواهد بودDoubleجهت نگهداري يك مقدار از 

  :ن آخرين مثالو به عنوا
Len(12)  

  
زيرا ميـزان فـضاي الزم جهـت نگهـداري يـك عـدد از       .  خواهد بود 4در اين حالت مقدار برگشتي،

  . بايت استInteger ،4نوع 
  

LTrim(string),RTrim(string),Trim(string)  
  

  .اين توابع، فضاهاي خالي يك رشته را هر آدام به نحوي حذف مي آنند
  .الي سمت چپ يك رشته را حذف مي آند، فضاي خ()LTrimتابع 
  .، فضاي خالي سمت راست يك رشته را حذف مي آند()RTrimتابع 
  .، فضاي خالي سمت چپ و راست يك رشته را حذف مي آند()Trimتابع 
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  . در هر سه تابع، رشته اي است آه فضاي خالي آن بايد حذف شود stringآرگومان
 مـي باشـد و عبـارتي        Stringداري رشته اي و از نـوع        مقدار برگشتي هر سه ي اين توابع، مق       

  .است آه فضاهاي خالي آن بنا به نوع تابع، حذف شده است
آاربرد اين تابع معموال در چـك آـردن مقـادير ورودي توسـط آـاربر بـراي تـشخيص خـالي نبـودن                        

  .مقدار ورودي است
ت يـا خيـر و در صـورت         ، خـالي اسـ    E_Mailمثال دستورات زير چك مي آند آه آيـا مقـدار متغيـر              

  .خالي بودن آن پيغامي ظاهر مي گردد
If E_Mail = “” Then 
   MsgBox (“Applications without an e-mail address won ’t be processed”) 
End If  

  
حال در نظر بگيريد آه آاربر به جاي تايپ آاراآتري در مكان مورد نظر،يك يـا چنـدين بـار از آليـد                       

Space از آنجا آـه     .  آند  استفادهSpace                 نيـز نـوعي آـاراآتر اسـت پـس دسـتورات بـاال آـاربرد 
  .ندارد

  .پس در اين حالت براي دقت چك آردن بايد از توابع باال استفاده آرد
  . از دو تابع ديگر آاربرد بيشتري دارد()Trimمعموال تابع 

  :پس دستورات باال را به شكل زير اصالح مي آنيم
If Trim(E_Mail)=“” Then 
   MsgBox (“Invalid Entry!”) 
End If  

  
Space(number)  

  
  .ايجاد مي آند) Blanck(اين تابع، يك رشته آاراآتري از فضاي خالي 

  .، تعداد آاراآتر فضاي خالي است آه بايد ايجاد شودnumberآرگومان 
برخـي از توابـع     استفاده از اين تابع براي قالب دهي به خروجي هاي برنامه و ايجـاد بـافر بـراي                   

APIمفيد است .  
  

StrDup(number,character)  
  

  .اين تابع، يك آاراآتر را در يك رشته به تعداد معين بار تكرار مي آند
  character عددي است آه تعـداد تكـرار آـاراآتر را آـه بـه وسـيله آرگومـان        numberآرگومان 

  .تعيين مي شود، مشخص مي آند
  . آاراآتر يا آد اسكي باشد مي تواند characterآرگومان

  .شده است  VB.6.0 در()Stringاين تابع جايگزين تابع 
  :مثال زير را در نظر بگيريد

Result=StrDup(12, “*”)  
  

 Result بار تكـرار خواهـد شـد و نتيجـه در متغيـر       12به تعداد (*) با اجراي اين دستور، آاراآتر 
  :مقدار زير خواهد شد داراي  Resultيعني متغير. قرار خواهد گرفت

Result=”************”  
  

StrConv(string,conversion)  
  

  .اين تابع، يك مقدار رشته اي را آه به شكل ديگري تبديل شده است برگشت مي دهد
 نـوع تبـديل را      conversion، رشته اي اسـت آـه بايـد تبـديل شـود و آرگومـان                 stringآرگومان  

  :موارد زير باشدمشخص مي آند آه مي تواند يكي از 
  

  ()StrConv در تابع convesionمقادير پارامتر 
  عملكرد  مقدار

UpperCase           تمامي آاراآترهاي موجود در رشته بـه حـروف
  .بزرگ تبديل مي شوند

LowerCase            تمامي آاراآترهاي موجد در رشـته بـه حـروف
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  .آوچك تبديل مي شوند
ProperCase        ه حرف بـزرگ    اولين آاراآتر هر آلمه در رشته ب

  .تبديل مي شود
Wide Narrow          آاراآترهاي تك بايتي در رشته به آاراآترهـاي

  دوبايتي تبديل مي شوند
Narrow           آاراآترهاي دوبايتي در رشـته بـه آاراآترهـاي

  .تك بايتي تبديل مي شوند
Katakana   آاراآترهـــــايHiragana بـــــه آاراآترهـــــاي 

Katakanaتبديل مي شوند .  
Hiragana  اآترهــــاي آارKatakana  بــــه آاراآترهــــاي 

Hiraganaتبديل مي شوند .  
Traditional    آاراآترهـــاي ســـاده چينـــي بـــه آاراآترهـــاي

  .سنتي چيني تبديل مي شوند
Simplified       ــي بــه آاراآترهــاي ــاي ســنتي چين آاراآتره

  ساده چيني تبديل مي شوند
 

  . آنيدANDبا هم  + براي تبديل هاي چندتايي مي توانيد اين مقادير را با عالمت
  :به مثال زير توجه آنيد

newString =StrConv(MyString, vbStrConv.LowerCase + vbStrConv.Unicode)  
  

 تبـديل   Unicode، بـه حـروف آوچـك و قالـب           MyStringدر اين دستور، عبارت موجود در متغيـر         
  .خواهد شد

  
StrReverse(string)  

  
  .وس مي آنداين تابع، يك مقدار رشته اي را معك

  :مثال
Result=StrReverse(“VisualBasic”) 

  
  . خواهد شد”lausiVcisaB“ برابر با Resultپس از اجراي اين دستور، مقدار متغير 

  
Filter(inputStrings,value [,include ][,compare ])  

  
ر صـورت  اين تابع به بيان ساده يك رشته يا زيررشته را در يك آرايه رشـته اي جـستجو آـرده و د               

پيدا آردن آن، يك آرايه را به عنوان خروجي مي دهد آه خانه يا خانه هاي آن تا انديس مقداري                    
  .آه در آرايه اصلي پيدا شده و با آن مقدار پر مي شود

در حقيقت مقدار برگشتي آه در آرايه قرار مي گيـرد، شـامل يكـي از مقـادير خانـه هـاي آرايـه                        
  .جستجو شونده است

، يك آرايه يك بعدي و رشته اي است آه عمل جستجو بايـد در آن انجـام                  inputstringآرگومان  
  .دقت داشته باشيد آه اين آرايه حتما بايد به صورت يك بعدي تعريف شود. شود

  . مقداري رشته اي است آه جستجو بايد براي آن انجام شودvalueآرگومان 
  .دو آرگومان آخر، اختياري هستند

 بايد در آرايه باشد يـا قـسمتي از آن        valueخص مي آنه آه آيا آل مقدار         مش includeآرگومان  
  . را مي پذيردFalse يا Trueهم مي تواند به عنوان شرط جستجو به آار رود و يكي از مقادير 

، نوع عمل مقايسه را تعيين مي آند و مـشخص مـي آنـد آـه آيـا بـزرگ يـا                    compareآرگومان  
ــاثيري در مقا  ــودن حــروف ت ــادير    آوچــك ب ــر و يكــي از مق ــا خي يــسه و جــستجو داشــته باشــد ي

CompareMethod.Binary )    ــود ــي شــ ــه مــ ــر گرفتــ ــي در نظــ ــرض يعنــ ــيش فــ ــا ) پــ و يــ
CompareMethod.Text) را مي پذيرد) يعني در نظر گرفته نمي شود.  

تعداد خانه هاي آرايه ي برگشت داده شده بستگي به انديس محل وجود رشته اي اسـت آـه                   
 آرايه پيـدا شـد، تعـداد خانـه هـاي        4فرضا اگر مقدار مورد نظر ما در خانه ي. ا شدهدر آرايه پيد

  . خانه خواهد بود4آرايه برگشتي 



  
 رادبهروز: به وسيله                         Visual Basic.NET  آموزش آاربردي توابع                  ٢٧                              

پس، از آنجا آه خانه اي آه مقدار مورد نظر در آن پيدا مي شود از قبل قابل پيش بيني نيـست                    
ت ديگـر بايـد يـك آرايـه بـدون           نبايد براي خانه هاي آرايه برگشتي، تعداد تعريف آنيم و يا به عبار            

  .بعد تعريف آنيم
  :مثال زير را در نظر بگيريد

Dim selNames()As String 
Dim Names()As String ={“Ali”, “Mehdi”, “Mehdi”, “Behrouz”, “Sina”}  

  
 مقـدار رشـته اي    5 تعريف شده آه پنج خانه ي اول آن با Namesدر اين مثال، آرايه اي به نام

  .اين آرايه اي است آه ما در آن قصد جستجوي مقدار خود را داريم. پر شده است
 را در ايـن آرايـه   myNameحال مي خواهيم مقدار ذخيـره شـده در متغيـري رشـته اي بـه نـام            

  : را به شكل زير فراخواني مي آنيم()Filterپس تابع . جستجو آنيم
selNames =Filter(Names,myName)  

 در آرايـه نباشـد، در آن        myNameر مقـدار ذخيـره شـده در متغيـر           پس از اجراي اين دسـتور اگـ       
 آه آن را به صورت آرايه اي بدون بعد تعريف آرديم آرايه اي بـدون خانـه                  selNamesصورت آرايه   

  . خواهد بود 0 آن برابر باLengthخواهد بود و يا به عبارت ديگر خاصيت 
 صـفر   selNames، حـد بـاالي آرايـه         باشـد  ”myName  ،“Aliاگر مقدار ذخيـره شـده در متغيـر          

  ”selNames(0)=”Ali :  مي شود يعني”Ali“خواهد بود و مقدار اولين خانه آرايه برابر با 
، يـك  selNames باشد، حد بـاالي آرايـه   ”myName ،“Mehdiاگر مقدار ذخيره شده در متغير      

  :ود يعني مي ش”Mehdi“خواهد بود و مقادير خانه هاي اول و دوم آرايه برابر با 
selNames(0)=”Mehdi” 
selNames(1)=”Mehdi” 

  
Replace(expression,find,replacewith [,start ][,count ][,compare ])  

    
اين تابع، يك رشته را در رشته ديگـر جـستجو آـرده و رشـته سـوم را جـايگزين رشـته جـستجو           

  .شده مي آند
  .ني جستجو مي گردد، رشته اي است آه براي جايگزيexpressionآرگومان 
  .، رشته اي است آه جستجو مي گرددfindآرگومان 
  .، رشته اي است آه جايگزين رشته پيدا شده مي شودreplacewithآرگومان 

، عددي است آه مكان شروع جستجو در رشته را تعيين مي آنـد و اگـر                 startآرگومان اختياري   
  . شوددر نظر گرفته نشود، جستجو از ابتداي رشته شروع مي

، مقداري عددي است آه تعداد دفعاتي را آه جايگزيني بايد انجام گيرد، تعيـين               countآرگومان  
  .اگر ذآر نشود، آليه جايگزيني ها انجام خواهد شد. مي آند

، نوع مقايسه را تعيين مي آند آـه در توابـع قبلـي در مـورد ايـن        compareو در نهايت آرگومان     
  .آرگومان توضيح داده شد

  :ل زير را در نظر بگيريدمثا
S=”Visual Basic.NET as powerfull as C#.NET” 
K=Replace (S, “NET”, “bes”) 
Console.WriteLn(K) 

  :خروجي اين قطعه برنامه پس از اجرا به شكل زير خواهد بود
”Visual Basic.bes  as powerfull as C#.bes”  

  
Join(list [,delimiter ])  

  
 رشته اي را به صورت يك رشته و پشت سر هم            – موجود در يك آرايه يك بعدي        اين تابع، مقادير  

  .برگشت مي دهد
، آرايه اي يك بعدي و شامل مقاديري رشته اي اسـت آـه قـصد بازگـشت آنهـا بـه                      listآرگومان  

، يك آـاراآتر رشـته اي اسـت آـه بـراي             delimiterصورت يك رشته را داريد و آرگومان اختياري         
ه ها از هم در نتيجه خروجي بـه آـار مـي رود و در صـورتي آـه ذآـر نـشود، يـك                 جدا آردن رشت  

 تعيين شـود، مقـادير خانـه هـاي      ”“فاصله خالي در نظر گرفته مي شود و اگر مقدار آن تهي يا 
  .آرايه پشت سر هم و بدون فاصله در خروجي ظاهر خواهند شد

  : مثال زير را در نظر بگيريد
Dim MyArr(1 To 5) As String  
Dim Result As String  
MyArr(1) = "Behrouz”  
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MyArr(2) = "Rad” 
Result = Join(MyArr, “|”) 
MsgBox Result 

  
  :بعد از اجراي اين دستورات، خروجي به شكل زير ظاهر خواهد شد

“Behrouz|Rad|||” 
  

تري آـه در  دقت داشته باشيد آه اگر تمام خانه هاي آرايه پر نشده باشند، به جـاي آنهـا آـاراآ          
  . تعيين شده قرار خواهد گرفتdelimiterآرگومان 

  . آه ظاهر خواهد شد، تعداد خانه هاي آرايه منهاي يك استdelimiterتعداد آاراآترهاي 
  
  

Split(expression [,delimiter ][,count ][,compare ])  
  

ام را در يكي از خانـه       اين تابع، يك رشته را به تعدادي زيررشته ي آوچكتر تقسيم آرده و هر آد              
هاي آرايه قرار مي دهد و يا به عبارت بهتر هر آدام از آلمات رشته را در يك خانه ي آرايـه قـرار                        

  .مي دهد
خروجي اين تابع، يك آرايه يك بعدي است آه هـر آـدام از خانـه هـاي آن داراي يكـي از مقـادير                    

  .زيررشته هاست
  .به زيررشته هاي آوچكتر تقسيم شود، رشته اي است آه بايد expressionآرگومان 

. ، رشته اي است آه تقسيم بندي بايد بـر اسـاس آن انجـام شـود        delimiterآرگومان اختياري   
 ذآر شود، آل رشـته در       ”“اگر ذآر نشود فضاي خالي در نظر گرفته مي شود ولي اگر تهي يا                 

  .اولين عنصر آرايه قرار مي گيرد
د زيررشته هايي را آه بايد برگشت داده شـوند مـشخص مـي               نيز تعدا  countآرگومان اختياري   

  .آند
  .باشد، تمامي زيررشته ها برگشت داده خواهند شد 1–اگر مقدار آن 

  . آه نوع مقايسه را تعيين مي آند آه در توابع قبلي توضيح داده شدcompareآرگومان 
  :مثال زير را در نظر بگيريد

 تعريف آرده ايم آه مقـدار زيـر در آن قـرار گرفتـه               pathفرض مي آنيم متغيري رشته اي به نام         
  :است

path =“c:\win\desktop\DotNet\Examples\Controls”  
  

از هـم جـدا     ) \( در اين حالت مي تواند هر يك اجـزاي ايـن مقـدار را آـه بـا آـاراآتر                      ()Splitتابع  
  :قرار دهد partsشده اند با دستور زير جدا آرده و در خانه هاي يك آرايه به نام 

  
parts =Split(“c:\win \desktop \DotNet \Examples \Controls ”,“\”)  

  
 :حال با دستورات زير مي توانيم نتيجه آار را مشاهده آنيم

For i =0 To parts.GetUpperBound(0) 
     Console.WriteLine(parts(i)) 
Next  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 رادبهروز: به وسيله                         Visual Basic.NET  آموزش آاربردي توابع                  ٢٩                              

  ):Data Formatting(آار مي روند توابعي آه براي قالب دهي به داده ها به 
  

VB.NET تمــامي تــوابعي آــه در VB.6.0  بــراي قالــب دهــي بــه داده هــا بــه آــار مــي رونــد را 
  .پشتيباني مي آند

  
Format(expression [,format [,firstdayofweek [,firstweekofyear ]]])   

  
ر ايـن آتـاب، بيـشترين    اين تابع به دليل اهميت و گسترگي زيادي آـه دارد، تـابعي اسـت آـه د       

  .توضيحات در مورد آن داده شده است
  .اين تابع يك مقدار را با فرمت خاصي برمي گرداند

به بيان ساده، اين تابع شيوه نمايش اعداد، رشته هـا و مقـادير تـاريخ و زمـان را مـشخص مـي                 
  .آند

 و آرگومــان ، مــي توانــد يــك عــدد، رشــته يــا مقــداري از نــوع تــاريخ باشــدexpressionآرگومــان 
Format                   يك مقدار رشته اي است آه مشخص مي آند تابع ما مقدار خروجي را با چه قالب يا ،

  .فرمتي برگشت و نمايش دهد
) Time( از نـوع زمـان       expressionبه عنوان مثال اگـر مقـدار ورودي مـا يعنـي مقـدار آرگومـان                 

ده باشـيم، خروجـي تـابع،        انتخاب آر  ”hh:mm:ss“ را به شكل     formatباشد و قالب آرگومان     
 ”18:22:37“: مثال. زمان حال را نمايش مي دهد

را بـه شــكل عــددي اعــشاري بــا دقــت مــضاعف   piمقــدار ، بـه عنــوان مثــالي ديگــر، فرمــان زيــر  
)Double (محاسبه مي آند.  
  

