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  نشر :   گراف ابریشم
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  سمال بیسیکنویسی براي نوجوانان: ابرنامه

  مایکروسافتنویسنده: 

 برگردان: حدیث ملکی

  آرا: حدیث ملکیطراح جلد و صفحه

  ناشر: گراف ابریشم

  97 زمستان، اول: اینترنتی  نوبت نشر

  تومان  11000 نسخه ي ترجمه پارسی دیجیتال: قیمت

 :guilagraph.irhttp// گیالگراففروشگاه اینترنتی  خرید از

 http://silkgraph.irدر وبسایت گراف ابریشم هایی از کتاب دانلود رایگان بخش

  

  silkgraph.ir در بیشتر اطالعات 
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 فهرست منابع

 ١ _____________________________________________________________ مترجم شگفتاریپ

 ٣ ____________________________________________________________________ مقدمه

 3 __________________________________________________ یسینوبرنامه و کیسیبِ اسمال

 3 _______________________________________________ کیسیب اسمال یسینوبرنامه طیمح

 5 ___________________________________________________________ مان برنامه نیاول

 6 _______________________________________________________ مانبرنامه کردن رهیذخ

 ٧ ________________________________________________________ مانبرنامه نیاول یبررس

 7 ________________________________________________ ست؟یچ يوتریکامپ يبرنامه واقعاً

 7 _____________________________________________________ کیسیب مالاس يهابرنامه

 8 ____________________________________________________ میبرو اولمان يبرنامه سراغ

 9 ___________________________________________________________ مانبرنامه نیدوم

 ١٢ ______________________________________________________________ ست؟یچ ریمتغ

 12 _______________________________________________ مانبرنامه در رهایمتغ از استفاده

 13 ____________________________________________________________ برنامه یبررس

 14 ____________________________________________________ رهایمتغ ينامگذار نیقوان

 14 _____________________________________________________________ اعداد با يباز

 16 _________________________________________________________ دما لیتبد يبرنامه

 ١٨ ____________________________________________________ها پرش و یشرط يرهادستو

ELSE ___________________________________________________________________ 19 

 20 ____________________________________________________________ خطوط جلوبردن

 20 _______________________________________________________________ فرد ای زوج

 21 _________________________________________________________________ هاپرش

 23 ____________________________________________________________ انیپایب ياجرا

 24 ___________________________________________________________ تکرار يهاحلقه

 FOR _______________________________________________________________ 24 يحلقه

 WHILE _____________________________________________________________ 26  يحلقه

 ٢٨ ___________________________________________________________ کیگراف با کار آغاز

 GRAPHICSWINDOW ____________________________________________________ 28 با ییآشنا

 29 ____________________________________________________یکیگراف ي پنجره ماتیتنظ

 29 ______________________________________________________________ خطوط رسم

 33 ____________________________________________________ هاشکل يزیآمرنگ و رسم

 ٣٦ _________________________________________________________ هاشکل با حیتفر زنگ

 36 ____________________________________________________________ یلیمستط تونل

 37 _____________________________________________________________ هارهیدا تونل
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 37 ___________________________________________________________ یتصادف انتخاب

 38 _______________________________________________________________ هافراکتال

 ٤٢ __________________________________________________________ یکیگراف پشت الك

 42 ___________________________________________________________________ لوگو

TURTLE _________________________________________________________________ 42 

 43 _________________________________________________________ کردنرسم و حرکت

 44 _______________________________________________________________ مربع رسم

 46 _______________________________________________________________ رنگ رییتغ

 47 ______________________________________________________ تردهیچیپ يشکلها رسم

 49 __________________________________________________________ اطراف در گردش

 ٥١ _________________________________________________________________ نیسابروت

 52 ___________________________________________________ نیسابروت از استفاده دیفوا

 53 __________________________________________________________ ریمتغ از استفاده

 55 ________________________________________________ حلقه درون نیسابروت زدن صدا

 ٥٨ __________________________________________________________________ هاهیآرا

 59 ____________________________________________________________ ست؟یچ هیآرا

 61 ______________________________________________________هیآرا در يگذار سیاند

 62 __________________________________________________________ بعد کی از شتریب

 63 __________________________________________ جدول ينگهدار يبرا هاهیآرا از استفاده

 ٦٦ ___________________________________________________ یتعامل يهابرنامه و دادهایرو

 66 _________________________________________________ند؟یآیم کار به چطور دادهایرو

 68 ______________________________________________________ دادیرو نیچند به پاسخ

 70 _________________________________________________ دیبساز PAINT يبرنامه خودتان

 ٧٢ _______________________________________________ یسینوامهبرن با حیتفر: الف وستیپ

 72 __________________________________________________________ الکپشت فراکتال

 FLICKR  _______________________________________________ 73 تیوبسا از عکس شینما

 74 _________________________________________ شودیم عوض خودش که نهیزمسپ عکس

 74 _________________________________________________________ طونکیش توپ يباز

 ٧٦ ____________________________________________________________ رنگها: ب وستیپ
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 1صفحه  

 پیشگفتار مترجم

یی که ترهاو یا بزرگ بشویدهنرجوي هنرِ برنامه نویسی دل توي دلتان نیست که خوانندگان عزیزي که ي سالم به همه

  تید. نویسی هسیا شاگردانتان با برنامه تان، دوستانتانبه دنبال پیدا کردن راه مناسبی براي آشنا کردن فرزندان

  .آمدگویی گرمه خوشبه همرا 1ک سالم بلند و گرم و لطیف به تو خواننده عزیز و شریفی

 ذّتلهاي مختلف دنیاي مهندسی کامپیوتر هست، اما انقدر هه از پلّنویسی اگرچه که دومین پلّنویسی؟ برنامهچرا برنامه

بشود. هرکس در هر شغلی در هر  آشنا آنبا دارد که هرکسی حتی شده مدت کوتاهی باید  ست و انقدر فایدهبخش ا

حاال چه کار کنم؟ کدام را انتخاب کنم؟ چه طور « گوید: شود که به خودش میمواجه می هاییاي حتماً با لحظهرشته

ده را بیشترین فاییا کمترین هزینه  زمانچه طور با کمترین  انجام بدهد؟کدام را اول ، کار مدیریت کنم؟ از بین این همه

تر آید، آن روزها که به کامپیوشتید به کارتان میسر وکار داو اینجاست که آن روزهایی که با دنیاي الگوریتم »  ببرم؟

لوغ سرتان ش آنقدرها نیزحتی اگر  آید.به کارتان می روزها ، آنبه چه ترتیبی انجام بدهدو گفتید چه طور کاري را می

  .2از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بودیک مسأله ایم که  که همه مشغول حلّ نباشد حداقل آن است

کشیم غولی از آن جادو است که وقتی به آن دست میچراغ یک در واقع چون اسمال بیسیک ال بیسیک؟ و اما چرا اسم

با  ،که تدریس را شروع کردم 1383گویم، از سال کند.  کامالً جدي مینویسی کمک میبه ما در برنامه و آیدبیرون می

وقع م .هاي مختلفی شروع کردیمبا زبان ،نویسینامهي برافزارهاي مختلفی کار کردیم و در زمینهآموزان با نرمدانش

هایشان نیز یادگیري دردسر وقتهاي خودشان را داشتند اما مزیتنویسی، هاي برنامهاز زباننویسی هرکدام برنامه

موزان آهاي آخر دبستان مناسب بود و براي دانشبراي گروه سنی سال نویسی،برنامه هايبعضی محیط شد،مشخص می

ها دانش آموز در آن وقتیرسید، برخی دیگر ایه ي دوم راهنمایی و هفتم به باال بعد از چند جلسه کودکانه به نظر میپ

لد بود نویسی را ببرنامه را پیدا کند و راه حلتوانست میآموز دانش کهبا وجود این :رد، مشکل دیگري داشتندکتایپ می

شد که دقیقاً کرد، و این باعث میرا فراموش می 3ي دقیق استفاده از دستورکه شیوهآمد یا ایناما اشتباهات تایپی پیش می

یا . دشپیغام خطا روبرو میداد و با ي زحماتش را ببیند، کارش نتیجه نمیکه با هیجان زیادي آماده بود تا نتیجه همان جا