Console.WriteLine(Math.Atan(1)*4)  
  

  .خواهد بود  ”3.14159265358979“نتيجه خروجي، عدد
 قـرار بگيـرد آـه بـراي آن          TextBoxجه ي خوبي است اما اگر قرار باشد اين عدد در يـك              اين نتي 

محدوديتي از لحاظ تعداد آاراآترهاي ورودي قائل شده ايد و اين مقدار آمتر از تعـداد ارقـام ايـن           
 قرار نمي گيرند پس بايد براي ايـن عـدد قالـب و فرمتـي                TextBoxعدد باشد، تمامي ارقام در      

  : به شكل زير استفاده مي آنيم()Formatپس از تابع . تعيين آرد
  

Console.WriteLine(Format(Math.Atan(1)*4, “##.####”))  
  

  .نمايش خواهد داد 3.1416اين دستور نتيجه خروجي را به شكل 
فرض آنيم آه شما به عنوان يـك حـسابدار در يـك بانـك مـشغول بـه آـار هـستيد و                        : مثال ديگر 

  .يا ريال ظاهر شود) $(در نتيجه حساب، يك عالمت خاص مثال دالر احتياج داريد تا 
  .را در نتيجه ي يك حساب به دست مي آوريد 13,454.332345201فرض آنيد آه عدد 

در ابتداي نتيجه ظاهر و همچنـين ميـزان         ) $(، عالمت   ()Formatمي خواهيم با استفاده از تابع       
  :پس به شكل زير عمل مي آنيم. اب شودخرده ي پول به دست آمده فقط تا دو رقم حس

  
amount =13454.332345201 
Console.WriteLine(Format(amount,“$###,###.##”))  

  
  :نتيجه خروجي به صورت زير ظاهر خواهد شد

$13,454.33  
  

، تنها در قالب دهي بـه مقـاديري از نـوع    firstweekofyearو  firstdayofweek آرگومان هاي
  . روندتاريخ به آار مي

، نام اولين روز هفته را مشخص مي آند و مي تواند يكـي از مقـادير            firstdayofweekآرگومان  
  :زير را بپذيرد
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  ()Format در تابع firstdayofweekمقادير پارامتر 
  توضيحات  مقدار

  مطابق با تنظيمات سيستم  System يا 0
  )مقدار پيش فرض(يكشنبه   Sunday يا 1
  دوشنبه  Monday يا 2
  سه شنبه  Tuesday يا 3

  چهارشنبه  Wednesday يا 4
  پنج شنبه  Thursday يا 5

  جمعه  Friday يا 6
  شنبه  Saturday يا 7

 
، اولين هفته از سال را مـشخص مـي آنـد و يكـي از مقـادير زيـر را              firstweekofyearآرگومان  
  :مي پذيرد

  
  ()Format در تابع firstweekofyearمقادير پارامتر 

  توضيحات  مقدار
  .مطابق با تنظيمات سيستم  System يا 0
  .سال با هفته اول ماه ژانويه آغاز مي شود  FirstJan1 يا 1

 ٤سال با هفته اي آغاز مي شـود آـه حـداقل               FirstFourDays يا 2
  .روز آن در سال جديد باشد

سال با هفته اي آغاز مـي شـود آـه آـامال در                FirstFullWeek يا 3
  . جديد باشدسال

  
قالب هـاي مختلفـي بـراي نمـايش مقـادير عـددي، رشـته اي، تـاريخ و زمـان وجـود دارد آـه در               

  :ليست زير تمامي آنها را مي بينيد
  

  :آاراآترهايي آه مي توان براي قالب دهي به تاريخ و زمان به آار برد
  
البتـه  . تاريخ به آـار مـي رود  اين آاراآتر، جهت جدا آردن سال، ماه و روز از يك مقدار از نوع      : /

  .در بعضي مكان ها ممكن است از آاراآترهاي ديگري جهت اين آار استفاده شود
. اين آاراآتر، جهت جداآردن ساعت، دقيقه و ثانيه از يك مقدار از نوع زمان بـه آـار مـي رود                     : :

  .ده شودالبته در بعضي از مكان ها ممكن است از آاراآترهاي ديگري جهت اين آار استفا
: dتـا   1اين عدد مقداري بـين .  اين آاراآتر، روز يك ماه را به وسيله يك عدد مشخص مي آند 
  . است31

: dd اين آاراآتر، همانند آاراآترd     رفتار مي آند با اين تفاوت آه اين تابع، قبـل از ارقـام يـك تـا 
را به صورت معمول نشان ، اعداد يك تا نه d اما آاراآتر …و03 ،01،02. مي گذارد) 0(نه، صفر 

 … و3، 1،2مي دهد يعني 
ddd : مثال. اين آاراآتر، نام اختصاري يك روز را نشان مي دهد)  :Sun-Sat(  

dddd : مثال. اين آاراآتر، نام آامل روز را نشان مي دهد) :Sunday-Saturday(  
w :    ــانگر روز هفتــه اســت نــشان مــي دهــد  1عــدد  مــثال . ايــن آــاراآتر، عــددي را آــه نماي

  Saturday براي 7 و  Sundayبراي
 ww : 1ايـن عـدد بـين    . اين آاراآتر، عددي را آه نمايانگر هفته سال است نمايش مي دهـد 

  . است 54تا
M :  اگـر بـا آاراآترهـاي     . اين آاراآتر، عددي را آه نمايانگر ماه سال است نشان مي دهـدh 
  .ان خواهد داد بيايد، به جاي نمايش عدد ماه، دقيقه را نش hhيا

 MM :اين آاراآتر همانند آاراآترM      تـا  0 رفتار مي آند با اين تفاوت آه ايـن تـابع قبـل از ارقـام 
  .، اعداد را به صورت معمول نمايش مي دهدMمي گذارد اما آاراآتر ) 0(، صفر 9

MMM : مثال. اين آاراآتر، نام اختصاري يك ماه را نشان مي دهد) :Jan-Dec(  
MMMM : مثال.  آاراآتر، نام آامل ماه را نشان مي دهداين) :January-December(  
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: q متناظر فصل. ( نمايش مي دهد4 تا 1اين آاراآتر، يك چهارم يك سال را با اعدادي بين(  
: y366تا 1 . ( اين آاراآتر، عددي را آه نمايانگر روز سال است نمايش مي دهد(  
yy : 99 تا 00. (شان مي دهد آه نمايانگر سال استاين آاراآتر، عددي دو رقمي را ن(  

yyyy :     تـا   0000. ( رقمي را نمايش مي دهـد آـه نمايـانگر سـال اسـت              4اين آاراآتر، عددي 
9999(  

h : 12تا 0 . (اين آاراآتر، عددي را آه نمايانگر ساعت است نمايش مي دهد( 
hh : اين آاراآتر همانند آاراآترh 12 تا  0 آه اين تابع قبل از ارقام رفتار مي آند با اين تفاوت ،

  . ، اعداد را به صورت معمول نمايش مي دهدhمي گذارد اما آاراآتر ) 0(صفر 
H :  اين آاراآتر، شكل آاملتر آاراآترh نمايش مي دهد 24 تا0 است و ساعت را به صورت .  

 ظهر را با عـدد       بعد از  3 و   3صبح را با عدد     3 باشد،   3به عنوان مثال اگر ساعت فعلي سيستم        
  . نمايش مي دهد15

 HH :     اين آاراآتر، همانند آاراآترH                صـفر   9 تـا    0 رفتار مي آند با اين تفاوت آه قبـل از ارقـام ،
  . را به صورت معمول نمايش مي دهد9 تا 0، ارقام Hولي آاراآتر ) 09تا 00 . (مي گذارد) 0(

:mتـا   0 ن گذاشتن عدد صفر قبـل از ارقـام   اين آاراآتر، دقيقه را را نمايش مي دهد، منتها بدو
  . است59 تا 0بازه ي اين آاراآتر، عددي بين . 9

:mm همانند آاراآتر m مي گذارد) 0(، صفر 9 تا 0 رفتار آرده با اين تفاوت آه قبل از اعداد.  
:s                     9 تـا    0 اين آاراآتر، ثانيه را نمايش مي دهد، منتها بدون گذاشتن عدد صـفر قبـل از  ارقـام .
  . است59 تا 0ازه ي اين آاراآتر بين ب

:ss همانند آاراآتر s مي گذارد) 0(، صفر 9 تا 0 رفتار آرده با اين تفاوت آه قبل از اعداد.  
AM/PM :  مشخص مي آند آه هم اآنون قبل از ظهر است)AM ( يا بعد از ظهر)PM(  

:am/pm    همان آاراآتر AM/PM          وف آوچـك نمـايش      است، فقط قبل يا بعد بودن ظهر را با حر
  )am/pm. (مي دهد

 A/P :قبل يا بعد بودن ظهر را با حروف اختصاري مشخص مي آند) .A  يا P(  
: a/p همان آاراآتر A/P         است، فقط قبل يا بعـد بـودن ظهـر را بـا حـروف آوچـك نمـايش مـي 
  )p يا  a.(دهد

 AMPM :                  اي ايـن آـاراآتر،     اين آاراآتر نيز قبل يا بعد بودن ظهر را مشخص مي آند  امـا بـه جـ
به عنوان مثـال در وينـدوز هـاي         . آاراآتري آه به وسيله سيستم تعيين شده قرار خواهد گرفت         

  . نمايش مي دهد”عصر“ و ”صبح“فارسي با آلمات 
 Regional and از قــسمت Regional Optionsبــراي تغييــر نحــوه نمــايش، بــه ســربرگ  

Language Options در Control Panelمراجعه آنيد .  
  

 آـاراآتر هـستند آـه    ١٦آاراآترهايي آه مي توان براي قالب دهي به مقادير عددي به آار برد،          
  .نحوه ي آار با آنها بر عهده ي خوانندگان عزيز است

  
    FormatCurrency(expression [,numDigitsAfterDecimal ] 

[,includeLeadingDigit ][,useParensForNegativeNumbers ][,groupDigits ])  
  

قالب بنـدي شـده همـراه بـا     ) Currency(اين تابع، يك مقدار عددي را به شكل يك مقدار ارزي          
 Regional and Language Options از قسمت Regional Optionsنمادي آه در سربرگ 

  . مشخص شده است، برگشت مي دهدControl Panelاز 
 و در وينــدوزهاي ”ريــال“رزي بــا آلمــه  بــه عنــوان مثــال در وينــدوزهاي فارســي، نمــاد مقــادير ا 

  .، مشخص مي شود”$“انگليسي با آاراآتر 
  .براي تغيير نحوه نمايش اين مقادير، به قسمت گفته شده در باال مراجعه آنيد

  .در اين تابع، تمامي آرگومان ها به جز اولين آرگومان، اختياري هستند
  . را داريم Currencyشت آن با فرمت، مقداري عددي است آه قصد برگexpressionآرگومان 
، مقداري عددي است آه مشخص مي آند چند عـدد در            numDigitsAfterDecimalآرگومان  

 اسـت يعنـي تنظيمـات       1-مقـدار پـيش فـرض،       . سمت راسـت بعـد از اعـشار بايـد قـرار بگيرنـد             
Regional and Language Optionsرا به آار مي برد .  

، مقـداري   Tristateثابـت   . ( اسـت  Tristate، يك مقدار ثابـت      includeLeadingDigitآرگومان  
و مــشخص مــي آنــد آــه آيــا اگــر )  باشــدUseDefault يــا True ،Falseاســت آــه مــي توانــد 

  . بود، در سمت چپ اعشار، عدد صفر قرار گيرد يا خير1مقداري اعشاري آمتر از 
  . نمايش داده شود”7.“ و يا ”0.7“به عنوان مثال عدد هفت دهم آه مي تواند به شكل 
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ــان  ــت    useParensForNegativeNumbersآرگوم ــدار ثاب ــك مق ــز ي ــه  Tristate، ني  اســت آ
  .مشخص مي آند آيا اعداد مثبت را با دو پرانتز در دو طرف آنها برگشت دهد يا خير

 است و مشخص مي آند آيـا اعـداد بـيش     Tristate هم يك مقدار ثابتgroupDigitsآرگومان 
 مـشخص شـده   Regional and Language Options آاراآتري آه در قـسمت   رقمي با5از 

 234,456 بودن ايـن آرگومـان، عـدد         Trueبه عنوان مثال در صورت      . از يكديگر جدا شوند يا خير     
از يكديگر جـدا شـده و اعـداد از سـمت راسـت،              ) ,(به طريقي آه مشاهده مي آنيد با آاراآتر         

 بودن اين آرگومان، اعداد پشت سر هـم و بـدون    Falseتدر صور. سه تا سه تا جدا مي شوند
  .آاراآتر جداآننده ظاهر مي شوند

  
FormatDateTime(date [,namedFormat ])  

  
  .را قالب بندي مي آند) Time(يا زمان ) Date(اين تابع، يك مقدار از نوع تاريخ 

  .ندي شود، يك مقدار از نوع تاريخ يا زمان است آه بايد قالب بdateآرگومان 
، مشخص مي آند آه چه نوع قالب بندي بايد براي تاريخ يـا              namedFormatآرگومان اختياري   
  .زمان به آار رود

  :اين آرگومان مي تواند يكي از مقادير زير را بپذيرد
  

GeneralDate:     اگر در آرگومانdate            يك مقدار از نوع تاريخ آمده باشد، تاريخ به شكل آوتاه ،
نمايش داده خواهد شد و اگر مقدار از نوع زمـان باشـد، زمـان بـه شـكل       ”14/02/2004“مثال 

  . نمايش داده مي شود06:47:55“عصر “آامل مثال  
  .اگر هر دو مقدار تاريخ و زمان به آار روند، پشت سر هم نمايش داده خواهند شد: توجه

LongDate :               ي نمـايش و برگـشت      اين مقدار ثابت، يك مقدار از نوع تـاريخ را بـه صـورت طـوالن
  ” ١٣٨٢,  آبان١٤, شنبه“: مثال. مي دهد

ShortDate :     اين مقدار ثابت، يك مقدار از نوع تاريخ را به صورت آوتاه نمايش و برگـشت مـي
  ”١٤/٠٢/٢٠٠٤“: مثال. دهد

LongTime :                    اين مقدار ثابت، يك مقدار از نوع زمان را بـه صـورت طـوالني نمـايش مـي دهـد .
  ”صر ع٠٦:٥٨:٣٤“: مثال

ShortTime :اين مقدار ثابت، يك مقدار از نوع زمان را به صورت آوتاه نمايش مي دهد.  
  ”١٩:٢٣“: مثال

 Regional andتمـامي مقـادير ثابـت بـاال، بـر اسـاس تنظيمـاتي آـه در قـسمت          : نكته مهم
Language Options از Control Panelصورت گرفته است عمل مي آنند .  

  
  

    FormatNumber(expression [,numDigitsAfterDecimal ] 
[,includeLeadingDigit ][,useParensForNegativeNumbers ][,groupDigits ])  

  
  .اين تابع، يك مقدار عددي را با قالب بندي ديگري به صورت عددي برگشت مي دهد

  . بيان شدند ()FormatCurrencyتمامي آرگومان هاي اين تابع در توضيحات تابع
  

    FormatPercent(expression [,numDigitsAfterDecimal ] 
[,includeLeadingDigit ][,useParensForNegativeNumbers ][,groupDigits ])  

  
 ضـرب آـرده و بـا        ١٠٠اين تابع، يك عدد را بر حسب درصد برگشت مـي دهـد يعنـي عـدد را در                    

  .ي دهدو با قالبي آه مشخص شده است برگشت و نمايش م) %(نماد درصد 
  . بيان شدند()FormatCurrencyتمامي آرگومان هاي اين تابع در توضيحات تابع 

  
LSet(string,len) , RSet(string,len)  

  
يـك  ) Rset(يـا راسـت   ) Lset(اين توابع، بـه تعـدادي آـه مـشخص مـي شـود، در سـمت چـپ           

  .عبارت، فضاي خالي قرار مي دهند
 مقداري باشد، رشته اي را مشخص مي آنـد آـه بايـد     آه مي تواند از هر نوع   string آرگومان  

  .در سمت چپ يا راست آن، فضاي خالي اضافه شود
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 نيز مقداري عددي است آه تعداد فضاي خالي را آه بايد ايجاد شود مشخص مي                lenآرگومان  
  .آند

  :مثال هاي زير را در نظر بگيريد
Console.WriteLine(“[“ & RSet(“Behrouz”,20) & “]”) 
Console.WriteLine(“[“ & LSet(“Rad”,20) & “]”)  
Console.WriteLine(RSet(34.56,10)) 
Console.WriteLine(RSet(4356.99,10)) 
Console.WriteLine(RSet(4.01,10))  

  :خروجي پس از اجرا به شكل زير خواهد شد
[                    Behrouz] 
[Rad                         ] 
            34.56 
         4356.99 
         4.01    

 Val(string) , Str(number)  
   

، يـك مقـدار رشـته اي را بـه عنـوان ورودي دريافـت آـرده و آن را بـه صـورت مقـداري                     ()Valتابع  
  .عددي برگشت مي دهد

 رفتـار آـرده و يـك مقـدار عـددي را دريافـت آـرده و آن را بـه         ()Val دقيقا عكس تـابع    ()Strتابع  
  .صورت مقداري عددي برگشت مي دهد

 به اين شكل است آه از ابتداي رشته ورودي شروع به خوانـدن آن مـي   ()Valمكانيزم آار تابع    
رسـيد جـستجو متوقـف و نتيجـه برگـشت داده مـي              غيـر عـددي     آند و زماني آه به آاراآتري       

  .شود
  :مثال زير را در نظر بگيريد

Dim a As String =“18:6.05 ”  
Console.WriteLine(Val(a))  

  . آاراآتري غير عددي است ”:“ خواهد بود زيرا آاراآتر18نتيجه ي خروجي، عدد 
  :()Strمثالي براي تابع 

Dim a As Integer = 18 
Console.WriteLine(Str(a))  

  . خواهد بود ”18“نتيجه خروجي، رشته 
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  ):Math(توابع رياضي 
  

 قـرار داده شـده   Math به عنوان متدهايي در آـالس  VB.6.0ي توابع رياضي   تمام VB.NETدر  
  .پس در اين بخش آنها را با نام متد صدا مي زنيم. اند

 را به برنامـه ي خـود اضـافه يـا            Math بايد آالس    VB.NETبراي استفاده از متدهاي رياضي در       
، Math.Abs: (آـر آنيـد مثـل      را قبـل از نـام متـد ذ         Mathقبل از اسـتفاده از ايـن متـدها، آلمـه            

Math.Cos(  
  

Abs(expression)   
  

  .اين متد، قدر مطلق يك عبارت عددي را محاسبه مي آند
 expressionاگـر  . ، عددي است آه بايد قدر مطلـق آن محاسـبه گـردد   expressionآرگومان 

عبـارت   خواهد بود وگرنه     expressionبزرگتر يا مساوي صفر باشد، نتيجه ي متد همان عبارت           
expression ضرب شده و نتيجه برگشت داده مي شود 1– در عدد .  

  :مثال زير را در نظر بگيريد
Abs(1.01)  
Abs(-1.01)  

  . خواهد بود1.01نتيجه هر دو اين دستورات، عدد 
  

Atan(expression)  
  

  .اين متد، آرك تانژانت يك مقدار را محاسبه و برگشت مي دهد
نتيجـه ايـن متـد،      .  است آه آرك تانژانـت آن بايـد محاسـبه گـردد             مقداري expressionآرگومان  

  .است1.57079  تا 1.57079–مقداري بين 
  :مثال

Atan(2.3)=1.16  
  

Cos(expression)  
  

  .اين متد، آسينوس يك زاويه را بر حسب راديان محاسبه مي آند
، ()Cosد  حاصـل متـ   . ، عبارتي است آه بايد آسينوس آن محاسبه شود        expressionآرگومان  

  . است1 تا 1–مقداري بين 
  :مثال

Cos(0)=1 
Cos(2.3)=-0.67  

  
Exp(expression)  

  
  .را برمي گرداند) عدد نپر(e اين متد، تواني از 

  e=2.7182تقريبا : نكته
است آه بايد عدد نپـر آن محاسـبه گـردد و مـي              ) تواني(، مقداري عددي  expressionآرگومان  

  .ثبت يا منفي باشدتواند يك عدد صحيح، اعشاري، م
  :مثال

Exp(2)=7.31  
  
  
  
  

Int(expression) , Fix(expression)  
  

را برگـشت   ) صـحيح  (Integerهر دو اين متدها، مقداري عددي را دريافت آرده و عددي از نوع              
  .مي دهند
  . عبارتي عددي است آه به عنوان ورودي اين متدها داده مي شودexpressionآرگومان 
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 برگـشت داده مـي      expressionي، صحيح و مثبت يا منفي باشد، همان مقدار          اگر مقدار ورود  
  .شود

اگر مقـدار ورودي، اعـشاري و مثبـت باشـد، قـسمت اعـشاري حـذف شـده و قـسمت صـحيح                        
  .برگشت داده مي شود

  :اگر مقدار ورودي، اعشاري و منفي باشد دو حالت دارد
عـدد صـحيح منفـي آـوچكتر يـا مـساوي             اسـتفاده شـود، اولـين        ()Intدر حالت اول اگر از متـد        

  .عبارت ورودي برگشت داده مي شود
 استفاده شـود، اولـين عـدد صـحيح منفـي بزرگتـر يـا مـساوي            ()Fixدر دومين حالت اگر از متد       

  .عبارت ورودي برگشت داده مي شود
  :مثال هاي زير را در نظر بگيريد

Int(12)=12 
Fix(6)=6 
Int(14.23)=14 
Int(500/Int(2.5)))=250 
Fix(15.5)=15 
Int(-2.3)=-3 
Fix(-2.3)=-2 
پيشنهاد مي آنم اگر مي خواهيد آه از دست قسمت اعشاري يك عدد خـالص شـويد و آن را                    

  :اصطالحا گرد آنيد، به شكل زير عمل آنيد
Int(value +0.5)  

 Valueمقداري عددي است آه قصد گرد آردن آن را داريد ،.  
ي براي گردآردن هر نـوع مقـداري عـددي اسـت بـا ايـن وجـود،        اين دستور، فرمان بسيار آارآمد    

 آه در قسمت بعد توضيح داده شده است به شيوه اي آسانتر، بهتـر و آارآمـدتر         ()Roundمتد  
  .اين آار را انجام مي دهد

  
Round(expression [,numdecimalplaces ])  

  
  .اين متد، يك عدد اعشاري را گرد مي آند

  .مقداري است آه بايد گرد شود، expressionآرگومان 
 مشخص مي آنـد آـه ايـن مقـدار تـا چنـد رقـم بعـد از                    numdecimalplacesآرگومان اختياري   

ــوع صــحيح    . اعــشار بايــد گــرد شــود  اگــر از ذآــر ايــن آرگومــان خــودداري شــود، يــك مقــدار از ن
)Integer (برگشت داده مي شود.  

  :مثال هاي زير را در نظر بگيريد
Round(3.49)=3 
Round(3.51)=4 
Round(3.49,1)=3.5 
Round(3.51,1)=3.5 

 
Log(expression) 

  
مقـداري را برمـي   ) اسـت e=2.7182  آـه تقريبـا   eيـا لگـاريتم پايـه    (اين متد، لگـاريتم طبيعـي   

  .گرداند
، مقداري عددي است آه لگاريتم طبيعي آن بايد محاسـبه شـود و حتمـا        expressionآرگومان  

  .بايد مقداري مثبت باشد
  . را برمي گردانندN هر دو عدد Exp(Log(N)) و Log(Exp(N))عبارت 

  .است) نپر (eلگاريتم طبيعي، لگاريتم پايه عدد 
  . به دست بياوريدExp(1)مقدار دقيق عدد نپر را مي توانيد با دستور 

براي محاسبه لگاريتم ها در پايه هـاي ديگـر، عـدد لگـاريتم طبيعـي را بـر لگـاريتم پايـه تقـسيم                         
  .آنيد

  . را محاسبه مي آند10به عنوان مثال، دستور زير لگاريتم يك عدد در پايه ي 
  

Log10 =Log(number)/Log(10)  
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Hex(expression) , Oct(expression)  
  

 ١٦يــا مبنــاي ) Oct (٨ايــن متــدها عــددي را بــه عنــوان ورودي دريافــت آــرده و آن را بــه مبنــاي 
)Hex ( يك مقدار رشته اي تبديل مي آنند و به صورت)String(برگشت مي دهند .  

 را برگـشت مـي   ”57“ مقـدار  Oct(47) و عبـارت  ”2F“، مقدار   Hex(47)به عنوان مثال عبارت     
  .دهند

  . را قرار دهيد”H&“، ابتداي آنها آاراآتر ١٦براي تعيين آردن اعداد در مبناي 
  .مي باشد ”0&“، آاراآتر ٨آاراآتر و نماد معادل براي اعداد در مبناي 
  :فرض آنيد مقادير زير تعريف شده باشند

Dvalue =199 : Ovalue =&O77  
 مقدار رشته اي    Hex(Dvalue) و دستور    ”307“ مقدار رشته اي     ،Oct(Dvalue)حال دستور   

“3F”را برگشت مي دهد .  
  :مثال زير را در نظر بگيريد. مي توانيد از آاراآترهاي معادل اين متدها نيز استفاده آنيد

MsgBox (“The number 3F in decimal is “ & &H3F)  
  . خواهد بود63مقداري آه نشان داده مي شود، عدد 

  
Pow(value1,value2)  

  
  .اين متد، دو عدد را به عنوان ورودي دريافت آرده و عدد اول را به توان عدد دوم مي رساند

  :دستور زير را در نظر بگيريد
Console.WriteLine(Math.Pow(2,3))  

  . است٨ برابر با ٣ به توان ٢.  نمايش داده خواهد شود٨در خروجي، عدد 
  

Sin(expression)  
  

  .اين متد، سينوس زاويه اي را بر حسب راديان محاسبه و برگشت مي دهد
  .، عبارتي است آه سينوس آن بايد محاسبه شودexpressionآرگومان 

  . است1– تا 1، مقداري بين ()Sinنتيجه متد 
  :ثالم

Sin(2.3) = 0.75 
  

Sqrt(expression)  
    

  .يك مقدار عددي را محاسبه و برگشت مي دهد) ٣عدد به توان (اين متد، مربع 
  .، عددي است آه بايد مربع آن محاسبه شودexpressionآرگومان 

  
Tan(expression)  

  
  .اين متد، تانژانت زاويه اي را بر حسب راديان محاسبه مي آند

  :مثال
Tan(2.3) = -1.12 
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  ):Date and Time( توابعي آه با تاريخ و زمان سر و آار دارند

  
 وجـود دارد آـه ممكـن اسـت در           VB.NETتوابع آاربردي و آارآمدي جهت آار با تاريخ و زمان در            

  !برخورد اول با اين توابع، از تنوع آنها تعجب آنيد
  . قرار گيرند(#)هستند بايد حتما بين دو عالمت ، مقاديري آه از نوع تاريخ VBدر : نكته مهم

  
Now()  

  
  .اين تابع، تاريخ و زمان جاري سيستم را برمي گرداند

  :مثال
MsgBox(Now()) 

  .باشد ”PM 09:23:10 02/10/2004“به عنوان مثال، خروجي دستور فوق مي تواند 
  . جدا شده اند از هم)Blank(توجه داشته باشيد آه تاريخ و زمان با آاراآتر خالي 

 و  Dateبراي استخراج تنها تاريخ يا زمان برگشت داده شـده از ايـن تـابع، از خـواص                   : نكته مهم 
TimeOfDayاين تابع به شكل زير استفاده آنيد .  

Console.WriteLine(Now.Date.ToString) 
Console.WriteLine(Now.TimeOfDay.ToString)  

  
Day(date)  

  
  .نوع تاريخ را به عنوان ورودي مي پذيرد و روز آن را برمي گردانداين تابع، يك مقدار از 

 يعنـي روز  15 باشد، مقدار خروجي عـدد       12/15/2004به عنوان مثال اگر مقدار ورودي، تاريخ        
  .تاريخ خواهد بود

  .مثال زير روز جاري سيستم را برگشت مي دهد
Day(Now()) 

 
Weekday(date [,firstdayofweek ]) 

  
  . را برمي گرداند آه مشخص آننده روز هفته است7 تا 1، عددي بين اين تابع

  . و به همين ترتيبMonday براي Sunday ،2 براي 1مثال، 
  . يك مقدار از نوع تاريخ استdateآرگومان 

، اولين روز هفته را مشخص مـي آنـد و مـي توانـد يكـي از                  firstdayofweekآرگومان اختياري   
  :مقادير زير را بپذيرد

  . يعني يكشنبه استSundayقدار اين آرگومان به طور پيش فرض م
  

  Systemيا   <<< 0 مطابق با تنظيمات سيستم
 Sunday يا  <<< 1)مقدار پيش فرض(   يكشنبه 

 Mondayيا  <<< 2 دوشنبه 
 Tuesdayيا <<< 3 سه شنبه 

 Wednesday يا <<< 4چهارشنبه 
 Thursday يا <<< 5پنج شنبه 

 Friday  يا <<< 6جمعه
 Saturday يا  <<< 7شنبه 

 
WeekdayName(weekday [,abbreviate [,firstdayofweek ]]) 

  
 عمل مي آند با اين تفاوت آه ايـن تـابع، نـام روز معـادل يـك      ()Weekdayاين تابع همانند تابع    

  . است را برمي گرداند7 تا 1عدد آه بين 
  . را مي پذيرد7تا  1  بين يك مقدار عددي صحيح است و عدديweekdayآرگومان 

است آه مشخص مـي آنـد آيـا         ) Boolean(، يك مقدار منطقي     abbreviateآرگومان اختياري   
بـه طـور پـيش      . نام روزي آه برگشت داده مي شود به صورت آوتـاه و اختـصاري باشـد يـا خيـر                   

  . است يعني نام به صورت آامل برگشت داده مي شودFalseفرض اين مقدار 
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 نيز اولين روز هفته را مشخص مي آند و مي تواند يكـي از               firstdayofweekاري  آرگومان اختي 
  .مي پذيرد، بپذيردWeekday  از تابع firstdayofweekمقاديري را آه آرگومان 

  . يعني يكشنبه استSundayمقدار اين آرگومان به طور پيش فرض 
  

Month(date)  
  

  . است12 تا 1اند آه عددي بين اين تابع از مقدار تاريخ، ماه آن را برمي گرد
  .، مقداري از نوع تاريخ است آه ماه آن بايد برگشت داده شودdateآرگومان 

به عنوان مثال براي به دسـت آوردن عـدد متنـاظر مـاه جـاري سيـستم از دسـتور زيـر اسـتفاده                      
  :آنيد

Month(Date())  
  

MonthName(month [,abbreviate ])  
  

 عمل مي آند با اين تفاوت آه به جاي عدد مـاه، نـام مـاه را                  ()Monthاين تابع نيز همانند تابع      
  .برگشت مي دهد

 اسـت آـه بايـد مـاه متنـاظر آن برگـشت داده               12 تـا    1، مقداري عددي و بـين       monthآرگومان  
  .شود

 است آه مشخص مـي آنـد آيـا          )Boolean(، يك مقدار منطقي     abbreviateآرگومان اختياري   
بـه طـور پـيش    . ه مي شود به صورت آوتاه و اختـصاري باشـد يـا خيـر     نام ماهي آه برگشت داد    

  . است يعني نام ماه به صورت آامل برگشت داده مي شودFalseفرض اين مقدار 
  

Year(date) 
  

  .اين تابع از مقدار تاريخ، سال آن را برمي گرداند
  . مي باشد9999 تا 0مقداري آه اين تابع برمي گرداند، عددي بين 

  .، مقداري از نوع تاريخ است آه سال آن بايد برگشت داده شودdateآرگومان 
به عنوان مثال براي به دست آوردن عدد متناظر سـال جـاري سيـستم از دسـتور زيـر اسـتفاده                      

  :آنيد
Year(Now())  

  
Hour(time) 

 
  .اين تابع از مقدار زمان، بخش ساعت آن را برمي گرداند

  . است24 تا 0 مقداري آه اين تابع برمي گرداند بين
  .است آه ساعت آن بايد برگشت داده شود) Time(، مقداري از نوع زمان Timeآرگومان 

  :به عنوان مثال دستور زير ساعت جاري سيستم را نشان مي دهد
Console.WriteLine(Hour(Now()))  

  
Minute(time)  

  
  .اين تابع از مقدار زمان، دقيقه آن را برمي گرداند

  . است59 تا 0ابع برمي گرداند بين مقداري آه اين ت
  .، مقداري از نوع زمان است آه دقيقه آن بايد برگشت داده شودtimeآرگومان 

  :به عنوان مثال دستور زير دقيقه جاري سيستم را نشان مي دهد
Console.WriteLine(Minute(Now()))  

  
Second(time)  

 
  .اين تابع از مقدار زمان، ثانيه آن را برمي گرداند

  . است59 تا 0مقداري آه اين تابع برمي گرداند بين 
  .، مقداري از نوع زمان است آه ثانيه آن بايد برگشت داده شودtimeآرگومان 

  :به عنوان مثال دستور زير ثانيه جاري سيستم را نشان مي دهد
 Console.WriteLine(Second(Now())) 
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DateSerial(year,month,day)  
  

  .حيح را به عنوان ورودي دريافت آرده و آن را به تاريخ تبديل مي آنداين تابع، سه عدد ص
  . به ترتيب سال، ماه و روز هستندdayو year، monthآرگومان هاي 

  :دستور زير را در نظر بگيريد
Console.WriteLine(DateSerial(2002,10,1))  

  .خواهد بود ”01/10/2002“خروجي اين دستور، رشته ي 
  .تابع مي توانيد جهت برخي محاسبات بر روي مقدار تاريخ استفاده آنيدهمچنين از اين 

به عنوان مثال فرض آنيد مي خواهيد بدانيد آه نودمين روز سـال در چـه تـاريخي از سـال قـرار                       
  :مي توانيد از دستور زير جهت آگاهي از اين موضوع استفاده آنيد. خواهد گرفت

  
)Console.WriteLine(DateSerial(1996,1,90)  

  . خواهد بود”03/30/1996“خروجي اين دستور، عبارت 
 روز بعـد از تـاريخ فعلـي سيـستم در چـه      ١٠٠٠به عنوان مثالي ديگـر مـي خـواهيم بـدانيم آـه              

  :پس به شكل زير عمل مي آنيم. تاريخي قرار خواهد گرفت
  

Console.WriteLine(DateSerial(Year(Now.Date),Month(Now.Date),Weekday(Now.Date)+1000))  
  

يك عدد متناظر ماه ها به آرگومـان  ) تفريق آردن(شما همچنين قادر به اضافه آردن يا آم آردن  
month و همچنين يك عدد متناظر سال به آرگومان yearهستيد .  