                                                             
  )1348-1397(شعري از ابوالفضل زرویی نصرآباد  بخشی از 1

  موالنا2 

  آید خصوصاً که زبان انگلیسی زیان اول ما نیست.آموزان خیلی پیش میبه طور کامالً طبیعی براي دانش  syntaxنحو یا همان فراموش کردن 3 
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 2صفحه  

ه ب آمده بودند، شروع ي جدیدهاو سیستم عاملهاي جذاب ویندوز هاي قبل، وقتی تازه محیطحتی بدتر از آن خیلی سال

  ي آبی یا مشکی واقعاً کسالت آور بود. زمینهساده با پسهاي نویسی در آن محیطبرنامه یادگیري

ببرند. لذّتنویسی و یادگیري آن مندان از برنامهعالقه تا وارد میدان شدا اسمال بیسیک با چند ویژگی ام  

دل  ،نویسد همین محیط رنگیمی متنوعهاي دارد و کلمات را با رنگ مناسبي ا پس زمینهاول اینکه محیطی جذاب، ب -

 د.برَها را میخیلی

ا در ر از آن ي درست استفادهشود، شیوهنوار ابزاري هست که وقتی دستوري نوشته می ،دوم اینکه در سمت راست -

 یا در کتاب و اینترنت  هایش سردرگم شوددر جزوه براي جستجو آموز به جاي آنکهو دانش دهدنمایش می آن جا

 ند.کپرانتز استفاده کند یا نه، خیلی راحت به نوار سمت راست نگاه می مثالً ازکه  به یادش بیایدبگردد تا 

و یا در جایی نقطه   t، کافی است برنامه نویس تایپ کند 4ي پیشنهاداتنهوو سوم غول چراغ جادو یا همان گرد -

تواند بعد از نقطه بیاید را به او شود یا میشروع می tنه از انواع پیشنهادات که با وغول چراغ جادو یک گردبگذارد و 

 textwindowخواهید یا می  text، خوب بفرمایید tقربان امري داشتید؟ فرمودید  !جانم« گوید: دهد و مینشان می

 »، امرتان کدام است؟ timerیا  turtleیا 

تی توانید آن را به راحبراي نصب اسمال بیسیک میشود؟ از این بهتر میشده را که روي هم بگذاریم، مطالب گفته 

سایت بدون نصب برنامه در همان وبتر از آن، حتی راحتدریافت و نصب کنید و یا  smallbasic.comاز وبسایت 

  نویسی کنید.شروع به برنامه start coding onlineدر بخش 

ب دهد. اگر فرصتی باشد امیدوارم در کتااحث ابتدایی و متوسط اسمال بیسیک را به خوبی توضیح میاین کتاب مب

رافیکی هاي و امکانات گي اسمال بیسیک، و معرفی افزونهبعدي به شکل پروژه محور، به امکانات بیشتر و پیشرفته

  افزارهاي فارسی جذاب بپردازم.براي تولید نرم

  حدیث ملکی -

    1397دي 

                                                             
4 autocomplete 
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 3صفحه  

 فصل اول

مهمقد  

 

نویسییسیک و برنامهسمال بِا  

ور که ما همان ط. است زبان برنامه نویسییک افزار کامپیوتري با کمک نوشتن نرمبرنامه نویسی کامپیوتري،  منظور از

شویم،  توجهم کنیم تا منظور یکدیگر راهاي فارسی، عربی، انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوي و ... صحبت میها با زبانانسان

نویسی امهزبان برن ها،این زبانته شده باشند. ـهاي مخصوص نوششوند که به زبانمی متوجههایی را کامپیوترها نیز برنامه

ها ساده بود. اما همانطور که نویسی وجود داشت که درك و یادگیري بیشتر آننام دارند. اوایل، تنها چند زبان برنامه

به سرعت رشد کردند، و مفاهیم نویسی نیز هاي برنامهتر شدند، زبانتر و پیچیدهفزارها پیچیدهاکامپیوترها و نرم

براي افرادي که در ابتداي راه هستند  ،هانویسی مدرن و مفاهیم آنهاي برنامهاي را در برگرفتند. بنابراین زبانپیچیده

سرد نویسی کامپیوتر دلز تالش براي یادگیري برنامهبسیار پیچیده هستند. همین موضوع باعث شده تا برخی مردم ا

  شوند.

یار ساده، کار، بسنویسی را براي افراد تازهنویسی است و به شکلی طراحی شده تا برنامهاسمال بیسیک یک زبان برنامه

 ند و کوتاه ک نویسی رااسمال بیسیک قصد دارد تا حصارهاي بلند ورود به دنیاي برنامه بخش کند. لذّتقابل انجام و 

  نویسی بشوید.انگیز برنامهبا عبور از آن وارد دنیاي شگفتشما تا  باشدسکویی 

  نویسی اسمال بیسیک محیط برنامه

نید، اولین کوقتی اسمال بیسیک را باز می بیسیک شروع کنیم.نویسی اسمالمحیط برنامه با کوتاهی آشناییبیایید با  

  شبیه شکل زیر است. ايموردي که خواهید دید پنجره
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 4صفحه  

  
نویسی اسمال بیسیکمحیط برنامه -1شکل  

. این کنیدهاي اسمال بیسیک را نوشته و اجرا مینویسی اسمال بیسیک است، جایی که در آن برنامهاین محیط برنامه

  اند. مشخص شده اعدادهایی دارد که در شکل با محیط ویژگی

نویسیم. وقتی شما شروع به نوشتن هاي اسمال بیسیک را در آن میکه برنامه است ویرایشگریا  ادیتور] 1ي [شماره

خش ي شما در این بپردازید که از قبل ذخیره کرده اید، برنامهاي میکنید و یا به تکمیل کردن برنامهي ساده میابرنامه

  روي تکمیل آن کار کنید. توانید آن را تغییر دهید و یا ذخیره کنید تا بعداًمی شما شود.نشان داده می

ه در یک هر برنام که زمان در اسمال بیسیک باز کرده و ببینیدرا به طور هم توانید بیشتر از یک برنامههمچنین شما می

گرِ ویرایش ویرایشگري که در حال حاضر مشغول نوشتن برنامه در آن هستید،شود. ویرایشگر جداگانه نمایش داده می

  نامیده میشود. فعال

اده د نویسی نمایشي دستورات ویرایشگر یا موارد محیط برنامهبارهدر آن توضیحاتی دراست و  نوار ابزار]، 2ي [شماره

م شود، یاد خواهیداده می ي دستورات مختلف که در این نوار ابزار نمایشبه مرور بیشتر درباره در این کتاب، شود.می

  گرفت.
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 5صفحه  

 گیرد.هاي باز شده در آن قرار میمام ویرایشگراست که ت پوسته ]، 3ي[شماره

  مان اولین برنامه

تر ه پیشطور کهمان نویسی کنیم.خواهیم جلوتر برویم و  شروع به برنامهحاال که با محیط اسمال بیسیک آشنا شدید، می

شگر شویم، این خط را در ویرای نویسیم. بنابراین دست به کارمان را میگفتیم، ویرایشگر جایی است که ما در آن برنامه

 بنویسید. 

 TextWindow.WriteLine("Hello World")  

یر بینید باید شبیه شکل زي اسمال بیسیک ما است و اگر متن را درست تایپ کرده باشید آنچه میاولین برنامه این

  باشد.

  
اولین برنامه -2شکل   

هد. دیک قدم جلوتر برویم، برنامه را اجرا کنیم و ببینیم چه اتفاقی رخ می ي جدیدمان را نوشتیم، بیاییدحاال که برنامه

را در  F5کلیک کنیم و یا از یک میانبر استفاده کنیم یعنی دکمه ي  Runي توانیم روي دکمهبراي اجراي برنامه می

  ابه شکل زیر باشد.ي اجراي برنامه باید مشصفحه کلید فشار دهیم. اگر همه چیز طبق روال پیش برود، نتیجه
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 6صفحه  

  
ماناولین اجرا گرفتن از برنامه -3شکل   

ي ساده و کوچک اما قدمی ي امسال بیسیک را نوشتید و اجرا کردید.  یک برنامهزنده باد! شما همین االن اولین برنامه

نجام تر باید کاري اهاي بزرگنویس واقعی!  قبل از شروع به نوشتن برنامهبزرگ به سمت تبدیل شدن به یک برنامه