  . روز است٣٠توجه داشته باشيد آه تعداد روزهاي هر ماه در اين تابع 
  

DateValue(date)  
  

 رشته اي را به عنوان ورودي دريافت آرده و آن را به يك مقـدار از نـوع تـاريخ                     اين تابع، يك عبارت   
  .تبديل مي آند

  :به عنوان مثال اگر اين تابع را به شكل زير به آار ببريم
  

Console.WriteLine(DateValue(“December 25, 2002”))  
  

  . خواهد بود”12/25/2002“عبارتي آه در خروجي چاپ مي شود، 
 بـه آـار   ()DateDiffاربردهاي سودمند و مفيد اين تابع در هنگامي اسـت آـه بـا تـابع        يكي از آ  

  .رود
  . در ادامه توضيح داده مي شود()DateDiffتابع 

  :فرض آنيد مي خواهيم تعداد روزهاي بين دو تاريخ را محاسبه آنيم
  :دستور زير اين آار را براي ما انجام مي دهد

  
Console.WriteLine((DateDiff(DateInterval.Day,DateValue(“12/25/1993”), _ 
DateValue(“12/25/1996 ”))) 

  
يعني تعداد روزهـاي بـين ايـن دو تـاريخ خواهـد      1096 عددي آه در خروجي ظاهر خواهد شد، 

  .بود
  

TimeSerial(hours,minutes,seconds)  
  

  .اين تابع، سه عدد صحيح را به زمان مشخصي تبديل مي آند
 به ترتيب اعداد صحيحي هستند آه سـاعت، دقيقـه          Second و   Hour  ،Minute آرگومان هاي 

  .و ثانيه را آه بايد به زمان تبديل شوند، تعيين مي آند
  :مثال زير را در نظر بگيريد

TimeSerial(4,10,55)  
  . را برگشت مي دهد"AM 4:10:55“اين تابع، مقدار 

  .روداين تابع معموال براي محاسبه ي زمان به آار مي 
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 ثانيـه   ٣٢ دقيقـه و     ١٥ سـاعت و     ٢ به شكل زيـر،      ()TimeSerialبه عنوان مثال، فراخواني تابع      
  . را برمي گرداندPM 4:13:40قبل از ساعت 

TimeSerial(16 -2,13 -15,40 -32)  
  . خواهد بودPM 1:58:08زمان برگشتي، 

  
TimeValue(time)  

  
  .آن را به مقدار زماني تبديل مي آنداين تابع، يك مقدار رشته اي را دريافت آرده و 

، اين تابع نيز مي تواند جهت انجـام عمليـاتي نظيـر جمـع يـا تفريـق              ()DateValueهمانند تابع   
  .زمان ها به آار رود

  
DateAdd(interval,number,date)  

  
اين تابع همان طور آه از نـام آن نيـز پيداسـت، مقـداري را بـه تـاريخي مـشخص اضـافه آـرده و                 

  . جديد را برگشت مي دهدتاريخ
 است آـه فاصـله دوره اي را     …، يك واحد زماني همانند روز، ساعت، هفته و          intervalآرگومان  

مشخص مي آند آه تاريخ جديد بايد بر حسب آن محاسـبه و برگـشت داده شـود و مـي توانـد                       
  :يكي از مقادير زير را بپذيرد

  
 :Yearسال 

  :Quarter ماه يا يك فصل ٣يك چهارم سال يا 
  :Monthماه 

  :DayOfYearروز از سال 
  :Dayروز 

  :WeekDayروز از هفته 
  :WeekOfYearهفته از سال 

  :Hourساعت 
  :Minuteدقيقه 
  :Secondثانيه 

  
مـثال ممكـن اسـت بخـواهيم        . ، تعداد هر دوره ي زماني را مشخص مي آنـد          numberآرگومان  

 ٣يخي مي شود پس اين پـارامتر را برابـر بـا              ماه بعد از تاريخ فعلي سيستم چه تار        ٣بدانيم آه   
  .قرار مي دهيم

اگر اين آرگومان عددي مثبت باشد، تاريخي آه برگشت داده خواهد شد مربوط بـه آينـده                 : نكته
است و اگر اين آرگومان، منفي باشد، تاريخي آه نشان داده مي شود مربوط بـه گذشـته مـي               

  .باشد
  . آند آه عمليات بايد بر روي آن انجام شود نيز تاريخي را مشخص ميdateآرگومان 

  
، چـه تـاريخي مـي       ٢٠٠٢ دسـامبر سـال      ٣١ ماه بعد از     ١به عنوان مثال مي خواهيم بدانيم آه        

  :پس به شكل زير عمل مي آنيم. شود
  

Console.WriteLine(DateAdd(DateInterval.Month,1,#12/31/2002#))  
   

  .خواهد بود ”AM 12:00:00 1/31/2003“نتيجه اين دستور، عبارت 
 است آه توضيح داده شد با ايـن تفـاوت آـه             ()DateSerialاين تابع تا حد زيادي شبيه به تابع         

 ٣١ يـا  ٣٠تعداد روزهاي هر ماه در اين تابع بنا به نام ماه فرق مي آند مثال ممكن است يك ماه  
  .وز مي باشد ر٣٠، ثابت و ()DateSerialروز باشد اما تعداد روزهاي ماه در تابع 

  :مثال زير را در نظر بگيريد
  

day1 =#1/31/2002# 
Console.WriteLine(DateSerial(year(day1),month(day1)+1,day(day1)))  

  
  . خواهد بود آه يك تاريخ در ماه مارس است نه فوريه”3/2/02“نتيجه عبارت، 
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DateDiff(interval,date1,date2 [,firstdayofweek [,firstweekofyear ]])  
  

  . است و اختالف بين دو تاريخ را برمي گرداند()DateAddاين تابع، شكل پيشرفته تر تابع 
 يك مقدار ثابت است و فواصـل بـين دوره اي را مـشخص مـي آنـد آـه شـما                   intervalآرگومان  

  .براي محاسبه اختالف بين دو تاريخ به آار مي بريد
 تـابع   intervalد همان مقاديري هستند آه آرگومـان        مقاديري را آه اين آرگومان مي تواند بپذير       

DateAdd()مي تواند بپذيرد .  
  . تاريخ هايي هستند آه اختالف آنها بايد برگشت داده شودdate2 و date1آرگومان هاي 

  . آم مي شودdate1 از date2هميشه مقدار : نكته
ترتيب، اولين روز هفتـه و       نيز به    firstweekofyear و   firstdayofweekآرگومان هاي اختياري    

  .اولين هفته سال را تعيين مي آنند
 از  firstdayofweekمقاديري را آه اين آرگومان ها مي توانند بپذيرنـد، همـان مقـادير آرگومـان                 

  ) مراجعه آنيد()formatبه توضيحات تابع . ( است آه پيشتر توضيح داده شد()Formatتابع 
 بين دو تـاريخ     …راي اطالع از تعداد روزها، هفته ها، ثانيه ها و           مثال شما مي توانيد از اين تابع ب       

  .استفاده آنيد
  :مثال زير تعداد روزهاي بين يك تاريخ مشخص شده و تاريخ فعلي سيستم را نمايش مي دهد

  
Dim century As Date 
century =#1/1/2000# 
MsgBox(DateDiff(DateInterval.Day,century,Now()))  

  
 در پروژه هـاي وب و مخـصوصا فـوروم هـايي آـه بـه             TimeSerial و   DateDiffتوابع  : نكته مهم 

  . ايجاد مي شوند، آاربرد فراواني دارندASP.NETوسيله ي زبان 
نكته اي آه متاسفانه در اآثر پروژه هاي وب در ايران رعايت نمي شود              : يك نكته ي بسيار مهم    

ين يك ساعت به جلـو آـشيده مـي شـود و             اين است آه ساعت رسمي ايران در روز اول فرورد         
 ٣١ سـاعت جلـوتر اسـت، در حـالي آـه در روز      ٤:٣٠در اين حالت، ساعت آشور ما از گرينويچ،   

 3.5+شهريور يك ساعت به عقب آشيده مي شود و به حالت اوليه خود باز مي گردد يعنـي  
GMT  

  
DatePart(interval,date [,firstdayofweek [,firstweekofyear ]])  

  
  .اين تابع، بخشي از يك تاريخ را برمي گرداند

 بخشي است آه بايد از تاريخ استخراج شود و همان مقاديري را مـي پـذيرد                 intervalآرگومان  
  . به آار برد()Formatتابع  مي توان براي قالب دهي به تاريخ و زمان درآه 

  . نيز تاريخي است آه قسمتي از آن بايد استخراج شودdateآرگومان 
ــابع firstweekofyear و firstdayofweekآرگومـــان هـــاي اختيـــاري    ()DateDiff نيـــز در تـ

  .توضيح داده شدند
  . ميالدي است٢٠٠١ اآتبر سال ٢٣به عنوان مثال فرض مي آنيم تاريخ جاري سيستم، 

 تـر نمـايش داده   دستورات زير نتايج مختلفي را به ما نشان مي دهند آه نتيجه به صورت پررنگ     
  :شده است

  
Dim Day1 As DateTime 
day1 =Now() 
Console.WriteLine(DatePart(“yyyy ”,day1)) 
2001 
Console.WriteLine(DatePart(“q ”,day1)) 
3 
Console.WriteLine(DatePart(“m ”,day1)) 
10 
Console.WriteLine(DatePart(“d ”,day1)) 
23 
Console.WriteLine(DatePart(“w ”,day1)) 
3 
Console.WriteLine(DatePart(“ww ”,day1)) 
43 
 



  
 رادبهروز: به وسيله                         Visual Basic.NET  آموزش آاربردي توابع                  ٤٢                              

Console.WriteLine(DatePart(“h ”,day1)) 
15 
Console.WriteLine(DatePart(“n ”,day1)) 
3 
Console.WriteLine(DatePart(“s ”,day1)) 
30  
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بر روي فايل ها مورد ) I/O(خروجي /ت وروديتوابعي آه جهت انجام عمليا
  ):File I/O(استفاده قرار مي گيرند 

  
يكي از جنبه هاي مهم برنامه نويسي در هر زبان، قابليت دسترسي و مـديريت فايـل هـا مـي                      

  .باشد
  : نوع فايل وجود دارد٣در ويژوال بيسيك، 

  .فايل هاي ترتيبي )١
  .فايل هاي با دسترسي تصادفي )٢
  .ريفايل هاي باين )٣
  

بـه عبـارت ديگـر شـما مـي توانيـد            . هـستند ) Text(فايل هاي ترتيبي اغلب فايـل هـاي متنـي           
  . باز آنيدNotepadاينگونه فايل ها را با هر ويرايشگر متني همانند 

  .در اينگونه فايل ها هر آاراآتر ذخيره شده در فايل، يك بايت را اشغال مي آند
  .متني به صورت رشته اي ذخيره خواهند شدتمامي اطالعات ذخيره شده در فايل هاي 

 String ذخيره نمـي شـوند بلكـه بـه صـورت             Double يا   Integerمثال مقادير عددي به صورت      
  .عمل ذخيره سازي آنها انجام مي شود

عمل خواندن فايل هاي ترتيبي، به ترتيب يعني از ابتدا تا انتهاي فايل و خط به خـط انجـام مـي                      
 توانيد در يك زمان در يـك فايـل ترتيبـي هـم اطالعـات را بخوانيـد و هـم                      شود بنابراين شما نمي   

  .اطالعات را بنويسيد
اگر قصد خوانـدن و نوشـتن همزمـان در و از يـك فايـل ترتيبـي را داريـد، بايـد از دو فايـل ترتيبـي                             

  .يكي براي خواندن اطالعات و يكي براي نوشتن اطالعات درون فايل ترتيبي. استفاده آنيد
ر برنامه اي آه مي نويسيد به طور مكرر با فايل هـا سـرو آـار داريـد بـه گونـه اي آـه بايـد                            اگر د 

مرتبا محتويات يك فايل خوانده شود و پس از انجـام تغييـرات مجـددا ذخيـره شـود، بايـد از فايـل                        
  .هاي با دسترسي تصادفي استفاده آنيد

  . برخوردارنداين فايل ها در مقايسه با فايل هاي ترتيبي از سرعت بيشتري
فايل هاي تصادفي نيز همانند فايل هاي ترتيبـي بـراي مقـاديري از نـوع رشـته اي بـه ازاي هـر                        
آاراآتر، يك بايت را اختصاص مي دهند اما بـر خـالف فايـل هـاي ترتيبـي، در ايـن نـوع فايـل هـا                           

  .Double يا Integerمقادير عددي با نوع خاص خود ذخيره مي شوند مثال 
 در خـط  TYPE مـي توانيـد بـا نوشـتن دسـتور      Dosيـل هـاي تـصادفي در محـيط     براي نمايش فا  

فرمان، مقادير رشته اي ذخيره شده در اين فايل ها را مشاهده آنيـد امـا قـادر بـه ديـدن اعـداد        
  .ذخيره شده نيستيد

فايل هاي تصادفي براي ذخيره آردن داده هايي آـه در بخـش هـايي بـا طـول مـشخص دسـته          
  .ار مي روندبندي شده اند به آ

  . مي ناميمرآورداين بخش ها را اصطالحا 
فايل هاي تصادفي به شما اين امكان را مي دهند آه به هر رآورد دلخـواه در فايـل بـه سـرعت               

  .دسترسي داشته باشيد
از آنجايي آه تمامي رآوردها در فايل تصادفي داراي طـول ثـابتي هـستند، اضـافه آـردن رآـورد                     

  .به اين رآورد بسيار آسان است) index( دادن يك شماره شاخص جديد در فايل با اختصاص
فايل هاي با دسترسي تصادفي برخالف فايل هاي ترتيبي مي توانند در يك زمـان، هـم فايـل را      

  .بخوانند و هم در آن بنويسند
در فايل هاي تـصادفي اطالعـات را مـي تـوان در هـر جـاي فايـل نوشـت بـدون آنكـه همجـواري                           

  .ن برود يا لطمه اي بخوردرآوردها از بي
  .اينگونه فايل ها شبيه فايل هاي ترتيبي هستند: فايل هاي باينري

  .محتويات اين فايل ها مي تواند هر چيزي باشد
  .آاراآتر، عدد يا حتي تصاوير مي توانند در فايل هاي باينري ذخيره شوند

  . در اين نوع فايل ها، داده ها به صورت باينري ذخيره مي شوند
 عددي از نوع صحيح است و چون اعداد صحيح دو بايت از حافظـه را اشـغال مـي                  ٤٢٦مثال عدد   

  . بايت است٢آنند پس ميزان فضاي اختصاص يافته به اين عدد در اين نوع فايل، 
  

 مرحلـه مـي   ٣انجام عمليات بر روي فايل ها بدون در نظر گرفتن نوع آنها، به طـور آلـي شـامل     
  :باشد
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در اين مرحله، سيستم عامل ميـزان معينـي از حافظـه را بـراي نگهـداري داده                  : بازآردن فايل 
اگر فايل وجود نداشته باشد، ابتـدا سـاخته شـده و سـپس بـاز مـي                  . هاي فايل آنار مي گذارد    

  .شود
  . استفاده آنيد()FileOpenبراي بازآردن يا در صورت لزوم، ايجاد يك فايل از تابع 

نوشـتن همزمـان داده     -نـد بـراي خوانـدن، نوشـتن و يـا خوانـدن            يك فايل مي توا   : پردازش فايل 
  .هايش باز شود

داده هايي آه خوانده مي شوند، پردازش شده و سپس در همان جاي قبلي يا در فايل ديگري                  
  .ذخيره مي شوند

هنگامي آه فايـل بـسته      . هنگامي آه آار با فايل به اتمام رسيد بايد آن را بست           : بستن فايل 
  .مل فضاي اختصاص داده شده به فايل را به حافظه اصلي باز مي گرداندشد، سيستم عا

  . استفاده آنيد()FileCloseبراي بستن يك فايل باز از تابع 
  

FreeFile(file_number)  
  

  .هر فايلي آه باز مي شود بايد شماره اي به آن اختصاص يابد
ا بـاز يـا بـسته مـي آنـد، ممكـن       اگر برنامه ي شما در طول دوره آاري خود تعداد زيـادي فايـل ر       

  .نيست آه شما هميشه شماره فايل يا فايل هايي را آه هم اآنون باز هستند بدانيد
  . شماره فايلي بعدي را آه قرار است باز شود تعيين مي آند()FreeFile، تابع VBدر 

  . جهت بازآردن يك فايل به آار مي رود()FileOpen اين تابع هميشه با تابع 
  . به آار برد()OpenFile را نمي توان به طور مستقيم در تابع ()FreeFileابع ت: نكته

  :دستور زير را در نظر بگيريد
FileOpen(FreeFile(), ”C:\MyFile.dat”,OpenMode.Input) 

  
اين دستور از نظر نحوي درست آار مي آند اما شماره فايل را در اختيارتـان قـرار نمـي دهـد تـا                    

  .ندن يا نوشتن را بر روي فايل انجام دهيدبتوانيد اعمال خوا
  

  :دستور زير را در نظر بگيريد
fNum =FreeFile() 
FileOpen(fNum, fileName)  

  
بعد از اجراي اين دو دستور، هر فرماني آه با فايل سروآار داشته باشد مي تواند بـا آوردن نـام                     

fNumاشد در آرگومان مربوطه ي خود، به اين فايل دسترسي داشته ب.  
همان طور آه گفته شد اين تابع، شماره فايل بعدي را تعيين مي آند مگر اينكه اين شماره بـه                    

در اينصورت در صورت فراخواني مجدد اين تابع، عددي مشابه          . فايلي اختصاص داده شده باشد    
  .فراخواني قبلي برگشت داده مي شود

  :به عنوان مثال دستورات زير آار نمي آنند
fNum1 =FreeFile() 
fNum2 =FreeFile() 
FileOpen(fNum1, file1) 
FileOpen(fNum2, file2)  

  
 بـراي تعيـين شـماره ي يـك فايـل            ()FreeFileدستور دوم اشتباه است چون هر وقت آـه تـابع            

جديد فراخواني مي شود بايد مورد استفاده قرار بگيرد و نمي توان قبل از به آارگيري آن دوباره                  
  .ايجاد يك شماره جديد استفاده آرداز همين تابع جهت 

  :پس دستورات فوق را به شكل زير اصالح مي آنيم
  

fNum1 =FreeFile() 
FileOpen(fNum1, file1) 
fNum2 =FreeFile() 
FileOpen(fNum, file2)  
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FileOpen(number,path,mode [,access ][,share ][,recordLen ])  
  

  .ابتدا آن را باز يا در صورت نياز آن را ايجاد آنيدبراي استفاده از يك فايل، بايد 
  . با دريافت مقاديري اين آار را براي شما انجام مي دهد()FileOpenتابع 

توجـه داشـته باشـيد آـه دسـتور          .  شـده اسـت    VB.6.0 در   Openاين تـابع، جانـشين دسـتور        
Open در VB.NETقابل استفاده نيست .  