چه کار کند؟  فهمید کهما دقیقاً به کامپیوتر چه گفتیم و او چه طور  _که بررسی کنیم دقیقاً چه اتفاقی افتاد دهیم و آن این

   پردازیم، تا بتوانیم به درك بهتري دست پیدا کنیم.که نوشتیم می ايدر فصل بعد، ما به تجزیه و تحلیل اولین برنامه

 

دستیار هوشمند – 4شکل   

  

  

  مانبرنامه 5ذخیره کردن

رگردید، تان یا تغییر آن برنامهي باگر بخواهید از اسمال بیسیک خارج شوید و بعداً در فرصتی دیگر براي نوشتن بقیه

عادت خوبی است چرا که  ،برنامه مداوم ذخیره کردنعادت کردن به  جداي از آن،نیاز هست تا برنامه را ذخیره کنید. 

اي هاگر ناگهان مشکلی در برق سیستم پیش آمد و یا سیستم به طور اتّفاقی خاموش شد، اطّالعات برنامهشود باعث می

در صفحه کلید استفاده crtl+S را بزنید و یا از میانبر Saveي توانید دکمهبراي ذخیره کردن برنامه می شما پاك نشود.

    را فشار دهید). Sي را فشار داده اید، دکمه Ctrlکنید (درحالی که دکمه ي 

                                                             
5 save 

 متوجهاحتماالً   نوشتیدکه داشتید اولین برنامه را میدرحالی  

). 4دید ( شکل اي به همراه فهرستی در کنار آن شٌنوشته

کند تا مک میـاست و به شما ک» دستیار هوشمند«این  

 توانید با کمکتر تایپ کنید. شما میتان را سریعبرنامه

ت فهرسکلید موارد مختلف هاي باال و پایین در صفحهدکمه

را ببینید و  وقتی موردي را که دنبالش بودید پیدا کردید با 

ي شما نوشته آن دستور در متن برنامه  Enterي زدن دکمه

 شود.می
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 7صفحه  

 فصل دوم

مانبررسی اولین برنامه  
 

  ي کامپیوتري چیست؟واقعاً برنامه

اري گوید که دقیقاً چه کورات نوشته شده براي کامپیوتر است. این دستورات به کامپیوتر میاي از دستبرنامه مجموعه

توانند دستورات را انجام ها میها نیز مثل انسانکند. کامپیوترانجام دهد، و کامپیوتر همیشه این دستورات را اجرا می

نویسی امهها زبان برنبه اینمپیوتر قابل فهم باشد. که دستورها به زبانی نوشته شده باشد که براي کادهند به شرط آن

  هاست. هاي قابل فهم براي کامپیوتر خیلی زیاد هستند و اسمال بیسیک یکی از آنشود. زبانگفته می

کلمات که آن ها را در قالب  فرض کنید شما و دوستتان مشغول صحبت هستید. هر دوي شما براي انتقال اطالعات از

ه در ک هستندکلمات اي از مجموعهنویسی نیز به شکل مشابهی هاي برنامهزبان کنید.اید استفاده میدرآوردهجمالت 

اي از جمالت است ( گاهی تنها چند جمله و گاهی حتی هزاران جمله) که هر برنامه مجموعه اند.قالب جمالت چیده شده

  کنند.تر یک معنا پیدا میو براي کامپیو یسنوها در کنار یکدیگر براي برنامهاین جمله

  هاي اسمال بیسیکبرنامه

هر خط برنامه یک عبارت را در خود دارد و هر عبارت   شود.تشکیل می 6عبارتي اسمال بیسیک از تعدادي یک برنامه

گرفته و  اي اسمال بیسیک را اجرا کند، برنامه رخواهیم که برنامهمی دستورالعملی براي کامپیوتر است. وقتی از کامپیوتر

کند. وقتی خواهیم به او چه بگوییم و دستورات ما را اجرا میشود که ما میمی متوجهخواند و اولین عبارت آن را می

در این کار را انجام ـکند. آنقرا میـته و عبارت دوم را خوانده و اجـاجراي عبارت اول تمام شد، دوباره به برنامه برگش

  شود.امه برسد. آن وقت است که برنامه تمام میدهد تا به انتهاي برنمی

                                                             
6 statement 
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 8صفحه  

  