 شـماره اي اسـت      numberست آه بايد باز شود و آرگومان         مسير و نام فايلي ا     pathآرگومان  
  ).()FreeFileمعموال با تابع (آه شما به اين فايل اختصاص مي دهيد 

، نوع عملياتي را آه قرار است بر روي فايل انجام شـود تعيـين مـي آنـد و مـي             modeآرگومان  
  :تواند يكي از مقادير زير باشد

  
  ()FileOpen در تابع Modeمقادير پارامتر 

  عملكرد  مقدار
Input              اگر فايـل را بـا     . اين مقدار براي بازآردن فايل ترتيبي آه وجود دارد به آار مي رود

چنانچـه فـايلي آـه      . اين مقدار باز آنيم فقط مي توانيم اطالعات را از آن بخوانيم           
 بـاز آنـيم، خطـايي       Inputقبال بر روي ديسك وجـود نداشـته و بخـواهيم بـا مـد                

  . افتداتفاق مي
Output     ايــن مقــدار، فايــل ترتيبــي را طــوري بــاز مــي آنــد آــه بتــوان اطالعــاتي را در آن

 بـاز مـي شـود وجـود نداشـته باشـد، آن را               Outputاگر فايلي آه با مد      . نوشت
ايجاد مي آند ولي اگر وجود داشته باشد، اطالعات قبلي آن را از بـين مـي بـرد             

به طور آلي ايـن مقـدار فايـل       . ماده مي آند  و آن را براي دريافت اطالعات جديد آ       
را در حالت خروجي باز مي آند يعني فقط مي توان اطالعات را بـه فايـل اضـافه                   

  .آرد
Append                       فايل ترتيبي آه قبال وجـود داشـته باشـد و بخـواهيم اطالعـاتي زا بـه آن اضـافه

ته باشـد، آن  چنانچه فايل قبال وجود نداش. آنيم، بايد از اين مقدار استفاده آنيم     
  .را ايجاد مي آند

Binary           در حالت باينري مي توان به هـر     . اين مقدار، فايل را به صورت باينري باز مي آند
يك از بايت هاي فايل دسترسي داشت و مي توان يك بايت را از فايـل خوانـد يـا                    

  .در فايل نوشت
Random              يـن حالـت مـي تـوان در         در ا . اين مقدار، يك فايل را به طور تصادفي باز مـي آنـد

  .فايل نوشت يا از فايل خواند
  

 بـا فايـل هـاي بـا دسترسـي تـصادفي و              Randomسه مقدار اول با فايل هاي ترتيبـي، مقـدار           
  . براي فايل هاي باينري به آار مي روندBinaryمقدار 

 يـا   يعني فايل براي خوانـدن    .  نوع دسترسي به فايل را تعيين مي آند        accessآرگومان اختياري   
  .نوشتن يا هر دو عمل باز شود

  :مقاديري آه اين آرگومان مي تواند بپذيرد در جدول زير آمده است
  

  ()FileOpen در تابع accessمقادير پارامتر 
  عملكرد  مقدار
Read  يعني فقط مي توان فايل را خواند. فايل را در حالت ورودي باز مي آند.  

Write  يعني فقط مي توان در فايل نوشت.  آندفايل را در خالت خروجي باز مي.  
ReadWrite      يعني هم مي توان اطالعـات را       . خروجي باز مي آند   -فايل را در حالت ورودي

  .از فايل خواند و هم در فايل نوشت
  

اين آرگومان بيـشتر بـراي بـاال بـردن امنيـت آـار بـا فايـل بـه آـار مـي رود و ضـرورت چنـداني در                       
مثال فايل هاي ترتيبي مي توانند براي فقط خوانـدن يـا فقـط نوشـتن                . داستفاده از آن وجود ندار    

 اين آرگومـان در هنگـام بـاز آـردن يـك      ReadWriteپس استفاده از آرگومان . باز شوند نه هر دو    
  .فايل ترتيبي بي اثر است
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ولي جهت باال بردن ضريب امنيت استفاده از فايل، هنگامي آه فايـل را در هـر حـالتي بـاز مـي          
  .يد، با توجه به نوع فايل استفاده از اين آرگومان نيز ضرري نداردآن

، نحوه عكس العمل فايلي آه توسط برنامه شما باز شده اسـت را بـه                shareآرگومان اختياري   
  .برنامه هاي ديگر ويندوز، در همان زمان آه شما فايل را باز آرده ايد مشخص مي آند

سترسي برنامه هاي ديگر را به فايلي آه شما بـاز آـرده             به عبارت ديگر شما مي توانيد نحوه د       
  .و در حال استفاده از آن هستيد تعيين آنيد

  : مي تواند يكي از مقادير زير را بپذيردshareآرگومان 
  

  ()FileOpen در تابع shareمقادير پارامتر 
  عملكرد  مقدار

Shared  برنامه هاي ديگر مي توانند از فايل استفاده آنند.  
LockRead                 برنامه هاي ديگر فقط در صورتي مجاز به استفاده از فايل هـستند آـه

  .آن را فقط براي خواندن باز آرده باشند
LockWrite                 برنامه هاي ديگر فقط در صورتي مجاز به استفاده از فايل هـستند آـه

  .آن را فقط براي نوشتن باز آرده باشند
LockReadWrite  استفاده از فايل نيستندبرنامه هاي ديگر مجاز به   

  
 يك پارامتر بسيار مهم براي برنامه هـايي اسـت آـه تحـت شـبكه نوشـته مـي                     shareآرگومان  
  .به عنوان مثال دو آاربر به طور همزمان قصد نوشتن در يك فايل را دارند. شوند

  آـه فقـط در فايـل هـاي بـا دسترسـي             recordlenو اما آخرين آرگومان يعني آرگومان اختيـاري         
  .تصادفي آاربرد دارد

اگر فايلي آه قصد بازآردن آن را داريد از اين نوع باشد بايد طول هر رآورد فايل را آه بـر حـسب                       
  .بايت است به وسيله اين آرگومان مشخص آنيد

هنگامي آه در ويژوال بيسيك فايلي با دسترسـي تـصادفي ايجـاد مـي آنيـد، هـيچ اطالعـاتي                     
  . آن در فايل ذخيره نمي شودراجع به طول رآورد يا ساختار 

  .اين مورد را قبل از بازآردن اين نوع فايل ها بايد بدانيد
طــول رآــورد، مجمــوع بايــت هــاي تمــامي فيلــدهاي آن فايــل اســت آــه مــي توانيــد بــا دســتور  

Len(record)آن را محاسبه آنيد .  
يبـي بـه آـار بـرده      در اين دستور نام ساختاري است آه براي بازآردن فايـل ترت     recordآرگومان  

  .ايد
 را آه يـك فايـل ترتيبـي اسـت بـا اختـصاص دادن                C:\samples\vb\cust.datدستور زير فايل    

  :خروجي باز مي آند- به دست آورده، در حالت ورودي()FreeFileعددي آه با استفاده از تابع 
 
Dim Fnum As Integer =FreeFile() 
FileOpen(Fnum, “c:\samples \vb \cust.dat ”, OpenMode.Output, OpenAccess.ReadWrite)   

  
FileClose(file_number)  

  
  .پس از اينكه آار با فايل تمام شد، بايد آن را بست

 مـشخص   file_number فايلي را آـه شـماره ي آن بـه وسـيله ي آرگومـان                 ()FileCloseتابع  
  .شده مي بندد

  .وجود دارد مي بندد fNum1دستور زير، فايلي را آه شماره ي آن در عبارت 
FileClose(fNum1)  

  
Reset()  

  
  .  اين تابع در حقيقت آار شما را در بستن فايل ها بسيار آسانتر مي آند

 در برنامـه شـما بـاز شـده انـد      ()FileOpenاين تابع تمامي فايل هايي را آه با استفاده از تابع    
  .مي بندد
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EOF(file_number) , LOF(file_number)  
  

  .تابع معموال در توابعي آه با فايل ها سر و آار دارند بسيار به آار مي رونداين دو 
ايـن تـابع فـايلي را آـه شـماره آن بـه              .  براي تست شرط پايان فايل به آـار مـي رود           ()EOFتابع  

 مشخص شده چك مي آند و چنانچه اشاره گر فايل به انتهـاي              file_numberوسيله آرگومان   
  . را برمي گرداندFalse وگرنه مقدار Trueع مقدار آن رسيده باشد، اين تاب

 مـشخص   file_number، اندازه يك فايل باز را آـه شـماره آن بـه وسـيله آرگومـان                  ()LOFتابع  
  .شده است بر حسب بايت برمي گرداند

  
  : و يك حلقه تكرار، پايان يك فايل را چك مي آند()EOFشبه آد زير با استفاده از تابع 

  
  }ن رآورد فايلرفتن به اولي{

While Not EOF(fNum) 
  }پردازش رآورد جاري{

  }رفتن به رآورد بعد{
End While  

 قادر به محاسبه ي تعداد رآورد هاي يك فايل با دسترسـي تـصادفي               ()LOFبا استفاده از تابع     
  :دستور زير اين آار را براي ما انجام مي دهد. هستيد

Rec_Length =LOF(file_number) / Len(record)  
  

Print (file_number,output_list) , PrintLine(file_number,output_list) 
  

 بـاز شـده اسـت از تـابع          Append يـا    Outputبراي نوشتن در يك فايـل ترتيبـي آـه بـه صـورت               
Print()استفاده مي آنيم .  
 و ، شماره فايلي است آه قبال با يكي از دو حالت بـاال بـاز شـده اسـت         file_numberآرگومان  
 نيز يك آرايه ي پـارامتري اسـت، يعنـي مقـادير يـا متغيرهـاي مقـداردهي          output_listآرگومان  

  .شده اي آه بايد در فايل نوشته شوند
، آرگومــاني اســت آــه مــي توانــد مقــادير نامحــدودي VBمنظــور از آرايــه ي پــارامتري در : نكتــه
  .ي شونداز هم جدا م) ,(اين مقادير با استفاده از آاراآتر . بپذيرد

  :دستور زير را در نظر بگيريد
Print(fNum, var1, var2, “My VB World”,333.333)  

  
 متغير، يك مقدار رشته اي و يـك مقـدار عـددي را در فـايلي     ٢ مقدار شامل مقدار     ٤اين دستور،   

  . وجود دارد ذخيره مي آندfNumآه شماره آن در عبارت 
خيـره نمـي آنـد يعنـي اينطـور نيـست آـه بـا هـر بـار            داده ها را در خطـوط مجـزا ذ      ()Printتابع  

فراخواني اين تابع، داده ها در خط بعدي فايل ذخيره شوند بلكه پشت سر هـم و بـدون فاصـله                     
  .قرار خواهند گرفت

 وجـود دارد مـي      fNumبه عنوان مثال، دستور زير فقط يك خط متني در فايلي آه شماره آن در                
  :نويسد

Print(fNum, "This is the first half of the line ") 
Print(fNum, "and this is the second half of the same line.")  

  
 انجام مي دهد بـا ايـن تفـاوت       ()Print همان آاري را انجام مي دهد آه تابع          ()PrintLineتابع  

ان  در زبـ   WriteLnآه با هر بار فراخواني، داده را در خطوط مجزا قرار مي دهـد هماننـد دسـتور                   
  .پاسكال آه اطالعات را در خطوط جدا، ذخيره مي آند يا نمايش مي دهد

 و  ()LineInput در فايـل ذخيـره شـده انـد از توابـع              ()Printبراي خواندن داده هايي آه با تابع        
Input()استفاده مي آنيم .  

  . به طور پيش فرض بين فيلدهاي مختلف در يك فايل فاصله اي قرار نمي دهد()Printتابع 
براي قالب دهي به فيلدهايي آه در هر خط فايل متني ذخيره مـي شـوند مـي توانيـد از آلمـه          

 در هنگام ذخيـره داده هـا در فايـل، بـين فيلـد هـاي مختلـف             VBاستفاده آنيد تا    ) Tab(آليدي  
  .فاصله قرار دهد

 Tab(12): مثال. همچنين خود مي توانيد براي اين فاصله مقداري تعيين آنيد
  :ر يك فايل متني را ساخته و مقداري داده را در آن ذخيره مي آندمثال زي
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On Error Resume Next 
Kill(“c:\test.txt ”) 
Dim fNum As Integer =FreeFile() 
FileOpen(fNum, “c:\test.txt”, OpenMode.Output) 
PrintLine(fNum, “Behrouz”, TAB(12), “Rad”, TAB(25), “Manager”, TAB(45), 33) 
PrintLine(fNum, “sina”, TAB(12), “ahmadi”, TAB(25), “Programmer”, TAB(45), 28) 
PrintLine(fNum, “arvin”, TAB(12), “sanaei”, TAB(25), “Engineer”, TAB(45), 41) 
PrintLine(fNum, “pedram”, TAB(12), “amiri”, TAB(25), “Administrator”, TAB(45), 25) 
PrintLine(fNum, “*************************”) 
PrintLine(fNum, “Behrouz”, TAB, “Rad”, TAB, “Manager”, TAB, 3) 
PrintLine(fNum, “sina”, TAB, “ahmadi”, TAB, “Programmer”, TAB, 28) 
PrintLine(fNum, “arvin”, TAB, “sanaei”, TAB, “Engineer” , TAB, 41) 
PrintLine(fNum, “pedram”, TAB, “amiri”, TAB, “Administrator”, TAB, 25) 
FileClose(fNum)   

  :خروجي دستورات باال به شكل زير خواهد شد
  

Behrouz        Rad           Manager                 33 
sina              ahmadi      Programmer           28 
arvin             sanaei       Engineer                41 
pedram         amiri         Administrator          25 
************************* 
Behrouz             Rad              Manager         33 
sina                   ahmadi         Programmer   28 
arvin                 sanaei           Engineer         41 
pedram              amiri            Administrator  25  

  
Input(file_number,var)  

  
بديهي است آه پس از نوشتن در فايل ترتيبـي، بايـد بتـوان اطالعـات را از آن خوانـد و پـردازش                        

  . باز آردInputبراي خواندن اطالعات از فايل ترتيبي، بايد آن را به صورت . آرد
 داده هاي يك فايـل ترتيبـي را خوانـده و آنهـا را در متغيـري آـه بـه عنـوان دومـين                          ()Inputتابع  

  . مي ريزدvarتابع وجود دارد يعني آرگومان اين 
 بـاز شـده اسـت و آرگومـان        Input شماره فايلي اسـت آـه بـه صـورت            file_numberآرگومان  

var يــك آرايــه پــارامتري اســت آــه شــامل اســامي فيلــدها يــا ليــستي از متغيرهــا اســت آــه ،
  .اطالعات خوانده شده در آنها قرار مي گيرد

 مـي   varايل تعداد فيلدهايي آه شما نام آنها را در آرگومان           در اين دستور، اگر هنگام خواندن ف      
 ()Inputآوريد از تعداد فيلدهاي فايل آمتر باشد، فيلـدهاي بعـدي در فراخـواني بعـدي فرمـان                   

 مي نويـسيد،    varولي چنانچه تعداد فيلدهايي آه نام آنها در آرگومان          . نمايش داده مي شوند   
ايل باشد، بـه تعـداد  الزم از رآوردهـاي بعـدي خوانـده مـي               بيشتر از تعداد فيلدهاي يك رآورد ف      

  .شوند
به عنوان مثال، دستورات زير يك مقدار عددي و يك مقدار از نوع تاريخ را از فـايلي آـه بـاز شـده                        

  :است مي خوانند
Dim numVal As Long,DateVal As Date 
Input(1,numVal) 
Input(1,DateVal) 

 
LineInput(file_number)  

  
  .شنهاد مي آنم براي خواندن فايل ترتيبي از اين تابع استفاده آنيدپي

 شماره فايـل بـاز شـده اسـت و ايـن تـابع يـك سـطر از فايـل ترتيبـي را                         file_numberآرگومان  
  .برگشت مي دهد

اين تابع، در اولين بار فراخواني، اولـين خـط فايـل ترتيبـي را برگـشت مـي دهـد و در فراخـواني                         
  .به همين منوالبعدي دومين خط و 

 قـرار مـي     Line2 و   Line1دستورات زير سطرهاي اول و دوم يك فايـل ترتيبـي را در متغيرهـاي                
  .دهند

Line1 =LineInput(fNum) 
Line2 =LineInput(fNum)  
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براي ذخيره سازي متن هاي ساده در يك فايل، يك فايل ترتيبي درست آنيـد و داده هـاي خـود            
قع لزوم براي خواندن خط به خط داده هاي ذخيره شده بـا اسـتفاده   را در آن ذخيره آرده و در مو  