  ي اولمان برویمسراغ برنامه

  اي بود که نوشتیم،این اولین برنامه

 TextWindow.WriteLine("Hello World") 7 

ر یک گوید که داي است که تنها از یک عبارت تشکیل شده است. این عبارت به کامپیوتر میي خیلی سادهاین برنامه

 را نمایش دهد.  Hello Worldي مشکی یک خط نوشته یعنی ي سادهرهپنج

 گوید انگار که در ذهنش به کامپیوتر می

  Hello World  بنویس

اي هنیز به بخش توانند به کلمات خرد شوند، عبارات برنامهمیطور که جمالت اید که هماناحتماالً تا اآلن دقت کرده

   در همین اولین عبارت ما سه بخش جدا داشتیم:کوچکتري تقسیم شده است. مثالً

  TextWindowالف)

    WriteLine  ب)      

 ”Hello World“  ج)           

)، مواردي هستند که باید در عبارت در جاي درستی استفاده شود   " ( 8هاي نگارشی مثل نقطه، پرانتز یا نقل قولعالمت

  د.شو متوجهتا کامپیوتر منظور ما را 

یا  Textwindowآید. به این پنجره یادتان می 9مان ظاهر شدي مشکی را که بعد از اجراي اولین برنامهحتماً پنجره

  ود. شي این  برنامه در آن نمایش داده میشود و جایی هست که نتیجهگفته می کنسولیا گاهی حتی   ي متنیپنجره

                                                             
 Salaam Bachehaبنویسید   Hello Worldتوانید به جاي اگر دوست داشته باشید می7 

  برندمعادل انگلیسی آن یعنی کوتیشن را به کار می ،نویسان در فارسیگاهی برنامه8 

یازي به نبه هیچ وجه به برنامه نویسی کرده اید  و به نظر من اگر تازه شروعات است، مطالب این پاراگراف مربوط به معرفی اسامی مختلف در عبار من، دوستان نوجوان9 

  ) http://hmaleki.irمترجم (حدیث ملکی  – .ها آشنا خواهید شدها را به کار خواهیم برد که کم کم با آنانقدر این نامنیست، یا حفظ کردن تمرکز دقیق 
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 9صفحه  

نویسی تعداد در برنامه  گویند.می 10شیء textwindowي نویسی به کلمهاي که نوشتیم در اصطالحات برنامه در برنامه

نویسان وجود دارد. هر شیء مثل یک بسته است که در دل خود تعدادي  زیادي از شیء ها براي استفاده توسط برنامه

 ي ما از عملگرر برنامهتوانیم از عملگرهاي مختلف براي برنامه نویسی استفاده کنیم. مثالً دو ما می .داردرا  11عملگر

Writeline   به همراه متنHello World براي عملگرِ  12داخل نقل قول استفاده کردیم. این متن به عنوان یک ورودي

writeline برخی عملگرها یک ورودي یا حتی بیشتر از   دهد.است، که در نهایت آن را بعد از اجرا در خروجی نشان می

  گیرند.یک ورودي می

  مان برنامه دومین

تر برویم و کمی رنگ به ي جالبشدیم، به سراع نوشتن یک برنامه متوجهمان را نوشتیم و آن را حال که اولین برنامه

  کارمان اضافه کنیم.

 TextWindow.ForegroundColor = "Yellow"  

TextWindow.WriteLine("Hello World")  

                                                             
10 Object 
11 operation 

خروجی آن آب انار است. ورودي و خروجی دو اصطالح رایج در کامپیوتر هستند، در یک مثال ساده یک دستگاه آب انارگیري را تصور کنید، ورودي آن، برش هاي انار و  12 

  ) http://hmaleki.irمترجم (حدیث ملکی – دهد.بعد از اجرا، به ما میبرنامه خروجی برنامه نیز آن چیزي است که 

هاي نگارشی مثل نقل قول، فاصله عالمتدقت کنید که  

نویسی بسیار مهم هستند. مواردي و پرانتز در برنامه

تواند ها، میتعداد استفاده از آن استفاده و جايمثل 

 شود به کلی عوض کند.معنی آن چه را که بیان می
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 10صفحه  

  
هااضافه کردن رنگ -5شکل   

را نشان  Hello Worldي متنی مشکی، متن نجرهکنید، خواهید دید که در خروجی و در پي باال را اجرا میوقتی برنامه