  . استفاده آنيد()FileGet يا براي خواندن آل فايل از تابع ()LineInputاز تابع 
  

FilePut(file_number,value [,record_number ]) , 
FileGet(file_number,value [,record_number ])  

  
  .وشتن رآوردها به يا از فايل با دسترسي تصادفي به آار مي رونداين دو تابع براي خواندن يا ن

  . براي خواندن رآورد استفاده مي شوند()FileGet براي نوشتن رآورد و تابع ()FilePutتابع 
براي آار با اين توابع نياز به دانستن شماره رآوردي داريد آـه مـي خواهيـد آن را بخوانيـد يـا در                        

  .فايل بنويسيد
  .، شماره فايل استfile_numberآرگومان 
  .، شماره رآوردي است آه بايد خوانده يا نوشته شودrecord_numberآرگومان 
 يك پارامتر اختياري است و چنانچه از ذآر آن خودداري شود، رآـورد  record_numberآرگومان  

  )()FilePutدر تابع  ( .در مكان فعلي اشاره گر فايل نوشته مي شود
  . متغير رآوردي است آه در فايل نوشته شده است يا مي شود،valueآرگومان 

پس از اينكه يك رآورد به فايل نوشته يا از فايل خوانـده شـد، رآـورد بعـد از آن بـه عنـوان رآـورد           
  .جاري در نظر گرفته مي شود

 بار پـشت سـر هـم و بـدون تعيـين آـردن شـماره رآـورد                   ١٠،  ()FilePutبه عنوان مثال اگر تابع      
  . رآورد اول فايل با دسترسي تصادفي، ايجاد يا بازنويسي مي شود١٠ي شود، فراخوان

  
از آنجايي آه فايل با ساختار دسترسي تصادفي، انعطاف پذيرترين ساختار و بيشترين آاربرد را               

  :دارد، با ذآر چند مثال با نحوه عملكرد اين ساختار بيشتر آشنا مي شويم
ع دسترسي تصادفي را جهـت نگهـداري مشخـصات محـصول     در اينجا من قصد ايجاد يك فايل نو     

 قرار خواهـد    ProductRecordهر مشخصه از اين محصول در يك متغيز به نام           . يك شرآت دارم  
  : را به شكل زير تعريف مي آنمProductRecordساختار . گرفت
 جهت تعريـف يـك سـاختار سفارشـي اسـتفاده            Structure از آلمه آليدي     VB.NETدر  : توجه
  . شده استVB.6.0 در Typeاين آلمه جايگزين آلمه آليدي .  آنيممي

  
Structure ProductRecord 
    ProductID As String 
    Description As String 
    Price As Decimal 
End Type  

  . متغير قرار خواهند گرفت٣اطالعات آاال قبل از ذخيره شدن در فايل، در هر يك از اين 
ــراي د  ــن ســاختار يعنــي      حــاال ب ــوع اي ــري از ن ــد متغي ــن ســاختار باي ــدهاي اي ــه فيل سترســي ب

ProductRecordتعريف آنيم :  
  

Dim PRec As ProductRecord  
  

  : نسبت دهيمPrecحال مي توانيم مقادير خود را به فيلدهاي متغير 
  

PRec.ProductID = “TV00180-A ” 
PRec.Description = “SONY  TV ” 
PRec.Price = 799.99 

  
اآنون همه چيز براي ذخيره آردن مقادير وارد شده در فايل ما آماده است اما قبل از انجـام ايـن                     

  :آار بايد فايل را ايجاد آنيم
  

fNum =FreeFile() 
FileOpen(fNum, “C:\products.dat ”,OpenMode.Random)  

  
ل رآـورد را تعيـين مـي     از ذآر متغير آخر آه طـو ()FileOpenتوجه داشته باشيد آه من در تابع  

از آنجائيكه فيلدهاي ما داراي مقادير رشته اي هستند و طـول آنهـا از قبـل                 . آند خودداري آردم  
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، اجازه مي دهيم آه تابع به طور خودآار رآوردهـا را اداره و طـول       )متغير است (مشخص نيست   
ه اي، طول آن نيـز      اصول آار به اين شكل است آه هنگام ذخيره متغير رشت          . آنها را مديريت آند   

  .همراه با مقدار آن در فايل ذخيره مي شود پس شما نيازي به دانستن طول هر رآورد نداريد
  :و حاال مقادير نسبت داده شده را با دستور زير در فايل ذخيره مي آنيم

  
FilePut(fNum,Prec)  

  
اره ي رآـوردي آـه       آه شـم   ()FilePutتوجه آنيد آه شما مي توانيد از ذآر آخرين آرگومان تابع            

  .بايد نوشته شود را مشخص مي آند، خودداري آنيد
  :پس با دستور زير اين آار را مي آنيم. پس از ذخيره تمامي مقادير در فايل بايد فايل را بست

  
FileClose(fNum)  

  
 آه براي ذخيره سازي رآوردها اسـتفاده آـرديم          ()FileOpenبراي خواندن رآوردها، همان تابع      

  :ار مي بريمرا به آ
  

fNum =FreeFile() 
FileOpen(fNum, “C:\products.dat ”, OpenMode.Random)  

  
اين آـار را    ) loop(پس از باز آردن فايل جهت خواند محتويان آن، مي توانيم با يك ساختار تكرار                

  .انجام دهيم
اده از تـابع    مثال زير نشان مي دهد آه چگونه رآوردهايي بـا طـول متفـاوت و متغيـر را بـا اسـتف                     

FilePut()     ــابع ــا اســتفاده از ت ــره و ســپس آنهــا را ب ــصادفي ذخي ــا دسترســي ت ــل ب  در يــك فاي
FileGet()بخوانيم .  

 (declarations)ابتدا آد زير را آه ساختار رآورد ما را تعيين مي آنـد در قـسمت تعـاريف فـرم            
  .بنويسيد

  
Structure ProductRecord 
    Dim ProductID As String 
    Dim Description As String 
    Dim Price As Decimal 
End Structure   

  
  . يك دآمه ي فرم قرار دهيد()Clickحال آدهاي زير را در رويداد 

  
Dim PRec As ProductRecord 
PRec.ProductID = “TV00180-A ” 
PRec.Description = “SONY TV ” 
PRec.Price = 799.99 
 
fNum =FreeFile() 
FileOpen(fNum,“C:\products.dat ”, OpenMode.Random) 
FilePut(fNum,PRec) 
 
PRec =New ProductRecord() 
PRec.ProductID = “TV-Flat” 
PRec.Description =“This is a Flat TV ” 
PRec.Price = 699.99 
FilePut(fNum,PRec)  
 
PRec =New ProductRecord() 
PRec.ProductID = “TV-FST” 
PRec.Description = “And this is the real FST TV ” 
Prec.Price = 399.99 
FilePut(fNum,Prec) 
 
FileClose(fNum) 
 
fNum = FreeFile() 
FileOpen(fNum, “C:\products.dat ”, OpenMode.Random) 
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Prec =New ProductRecord() 
FileGet(fNum,Prec,2) 
FileClose(fNum) 
 
Console.WriteLine(Prec.ProductID) 
Console.WriteLine(Prec.Description) 
Console.WriteLine(Prec.Price)  

  
 محـصوالت مختلـف،     Description و   ProductIDهمان طور آه مشاهده مي آنيد، فيلـدهاي         

  .آه از نوع رشته اي هستند داراي طول هاي مختلف هستند
تصادفي ذخيره آرده و سـپس فايـل را مـي            رآورد مختلف را در فايل       ٣سه قسمت اول آد باال،      

  .بندد
  .قسمت آخر آد نيز، دومين رآورد فايل را خوانده و مقادير آن را در خروجي نمايش مي دهد

، VB.NET، هر رآورد در فايل تصادفي بايد داراي طـول ثابـت مـي بـود امـا در                    VB.6.0در  : نكته
  .يد آه داراي طول متغير باشندمي توانيد رآوردهايي ايجاد و در فايل تصادفي قرار ده

  
Write(file_number,output_list) , WriteLine(file_number,output_list)  

   
  . جهت ذخيره داده ها در يك فايل ترتيبي به آار مي رود()Writeتابع 

  . شماره فايلي است آه داده ها در آن ذخيره خواهند شدfile_numberآرگومان 
ز آه يك آرايه ي پارامتري است، ليستي از داده هايي اسـت آـه مـي                  ني output_listآرگومان  

خواهيم در فايل ترتيبي نوشته شوند و مي توانند متغيرهـاي مقـداردهي شـده يـا خـود مقـدار                     
  .از يكديگر جدا مي شوند) ,(، با آاراآتر output_listداده ها در آرگومان . مورد نظر باشند

 خوانـده مـي     ()Input فايل نوشته مي شوند معموال با تـابع           در ()Writeداده هايي آه با تابع      
  .شوند

  :دستورات زير، يك مقدار عددي و يك مقدار از نوع تاريخ را در يك فايل ترتيبي مي نويسند
  

NumVal = 3300.004 
DateVal = #04/09/1999# 
Write(1, NumVal, DateVal)  

  
 انجام مـي دهـد بـا ايـن تفـاوت آـه بـا هـر بـار           را()Write نيز همان آار تابع     ()WriteLineتابع  

  .فراخواني اين تابع، داده ها در سطر جديدي از فايل نوشته مي شوند
 ()Write در اين اسـت آـه توابـع          ()WriteLine و   ()Write با   ()Printتفاوت توابع   : نكته مهم 

از ) ,( آامـا   باعث مي شود فيلدها در هنگام نوشته شـدن در فايـل ترتيبـي بـا              ()WriteLineيا  
 چنانچه فيلدها با آاما از يكـديگر جـدا شـوند، در هنگـام               ()Printيكديگر جدا شوند ولي در تابع       

از يكـديگر  ) ;( فاصله قرار خواهد گرفت اما اگر فيلـدها بـا آـاراآتر             ١٤ذخيره در فايل، بين فيلدها      
  .جدا شوند، فيلدها بدون فاصله از يكديگر در فايل قرار مي گيرند

  
 آمـد امـا ايـن بـار بـا اسـتفاده از تـابع                ()Printل زير شبيه مثالي است آه در توضيحات تـابع           مثا

WriteLine()آن را مي نويسيم :  
  

Dim fNum As Integer = FreeFile() 
FileOpen(fNum, “C:\test.txt”, OpenMode.Output) 
WriteLine(fNum, “Behrouz Rad”, 33, “Manager ”) 
WriteLine(fNum, “Sina Ahmadi”, 24, “Programmer ”) 
WriteLine(fNum, “Arvin Sanaei”, 37, “Engineer ”) 
WriteLine(fNum, “Pedram Amiri”, 28, “Administrator ”)  

  
  :خروجي دستورات فوق به شكل زير خواهد شد

“Behrouz Rad”, 33, ”Manager” 
“Sina Ahmadi”, 24, ”Programmer” 
“Arvin Sanaei”, 37, ”Engineer” 
“Pedram Amiri”, 28, ”Administrator”  

  
 



  
 رادبهروز: به وسيله                         Visual Basic.NET  آموزش آاربردي توابع                  ٥٢                              

Seek(file_number [,position ]) , Loc(file_number)  
  

  .، مكان جاري اشاره گر فايل را برگشت مي دهد()Locتابع 
 به آار رود، عملي مـشابه       position نيز در صورتي آه بدون ذآر آرگومان اختياري          ()Seekتابع  
  .جام مي دهد را ان()Locتابع 

در فايل هاي با دسترسي تصادفي، مقدار برگشتي اين دو تابع، شماره آخـرين رآـوردي اسـت                  
  .آه از فايل خوانده شده يا در فايل نوشته شده

 به دسـت مـي   ١٢٨در فايل هاي ترتيبي، اين مقدار، با تقسيم بايت خوانده شده جاري بر عدد  
  .آيد

ن بايت خوانده شده از يا نوشته شـده بـه فايـل بـه عنـوان      در فايل هاي باينري نيز، شماره آخري  
  .مقدار برگشتي خواهد بود

شما قادر به تعيين مكان شروع خواندن يا مكان نوشته شدن رآـورد در فايـل بـا مقـداردهي بـه                      
  . هستيد()Seek از تابع positionآرگومان 

 به سومين رآورد ببريد يا بـه        مثال براي آنكه اشاره گر رآورد را در يك فايل با دسترسي تصادفي            
  :عبارت ديگر آن را به عنوان رآورد فعال منظور آنيد، مي توانيد از دستور زير استفاده آنيد

  
Seek(fNum,3)  

  
Lock(file_number [,fromRecord ][,toRecord ]) , 

Unlock(file_number [,fromRecord ][,toRecord ])  
  

ا فـراهم مـي آنـد آـه يـك فايـل بـا دسترسـي تـصادفي يـا                      اين امكان را براي شم     ()Lockتابع  
  .تعدادي از رآوردهاي آن را قفل آنيد

  . شماره فايل را مشخص مي آندfile_numberآرگومان 
 را زماني به آار ببريـد آـه قـصد قفـل             toRecord و   fromRecordآرگومان هاي اختياري    : توجه

  .وردها راآردن تعدادي از رآوردهاي فايل را داريد نه همه رآ
 قادر به تعريف محدوده اي جهـت قفـل          toRecord و   fromRecordبا استفاده از آرگومان هاي      

 تعيـين مـي آنـد آـه قفـل      fromRecordآرگومان . آردن و به انحصار در آوردن رآوردها  هستيد     
 نيز تعيين مـي آنـد آـه قفـل گـذاري تـا       toRecordگذاري از آدام رآورد شروع شده و آرگومان         

  . رآورد ادامه پيدا آندآدام
  . در فايل، قفل شوند١٠ تا ٥مثال مي توانيد تعيين آنيد آه رآوردهاي 

  
  :()Lockنكات مهم در استفاده از تابع 

در صورتي آه از ذآر دو آرگومان اختياري اين تابع خودداري شود، تمام رآوردهـاي فايـل قفـل                   )١
  .خواهند شد

 toRecord مقــدار ذآــر شــود و آرگومــان fromRecordدر صــورتي آــه فقــط بــراي آرگومــان ) ٢
  . تا به انتهاي فايل قفل مي شوندfromRecordمقداردهي نشود، رآوردها از مقدار 

رآوردهايي آه با اين تـابع قفـل مـي شـوند، رآوردهـاي انحـصاري هـستند آـه فقـط توسـط            ) ٣
ه اســتفاده از آنهــا برنامــه شــما قابــل اســتفاده بــوده و برنامــه هــاي ديگــر در حــال اجــرا مجــاز بــ

  .نيستند
اگر برنامه اي ديگر در جهت دسترسي به فايل يا رآوردهايي آه توسط شما قفل شـده انـد                  ) ٤

اقدام نمايد، خطايي در برنامه اتفاق مي افتد آه بايد توسط تعريف سـاختار خطـا در برنامـه، آن                  
  .را آنترل آرده و از پايان برنامه جلوگيري آنيد

  
 عمل آرده و فايل يـا رآوردهـاي قفـل شـده را آزاد               Lockيز دقيقا بالعكس تابع      ن ()Unlockتابع  

  .مي آند
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Width(fNum,length)  
  

اين تابع نيز يك بسيار بـسيار آارآمـد اسـت آـه جهـت تعيـين بيـشترين طـول خـط يعنـي تعـداد                          
د، بـه   نوشـته شـو  ترتيبـي  فايـل آاراآترهاي قابل ذخيره سازي در هر خط آه مي تواند در يك           

  .آار مي رود
  . تعيين مي شودlengthبيشترين طول خط به وسيله ي آرگومان 

ــان      ــين شــده در آرگوم ــداد تعي ــه آاراآترهــاي شــما از تع ــشتر باشــد،  lengthدر صــورتي آ  بي
  .آاراآترهاي اضافي به طور اتوماتيك به خط بعد منتقل مي شوند

آه داده هـا را در يـك خـط و پـشت سـر هـم                ( ()Write و   ()Printابن تابع را مي توانيد با توابع        
  .جهت تعيين تعداد آاراآترهاي ذخيره شونده در هر خط، به آار بريد) ذخيره مي آنند

آـه داده هـا را   ( نيـز  ()WriteLine و ()PrintLine را با توابع ()Widthهمچنين مي توانيد تابع     
  .به آار ببريد) در خطوط جدا ذخيره مي آنند

  
FileAttr(file_number)  

  
 را برگشت مي دهد آه مـشخص آننـده ي حالـت بـاز شـدن                 Integerاين تابع، يك عدد از نوع       

  .يك فايل باز است
  :مقاديري را آه اين تابع برگشت مي دهد، در جدول زير مشاهده مي آنيد

  
   برگشت مي دهد()FileAttrمقاديري آه تابع 

  مد باز شدن  مقدار برگشتي
1  Input  
2  Output  
4  Random  
8  Append  

32  Binary  
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  ):Random Numbers(توابعي آه براي ايجاد اعداد تصادفي به آار مي روند 
  

VB.NET      دو تابعي آه در VB.6.0              براي درست آردن اعداد تصادفي به آـار مـي رونـد )Rnd  و 
Randomize (      را پشتيباني مي آند اما از آنجا آه درVB.NET،     اآثـر توابـع، دسـته بنـدي و در 

 قـرار   System.Randomآالس خاص خودشان قرار داده شده اند، ايـن دو تـابع نيـز در آـالس                  
  .داده شده اند

  
Rnd([seed ])  

  
اين تابع، در صورتي آه بدون آرگومان اختياري خود به آار رود، يك عدد تصادفي بـين صـفر و يـك         

  .را برمي گرداند
  .، يك عبارت عددي است آه عدد تصادفي بايد بر حسب آن توليد شودseedآرگومان اختياري 

  .، يك عدد تصادفي بين صفر و ده را برمي گرداندRnd()*10مثال دستور 
 و عددي آه مي خواهيد عدد تصادفي بر مبناي آن توليد شـود،              ()Rndهميشه بين تابع    : نكته

  .استفاده آنيد) *(از آاراآتر 
مـثال اگـر دسـتور      . اد تصادفي در ايـن تـابع هميـشه بـه يـك منـوال اسـت                ترتيب توليد اعد  : توجه

Rnd()*10   5.33424، 7.055475( بار پشت سر هم اجـرا آنـيم، هميـشه سـه عـدد        ٣ را ،
  .برگشت داده خواهد شد) 5.795186

 آـه در    ()Randomizeبراي جلوگيري از اين آـار و تغييـر ترتيـب توليـد اعـداد تـصادفي، از تـابع                     
  .ي توضيح داده شده است، استفاده آنيدقسمت بعد

  :مثال
Dim I as Integer  
Randomize() 
I = Rnd() * 10  

 ذآر شود، عدد تـصادفي آـه ايجـاد خواهـد شـد، بـين صـفر تـا آن            seedاگر مقداري در آرگومان     
گاهي اوقات نياز داريد تا بـين محـدوده اي دلخـواه    .  ذآر شده  seedعددي است آه در آرگومان      

  :بدين منظور مي توانيد به شكل زير عمل آنيد. ، عددي تصادفي ايجاد آنيد10 تا 5: مثال
  

randomNumber =Int((upper – lower + 1) * Rnd() + lower) 
، حـد پـايين     lowerو متغيـر    ) 10مـثال   (، حد بـاالي محـدوده ي مـا          upperدر اين دستور، متغير     

  .است) 5مثال (محدوده 
، از توليد عدد تصادفي بين صفر و  يـك   1ردن نتيجه قسمت اول با عدد در آد باال، جمع آ: نكته

 را بـا عـدد      seedپيشنهاد مي آنم هميشه در توليد اعداد تـصادفي، مقـدار            . جلوگيري مي آند  
  .يك جمع آنيد

 قرار دارد قادر به ايجاد يك عدد تـصادفي  System.Random نيز آه در آالس     Nextتابع  : توجه
  .ص استدر محدوده اي خا

  
Randomize [seed ]  

  
  .اين تابع، هسته ي توليد اعداد تصادفي را تغيير مي دهد

  . به آار مي رود و معموال قبل از آن نوشته مي شود()Rndاين تابع هميشه با تابع 
، يك مقدار عددي است آه براي توليد هسته ي اعداد تـصادفي بـه آـار                 seedآرگومان اختياري   

  . ذآر اين مقدار خودداري آنيدبهتر است از. مي رود
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  ):Graphics(توابع گرافيكي 
 

 آه براي تعريف رنـگ ار آنهـا اسـتفاده مـي شـود را توضـيح       VB.NETدر اين قسمت، دو تابع در  
  .مي دهم

 VB.NET وجـود داشـتند، در       VB.6.0 آـه در     ()SavePicture و   ()LoadPictureتوابـع   : توجه
  .وجود ندارند

  
QBColor(color)  

  
ايــن تــابع، بــراي توليــد تعــدادي رنــگ از پــيش تعريــف شــده بــه آــار مــي رود و  مقــداري از نــوع  

Integerآه معرف آد رنگ ايجاد شده است را برمي گرداند .  
  . است15 تا 0، آد رنگي است آه بايد توليد شود و عددي بين Colorآرگومان 

  :دول زير آمده استمقاديري را آه اين آرگومان مي تواند بپذيرد، در ج
  

  ()QBColor در تابع colorمقادير پارامتر 
  رنگ  مقدار

  سياه  0
  آبي  1
  سبز  2
  الجوردي  3
  قرمز  4
  ارغواني  5
  زرد  6
  سفيد  7
  خاآستري  8
  آبي روشن  9

  سبز روشن  10
  الجوردي روشن  11
  قرمز روشن  12
  ارغواني روشن  13
  زرد روشن  14
  )االبا شدت ب(سفيد روشن   15

  
آاربرد اين تابع بيشتر در سيستم هايي است آه آارت گرافيك آنها نصب نشده يا تنها قـادر بـه                

  . رنگ مي باشند آه در سيستم هاي قديمي آاربرد بيشتري دارد١٦پشتيباني از 
 

RGB(red,green,blue) 
  

  . مدل اصلي هستند٤رنگ ها داراي 
  .مدل، روش تعريف يك رنگ را مشخص مي آند

 RGBي آه مانيتور و تلويزيون خانه ي ما جهت نمايش رنگ ها از آن استفاده مي آند مدل                   مدل
  . رنگ مشتق مي شوند٣ رنگ اصلي وجود دارد آه بقيه رنگ ها از اين ٣در اين مدل، . نام دارد

  )Blue(، آبي )Green(، سبز )Red(قرمز : رنگ هاي اين مدل عبارتند از
  . رنگ گرفته شده است٣ نام اين مدل از حروف اول اين

  . است255 تا 0 رنگ، عددي بين ٣دامنه ي هر آدام از اين 
  . هستيمRGBبه وسيله اين تابع، قادر به توليد هر يك از رنگ هاي مدل 

ــدل    ــود در مـ ــاي موجـ ــداد رنـــگ هـ ــرب  ١٦٧٧٧٢١٦، RGBتعـ ــه از ضـ ــدد ٣ رنـــگ اســـت آـ  عـ
  .به دست مي آيد) 256*256*256(

  . است آه آد رنگ توليد شده را نشان مي دهدLong عددي از نوع مقدار برگشتي اين تابع،
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  :، مالحظه مي آنيدRGBدر جدول زير، آد تعدادي از رنگ هاي متداول را در مدل 
  

  RGBآد معادل تعدادي از رنگ هاي پرآاربرد در مدل 
  blueآد پارامتر   greenآد پارامتر   red آد پارامتر  رنگ
  0  0  0  سياه
  255  0  0  آبي
  0  255  0  سبز

  255  255  0  الجوردي
  0  0  255  قرمز
  255  0  255  ارغواني
  0  255  255  زرد
  255  255  255  سفيد

  
، TextBoxبه عنوان مثال، دستور زير، يك رنگ قرمز خالص را ايجـاد و بـه پـس زمينـه ي عنـصر                       

  :نسبت مي دهد
Text1.BackColor = RGB(255, 0, 0)  

  
  :Longعادل  به م RGBفرمول تبديل مقدار 

  
r + g * 256 + b * 256 ^ 2 
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  ):Registry(توابعي آه با رجيستري سر و آار دارند 
  

  .، تعدادي تابع براي خواندن و نوشتن مقادير مختلف در رجيستري ويندوز وجود داردVBدر 
  

SaveSetting(appname, section, key, setting)  
  

ت ذخيره سازي يـك مقـدار دلخـواه در رجيـستري يـا بـه هنگـام آـردن آن مقـدار از                        اين تابع، جه  
  .طريق نوشتن آن بر روي مقدار قبلي، به آار مي رود

  .از اين تابع معموال براي ذخيره تنظيمات برنامه، استفاده مي شود
اي، مقادير در يك مسير اصلي، يك شاخه، يك زيرشاخه و در نهايت به صورت يك مقـدار رشـته                    

  .در زيرشاخه ذخيره مي شوند
  . تعيين مي شود و نيازي به وارد آردن آن نيستVBمسير اصلي توسط : نكته

، نام شاخه يا پوشه ي اصلي است آه تمام زيرپوشه ها و مقـادير آنهـا در                  appnameآرگومان  
تي آـار   مي توانيد هر نام دلخواهي به اين نام بدهيد اما براي راح           . اين شاخه ذخيره مي شوند    

  .بهتر است نام برنامه ي خود را در اين آرگومان ذآر آنيد
 است آه مقادير مربوط به هـم در         appname نيز نام زير شاخه اي در شاخه         sectionآرگومان  

  .نام اين آرگومان نيز دلخواه است. اين زيرشاخه ذخيره مي شوند
  . است آه بايد ذخيره شود نيز خود مقداريsetting، نام مقدار و آرگومان keyآرگومان 

  . به هر دليلي ذخيره نشود، يك خطاي زمان اجرا در برنامه اتفاق مي افتدsettingاگر مقدار 
به عنوان مثال فرض آنيد آه مقدار طول و عرض فرم برنامه ي ما، توسط آـاربر در زمـان اجـراي                      

 اجرا مي شود، فرم بـا طـول         برنامه تغيير پيدا آند و بخواهيم دفعه ي بعد آه برنامه توسط آاربر            
  .نمايش داده شود) يعني همان انداز هاي تغيير پيدا آرده توسط آاربر(و عرض جديد 

  :دستورات زير، مقدار طول و عرض تغيير يافته ي فرم را در رجيستري ذخيره مي آنند
  

SaveSetting(“MyApp”, “Startup”, “Height”,Me.Height) 
SaveSetting(“MyApp”, “Startup”, “Width”,Me.Width)  

  
 پارامتر اول ايـن دسـتورات را متناسـب بـا مقـداري      ٣دقت آنيد آه بنده جهت راحتي آار، مقدار         

  .آه قرار است ذخيره شود انتخاب آردم
مناسب ترين مكان براي نوشتن اين آدها، زماني است آه برنامه شما پايـان مـي پـذيرد                  : نكته

بـا اسـتفاده از   . (آنها، زماني است آه برنامه آغاز مـي شـود  و مناسبترين زمان جهت فراخواني    
  ) آه در ادامه توضيح داده شده استGetSettingتابع 

  
DeleteSetting(appname,section [,key ])  

  
 عمل آرده و يك مقدار از زيرشاخه يا آـل زيرشـاخه             ()SaveSettingاين تابع دقيقا عكس تابع      

  .را از رجيستري خذف مي آند
  . هستند()SaveSettingمان هاي اين تابع، همان آرگومان هاي تابع آرگو

 خــودداري شـود، تمــامي مقــادير موجـود در زيرشــاخه حــذف   keyاگـر از ذآــر آرگومـان اختيــاري   
  .خواهند شد

 در رجيـستري ذخيـره      ()SaveSettingبه عنوان مثال مي خواهيم مقاديري را آه در مثال تابع            
  :رات زير را مي نويسيمپس دستو. آرديم، حذف آنيم

  
DeleteSetting(“MyApp”, “Startup”, “Height”) 
DeleteSetting(“MyApp”, “Startup”, “Width”)  

  
  :مي توانيد اين دستورات را در يك خط به شكل زير خالصه آنيد

  
DeleteSetting(“MyApp”, Startup”) 

  
ود داشـته باشـند، آنهـا نيـز حـذف            وج Startupدقت آنيد اگر مقادير ديگري نيز در زيرشاخه ي          

  .مي شوند
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GetSetting(appname,section,key [,default ])  
  

  .وقتي آه مقادير در رجيستري نوشته شد طبعا بايد آنها را خواند
  .اين تابع، مقدار ذخيره شده ي آاربر را برمي گرداند

 هـستند   ()DeleteSetting و   ()SaveSetting آرگومان اول اين تابع همان پارامترهاي توابع         ٣
  .آه مسير ذخيره داده در رجيستري را مشخص مي آنند

، مقداري پـيش فـرض اسـت آـه در صـورت نبـودن مقـداري در مـسير             defaultآرگومان اختياري   
  .ذآرشده، توسط تابع برگشت داده مي شود

 ذخيـره    در رجيـستري   ()SaveSettingبه عنوان مثال مي خواهيم مقاديري را آه در مثال تابع            
  :آرديم، به دست آورده و طول و عرض جديد فرم را در هنگام اجراي برنامه تعيين آنيم

  
Me.Height =GetSetting(“MyApp”, “Startup”, “Height”, 1000) 
Me.Width =GetSetting(“MyApp”, “Startup”, “Width”, 1500)  

  
نيد چـون در صـورتي آـه مقـداري در            را ذآر آ   defaultدر اين دستورات حتما بايد مقدار آرگومان        

رجيستري وجود نداشته باشد، فرم ممكن است با سايزي بسيار آوچك يا بـسيار بـزرگ ظـاهر                  
  .شود

  
GetAllSettings(appname,section) 

  
اين تابع، ليستي از تمامي مقادير موجود در زيرشـاخه تعيـين شـده را بـا قـرار دادن آنهـا در يـك               

  .داندآرايه ي دو بعدي برمي گر
  . قبال توضيح داده شدندsection و appnameآرگومان هاي 

 آرايـه، مقـدار آن را در خـود نگـه            (0,1) آرايه، نام اولين مقدار زيرشـاخه و خانـه ي            (0,0)خانه ي   
  .مي دارد
 آرايه، مقدار آن را نگهداري مـي        (1,1) آرايه، نام دومين مقدار زيرشاخه و خانه ي          (1,0)خانه ي   

  …ين ترتيبآند و به هم
براي آگاهي از تعداد مقادير ذخيره شده در آرايه يا به عبارت بهتر تعداد مقـادير موجـود در                   : نكته

  . آرايه استفاده آنيدLengthزيرشاخه، از خاصيت 
  . به عنوان يك آرايه دو بعدي معرفي شده استAllSettingsفرض مي آنيم آرايه 

 را در آرايــه MyApp از شــاخه Startupخه ي دســتور زيــر، تمــامي مقــادير موجــود در زيــر شــا 
AllSettingsقرار مي دهد .  

AllSettings = GetAllSettings(“MyApp”, “Startup”)  
  

حاال مي توانيم با دستورات زير، تمامي مقادير موجود در زيرشاخه را آـه در آرايـه ذخيـره شـده                     
  :اند را ببينيم

For i =0 To AllSettings.GetUpperBound(0) 
     Console.WriteLine(AllSettings(i,0) & “ = “ & AllSettings(i,1)) 
Next  
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  ):Application Collaboration( توابع آاربردي
  

  
Shell(path_name [,style ][,wait ][,timeout ])  

   
  .ستيدبا استفاده از اين تابع، قادر به اجراي يك برنامه ديگر از درون برنامه ي خود ه

در صورتي آه اين تابع آار خود را با موفقيت انجام دهد، هندل برنامه ي اجرا شده را آه توسـط    
سيستم عامل تعيين مي شود برگشت مي دهد در غير اينصورت، مقدار صفر را برگـشت مـي                  

  .دهد
اگـر فايـل اجرايـي      . ، مسير و نام فايلي است آه مي خواهيم اجرا شود          path_nameآرگومان  

 هاي مخصوص خود داشت، مي توان نـام آنهـا را نيـز              command به آرگومان هايي همانند      نياز
  .در ادامه مسير فايل ذآر آرد آه اين مورد معموال ندرتا وجود دارد

اين تابع تنها فايل هاي اجرايي را اجرا مي آند امـا مـي تـوان بـا نـسبت دادن نـام و                        : نكته مهم 
مسير فايل اصلي، در صورتي آه اين فايل با برنامـه مـورد نظـر               مسير فايلي ديگر در ادامه نام و        

 را مـي تـوان بـا دسـتور زيـر اجـرا              TXTما قابل اجرا باشد، آن را اجرا آرد مثال يك فايل با پسوند              
  :آرد

NTXT=Shell(“notepad.exe C:\MyFile.txt”, AppWinStyle.NormalFocus)  
  

  . باز مي آندNotepadرنامه  را به وسيله بMyFile.txtاين دستور، فايل 
، وضعيت فرم برنامه اي آه اجـرا خواهـد شـد را معـين مـي آنـد و مـي                      styleآرگومان اختياري   

  :تواند يكي از مقادير زير را بپذيرد
  

  ()Shell در تابع Styleمقادير پارامتر 
  عملكرد  مقدار
Hide                 برنامه به صورت مخفي اجرا مي شود اما به عنـوان برنامـه فعـال

  .در نظر گرفته مي شود
NormalFocus                    برنامه به صورت معمول و بـا انـدازه خـودش اجـرا مـي شـود و بـه

  .عنوان برنامه فعال در نظر گرفته مي شود
MinimizedFocus               برنامه به صورت مينيمايز اجرا خواهد شد و به عنوان برنامه فعـال

  .در نظر گرفته مي شود
MaximizedFocus    تمام صـفحه اجـرا مـي شـود و بـه عنـوان برنامـه             برنامه به صورت 

  .فعال در نظر گرفته مي شود
NormalNoFocus                   برنامه به صورت معمول و با اندازه خودش اجرا مـي شـود امـا بـه

عنوان برنامه فعال در نظر گرفتـه نمـي شـود و برنامـه اي آـه بـه                   
  .عنوان برنامه فعال است، فعال باقي مي ماند

MinimizedNoFocus              برنامه به صورت مينيمايز اجرا مي شود اما به عنوان برنامه فعـال
در نظر گرفته نمي شود و برنامـه اي آـه بـه عنـوان برنامـه فعـال                   

  .است، فعال باقي مي ماند
  

 تعيين مي آند آيا برنامه شما براي اجراي آامل برنامه اي آه فراخـواني               waitآرگومان اختياري   
، پـس از فراخـواني برنامـه مـورد نظـر            ()Shellورات بعـد از تـابع       خواهد شد صبر آند يعني دست     

  .اجرا شوند يا بالفاصله
، ()Shellبه عبارت ساده تر، تعيين مي آنـد آـه قبـل از اجـراي تمـامي دسـتورات بعـد از تـابع                         

  .برنامه اجرا شود يا در همان زمان فراخواني
 اسـت يعنـي   Falseور پـيش فـرض،       را مـي پـذيرد آـه بـه طـ           False يـا    Trueاين پارامتر، مقدار    

 اجـرا   ()shellبرنامه اي آه قرار است اجرا شود بايد صبر آند تـا تمـامي دسـتورات بعـد از تـابع                      
  .شوند

 نام دارد، تعيين مي آند پس از چنـد ثانيـه برنامـه اي آـه                 timeoutآخرين آرگومان اختياري آه     
  .فراخواني مي شود بايد اجرا شود

  . ثانيه است١ ميلي ثانيه، ١٠٠٠ب ميلي ثانيه است و هر اين مقدار، عددي بر حس
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 است يعني بدون وقفـه و بالفاصـله پـس از فراخـواني              1-به طور پيش فرض مقدار اين آرگومان،        
  .اجرا مي شود

  : ويندوز از دستور زير استفاده آنيدNotepadبه عنوان مثال، براي اجراي برنامه 
  

NPAD = Shell(“notepad.exe”, AppWinStyle.NormalFocus)  
  

براي اجراي برنامه هايي آه در پوشه اصلي ويندوز هـستند، نيـازي بـه ذآـر مـسير آنهـا                     : توجه
  .نيست و تنها آوردن نام، آفايت مي آند

  . وجود نداردVB.NET در ()SendKeysتابع : نكته مهم
  

AppActivate(title [,wait ])  
  

ا اجازه مـي دهـد برنامـه اي را آـه قـبال توسـط تـابع                  به شم ) آه مقدار برگشتي ندارد   (اين تابع   
Shell()           سيستم عامـل معرفـي     ) پنجره فعال ( فراخواني و اجرا آرده ايد، به عنوان برنامه فعال

  .آنيد
، آه مقداري از نوع رشته اي است بايد نام نوار عنوان برنامه اي آه قـصد فعـال                  titleدر آرگومان   

 "Untitled – Notepad“: مثال. شدن آن را داريد ذآر آنيد
 در متغيـر فراخـواني آننـده خـود          ()Shellدر اين آرگومان همچنين با ذآر آردن مقداري آه تـابع            

 ،()Shellمثال در آخرين مثـال توضـيحات تـابع          . قرار مي دهد، قادر به فعال آردن برنامه هستيد        
  . اين تابع ذآر آنيدtitle را در آرگومان NPADمي توانيد نام متغير 

 تعيين مي آند آه آيا برنامه شما بايـد بـه عنـوان برنامـه فعـال باشـد تـا                      waitآرگومان اختياري   
  .بتواند برنامه ديگري را با اين تابع فعال آند يا خير

 است يعنـي حتـي در       Falseمقدار پيش فرض،    .  را مي پذيرد   False يا   Trueاين پارامتر، مقدار    
  .رنامه درخواستي به سرعت فعال مي شودصورت فعال نبودن برنامه شما نيز، ب

 باشد، برنامه شما بايد صبر آند تا فعـال شـود يـا اصـطالحا فوآـاس بـه آن                     Trueدر صورتي آه    
  .انتقال پيدا آند تا بتواند برنامه ديگري را فعال آند

ينيمـايز  اين تابع به مينيمايز بودن يا اندازه ي پنجره ها آاري ندارد و مثال اگـر برنامـه اي م                   : توجه
  .باشد، آن را در همان حالت مينيمايز به عنوان برنامه فعال در نظر مي گيرد

 اجـرا و سـپس متغيـري    ()Shellهميشه سعي آنيد ابتدا برنامه مورد نظر را با تابع          : نكته مهم 
دن  اين تابع قرار داده و اقدام به فعـال آـر  title را در آن قرار داده ايد در آرگومان          ()Shellآه تابع   
 بار اجرا آرده ايـد و عنـوان نـوار هـر دو پنچـره           ٢ را   Notepadمثال فرض آنيد آه برنامه      . آن آنيد 

Notepad  در اين حالت اگر نام نوار عنوان را در تـابع            . ، يكي استAppActivate()     ،ذآـر آنيـد 
آن يكي آه آخر اجرا شده است به عنوان پنجره فعال در نظر گرفته مي شود آـه ممكـن اسـت             

  .لخواه شما نباشدد
  

  ):Option Statements(دستورات اختياري 
  

  . يا اختياري، سهولت آار در آدنويسي را براي شما فراهم مي آنندOptionدستورات 
اين دستورات در ابتداي آد فرم يا مـاژول نوشـته مـي شـوند و در تمـام آن فـرم يـا مـاژول قابـل                            

  : مي آنيداين دستورات را در زير مشاهده. دسترسي هستند
  

Option Compare  
  

  . چگونه عمليات مقايسه اي رشته ها را انجام دهدVBاين دستور تعيين مي آند آه 
مقايسه ي رشته اي مي تواند به طور معمول يا با در نظر گرفتن بـزرگ يـا آوچـك بـودن حـروف                        

  .انجام شود
  :مقايسه رشته اي مي تواند به يكي از دو شكل زير صورت پذيرد

Option Compare Binary :    ،ــاينري انجــام مــي شــود در ايــن نــوع مقايــسه آــه بــه صــورت ب
 يـا نمـاد در انتهـا        Symbolآاراآترهاي بزرگ بر آاراآترهاي آوچك ارجعيت دارنـد و آاراآترهـاي            

  :مثال به شكل زير. قرار مي گيرند
A < B < C… < Z < a < b < c… < z < A’ < A^ < a’ < a^ 
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:Option Compare Text        در اين نوع مقايسه، عمل مقايسه بـا توجـه بـه بـزرگ و آوچـك بـودن
 : مثال. اين نوع مقايسه، مقايسه پيش فرض رشته ها است. حروف انجام مي شود

A=a < A'=a' < B=b  
  

Option Explicit  
  

  . مي توان يك متغير را بدون تعريف آردن آن به آار بردVBهمان طور آه مي دانيد، در 
استفاده از اين دستور به آامپايلر ويژوال بيسيك گفت آه از تعريـف نكـردن متغيرهـا                 مي توان با    

  .در طول فرم يا ماژولي آه اي دستور قرار مي گيرد، جلوگيري آند
 تمـامي متغيرهـا را از لحـاظ تعريـف شـدن چـك       VBدر اين حالت، در زمان اجراي برنامه آامپايلر   

  .عريف نشده باشند، به شما اخطار مي دهدمي آند و در صورتي آه هر يك ار آنها ت
 در Project Property Pages از قسمت Buildمي توانيد با فعال آردن اين گزينه در سربرگ 

VB.NETبه طور خودآار در تمامي فرم ها و ماژول هاي برنامه اين دستور را فعال آنيد ،.  
 در Objectر پيش فرض از نـوع  ، نوع متغير تعريف نشود به طو VB.NETدر صورتي آه در     : توجه

  ) در نظر گرفته مي شدVariant از نوع VB.6.0در . (نظر گرفته مي شود
  

Option Strict  
  

 ذآر نشود، به طور پيش فرض       VB.NETهمان طور آه اشاره شد در صورتي آه نوع متغيري در            
 آن بـه صـورت       در نظر گرفته مي شود و در هنگام مقداردهي بـه آن متغيـر، نـوع                Objectاز نوع   

  . تعيين مي شود VBخودآار توسط 
  :دستورات زير را در نظر بگيريد

Dim MyVar 
MyVar=”Hello World” 

  
در دستورات فوق ابتدا يك متغيـر بـدون نـوع تعريـف مـي شـود آـه بـه طـور پـيش فـرض از نـوع                              

Object              ،در نظر گرفته مي شود و سپس در هنگام مقداردهي به آن VB       وع  به طـور خودآـار نـ
مقدار نسبت داده شده را تشخيص و آن را تبديل به آن نوع مـي آنـد آـه در مثـال فـوق از نـوع                           

String در نظر مي گيرد .  
 انجـام نـشود و       VBچنانچه مايل هستيد آه عمل تبديل خوآار نوع متغير تعريـف نـشده توسـط                

 خــط آــد فــرم  را در اولــينOption Strict در نظــر گرفتــه شــود، دســتور Objectهمــان مقــدار 
  .بنويسيد
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  ):Miscellaneous( توابع متفرقه
  

  .توابعي هستند آه نمي توان آنها را در هيچ گروهي دسته بندي آرد
  .اين توابع در اين قسمت مورد بحث قرار مي گيرند

  
Choose(index,choice1 [,choice2,...])  

  
  .انتخاب و برگشت مي دهداين تابع، مقداري را از يك سري آرگومان، 

 اسـت آـه نمايـانگر       Choice تـا تعـداد آرگومـان هـاي          ١، يك مقـدار عـددي بـين         indexآرگومان  
  .شماره آرگوماني است آه مي خواهيم برگشت داده شود

، ليـستي از آرگومـان هـايي هـستند آـه مـي خـواهيم                … و choice1  ،choice2آرگومان هـاي    
  . دهيممقداري را از آنها انتخاب و برگشت

 و اگـر    choice1 باشـد مقـدار برگـشتي، مقـدار آرگومـان            ١،  indexبه عنوان مثـال، اگـر مقـدار         
index ،باشد، مقدار برگشتي تابع، مقدار آرگومان ٢ choice2و به همين ترتيب خواهد بود .  

  .مثال يكي از آاربردهاي اين تابع براي برگشت معادل حرفي اعداد تك رقمي است
 نام دارد، نام معادل عددي آه به آن داده مي شـود  ()IntToString، تابع زير آه به عنوان مثال  
  :را برمي گرداند

Function IntToString(int As Integer)As String 
IntToString =Choose (int + 1, “zero”, “one”, “two”, “three” , _ 
                                “four”, “five”, “six”, “seven”, “eight”, “nine”) 
End Function  

  
 را برگردانـده و بـا اسـتفاده از تـابع        ٨دستور زير با استفاده از تابع باال، مقدار حرفي معادل عـدد             

MsgBox()نمايش مي دهد :  
 MsgBox(IntToString(8))  

  
 choiceهـاي    آمتر يا مقدار آن از تعداد آرگومان         ١ از   indexدر صورتي آه مقدار آرگومان      : توجه

  . خواهد بودNullبيشتر باشد، مقدار برگشتي اين تابع يك مقدار 
  

IIf(expression,truepart,falsepart)  
  

  . استIf Then Else اين تابع، شكل ساده تر استفاده از ساختار تصميم گيري 
  : اين تابع به شكل زير استIf Then Elseمعادل ساختار 

If expression Then 
   result =truepart 
Else 
   result =falsepart 
End If  

  .، يك عبارت شرطي است آه درست يا غلط بودن آن بايد چك شودexpressionآرگومان 
 وگرنــه عبــارت truepart، صــحيح باشــد، عبــارت expressionاگــر عبــارت شــرطي موجــود در 

falsepartاجرا خواهد شد .  
  : قرار مي گيردMin در B وگرنه Min در A باشد،  آوچكترB از Aدر مثال زير، چنانچه مقدار 

  
Min=Iif(A < B, A, B) 

 
  :دستور زير معادل دستور فوق است

If A < B Then 
   Min=A 
Else 
   Min=B 
End If  
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Switch(expression1,value1,expression2,value2,…)  
  

مقدار اولـين عبـارتي آـه صـحيح         اين تابع، ليستي از عبارات ورودي را با يكديگر مقايسه آرده و             
در صورتي آـه هيچكـدام از عبـارات صـحيح نباشـند، ايـن تـابع يـك مقـدار                 . باشد را برمي گرداند   

Nullرا برگشت خواهد داد .  
 را چـك آـرده و متناسـب بـا نـوع عبـارات شـرطي                 Y و   Xمثال زير، مقادير موجـود در متغيرهـاي         

  :تعريف شده، مقداري را برگشت مي دهد
  

Test =Switch(X>0 and Y>0, 1, X<0 and Y>0, 2, X<0 and Y<0, 3, X<0 and Y<0, 4)  
  

  . قرار خواهد گرفت Test در متغير ١، مثبت باشند مقدار Y و Xدر دستور فوق چنانچه 
 را خواهـد داشـت و بقيـه شـروط بـه همـين               ٢، مقدار   Test منفي باشد، متغير     Y مثبت و    Xاگر  

  .ترتيب
 Test ،Nullر باشـند، هيچكـدام از عبـارات صـحيح نخواهنـد بـود و مقـدار                ، صـف  Y و   Xاگر  : توجه

  .خواهد شد
  

Environ(expression)  
  

  .اين تابع جهت برگشت متغيرهاي محلي به آار مي رود
 در آن قـرار داده شـده        SETمتغيرهاي محلي، متغيرهاي سيستم عامل هستند آـه بـا فرمـان             

  .اند
 محلـي در سيـستم، از يـك عـدد يـا نـام آن در آرگومـان                   براي دسترسي به محتويات يـك متغيـر       

expressionاستفاده آنيد .  
  :دستو زير را در نظر بگيريد

  
Console.WriteLine(Environ(2))  

  
  .به آمك دستور فوق، هم، نام متغير محلي و هم مقدار آن در خروجي نمايش داده مي شود

  :به عنوان مثال
  

TMP=C:\WINDOWS \TEMP  
  

 expression، بايـد نـام آن را در آرگومـان           TMPدست آوردن تنها، مقـدار متغيـر محلـي          براي به   
  :ذآر آنيد همانند زير

  
Console.WriteLine(Environ(“TMP ”))  

  
  :دستور فوق، عبارت زير را نمايش خواهد داد

  
C:\WINDOWS \TEMP  

  
  :مثال دستور زير، مسير پوشه ويندوز شما را نمايش مي دهد

  
Console.WriteLine(Environ(“WinDir”) 

  
 بـراي بـه دسـت آوردن مـسير نـصب            APIبا استفاده از دستور فوق نيـازي بـه اسـتفاده از تـابع               

  .ويندوز نداريد
براي به دست آوردن مقادير متغيرهاي محلي موجود در سيستم عامل خود، بـه ترتيـب از عـدد                   

ر دهيـد تـا زمـاني آـه ايـن تـابع، يـك                قـرا  expression شروع آرده و اين اعداد را در آرگومـان           ١
  .مقدار خالي را برگشت دهد

در صورتي آه عدد يا نام متغير محلي آه ذآر مي آنيد وجود نداشته باشد، اي تـابع يـك                    : نكته
  .مقدار خالي را برگشت مي دهد
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Beep  
  

  .اين تابع جهت ايجاد يك صداي بيپ آوتاه به آار مي رود
  .ابل تنظيم نيستطول زمان پخش اين صداي بيپ، ق

  .استفاده از اين تابع نيازي به نصب بودن يا داشتن آارت صدا ندارد
  

CallByName(object,procedurename,calltype [,arguments()]) 
  

اين تابع جهت اجراي يكي از متدهاي يك شي يا تعيين مقدار خواص شي يـا برگردانـدن مقـدار                    
  .يكي از خواص شي به آار مي رود

  . نام شي مورد نظر است،object آرگومان
  .، نام يك خواص يا متد شي استprocedurenameآرگومان 
، نوع عملـي آـه مـي خـواهيم انجـام شـود را مـشخص مـي آنـد و يكـي از                         calltypeآرگومان  

  :مقادير زير را مي پذيرد
  

   ()CallByName در تابع calltypeمقادير پارامتر 
  عملكرد  مقدار
Get  يت شي را مي خواندمقدار يك خاص  
Set  مقدار يك خاصيت شي را تعيين مي آند  

Method  يك متد از شي را فراخواني و اجرا مي آند  
  

  . نام دارد، يك آرايه از مقادير استargumentsآخرين آرگومان اين تابع آه 
ي  استفاده آنيم، بايد مقداري را آه مي خواهيم به يكي از خاصيت هـاي شـ                Setاگر از مقدار    

  .نسبت دهيم در اين آرگومان ذآر آنيم
 استفاده مي آنيم، ممكن است متد تابع ما براي انجام آار خـود نيـاز بـه                  Methodاگر از مقدار    

 ذآر  argumentsپارامترها يا مقاديري داشته باشد، پس آنها را به ترتيب در اين آرگومان يعني               
  .مي آنيم

، مقداري را نسبت    TextBox از شي    Textه خاصيت   به عنوان مثال به طور معمول براي آنكه ب        
  :دهيم، به شكل زير عمل مي آنيم

  
TextBox1.Text = “Welcome To VB.NET" 

  
  : انجام مي دهيم()CallByNameحاال همين آار را با استفاده از تابع 

  
CallByName(TextBox1, “Text ”, CallType.Set, “Welcome to VB.NET ”)  

  
رگومان آه بايد نام شي مورد نظـر در آن ذآـر شـود، يـك مقـدار رشـته اي نيـست               اولين آ : توجه

  .بلكه نام اصلي شي را بدون هيچ آاراآتر اضافي بايد ذآر آرد
  :به عنوان مثال، دستور زير اشتباه است و يك خطاي زمان اجرا اتفاق خواهد افتاد

  
ObjectName =“TextBox1” 
CallByName ObjectName, “Text”, CallType.Set, “Welcome to VB.NET”  

  
 Objectدر صورتي آه مي خواهيد نام شـي را در يـك متغيـر قـرار دهيـد بايـد ابتـدا آن را از نـوع                            

  :پس دستور فوق را به شكل زير اصالح مي آنيم. تعريف آنيد
  

Dim MyObject As Object 
MyObject =TextBox1 
CallByName MyObject, “Text”, CallType.Set, “Welcome to VB.NET”   

  
  : نيز به شكل زير عمل آنيدTextBox از شي Textبراي به دست آوردن مقدار خاصيت 

  
MyText = CallByName(TextBox1, “Text”, CallType.Get)  
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  تاريخچه ويژوال بيسيك

  Visual Basic 1.0  ١٩٩١ مي ٢٠

  Visual Basic 2.0  ١٩٩٢مارس 

  Visual Basci 3.0  ١٩٩٣ژوئن 

  Visual Basci 4.0  ١٩٩٦اآتبر 

  Visual Basci 5.0  ١٩٩٧آوريل 

  Visual Basic 6.0  ١٩٩٨ ژوئن ١٦

٢٠٠١  Visual Basic .NET  

  
    