  ي اول و به جاي خاکستري، زرد رنگ است. دهد، اما این بار متن متفاوت با اجراي برنامهمی

  
 به رنگ زرد  Hellow World سالم دنیا  -6شکل 

ي جدیدي یعنی مان به کار بردیم دقت کنید.  این برنامه از کلمهي اصلیبه عبارت جدیدي که در برنامه

ForegroundColor   (رنگ متن) استفاده کرده  و آن را برابر باYellow   (زرد) قرار داده است. این به این معنی است

در این است که  ForegroundColorو  Writelineایم. فرق بین دو عملگر که ما رنگ متن را زرد کرده

ForegroudColor توانید به جاي  شما می . 13گیرداي نمیهیچ وروديYellow   .از هرکدام از کلمات زیر استفاده کنید

  به کاربردن عالمت نقل قول را فراموش نکنید، استفاده از آن در ابتداي و انتهاي رنگ الزم است.

  

                                                             
  ) http://hmaleki.irمترجم (حدیث ملکی  – جلوي آن نیاز به استفاده از پرانتز باز و بسته و قرار دادن ورودي بین آن ها نیست.یعنی 13 
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 11صفحه  

Black سیاه           

Blue              آبی  

Cyan   آبی فیروزه 

Gray   سیاه 

Green   سبز 

Magenta  ارغوانی 

Red   قرمز 

White   سفید 

Yellow   زرد 

DarkBlue  آبی تیره 

DarkCyan  اي تیرهآبی فیروزه  

DarkGray  خاکستري تیره 

DarkGreen  سبز تیره 

DarkMagenta  ارغوانی تیره 

DarkRed  قرمز تیره 

DarkYellow   زرد تیره 
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 12صفحه  

 فصل سوم

 متغیر چیست؟
 

ماناستفاده از متغیرها در برنامه  

اسم کسی را که برنامه را اجرا  !Hello Worldتر نخواهد شد اگر به جاي آن که بگوید مان خیلی جذابرتان برنامهبه نظ

و با به کار بردن اسم هر فرد  بعد یک سالم ویژه مخصوص او اسمش را در یک جا نگه دارد تا بتواند بپرسد و 14کندمی

 انجام این کار است: راه ،این در خروجی بنویسد؟

 TextWindow.Write("Enter your Name: ") 

name = TextWindow.Read()  

TextWindow.WriteLine("Hello " + name)  

  

 کنید چنین چیزي خواهید دید:وقتی این برنامه را اجرا می

  
پرسداسم کاربر را می – 7شکل   

  دهید: را فشار می Enterي کنید و دکمهو وقتی شما اسم خودتان را تایپ می

  
سالمی گرم – 8شکل   

  ند.کحاال اگر بار دیگر برنامه را اجرا کنید و اسم دیگري را به کامپیوتر بدهید، کامپیوتر به اسم جدید سالم می

                                                             
  ) http://hmaleki.irمترجم (حدیث ملکی – گویند.می  userر می کند ، کاربر یا کسی که با کامپیوتر کا در اصطالحات کامپیوتر به14 
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 13صفحه  

  

 بررسی برنامه

  اي که نوشتیم احتماالً این خط توجه شما را به خود جلب کرده :در برنامه

name = TextWindow.Read()  

Read()  همانندwriteline() گوید، صبر کنگیرد. یک عملگر است که خیلی ساده به کامپیوتر مییاست، اما ورودي نم 

گیرد این عملگر، آنچه را که کاربرد تایپ کرده می را زد، Enterرا بزند. وقتی کاربر  Enterتا کاربر چیزي تایپ کند و 

نگه داشته شده  nameنام  به ريمتغیدهد. مورد جالب این است که هرچه که کاربر تایپ کرده حاال در و به برنامه می

  شود.ها در آینده تعریف میداشتن موقت مقادیر و استفاده از آناست. متغیر فضایی است که براي نگه

  خطّ بعد هم جالب توجه است:

TextWindow.WriteLine("Hello " + name)  

داشته شده در متغیر، این جا خطی است که ما از مقدار نگه

nameما مقدار درون  نیم. ک، استفاده میname  را برداشته

ي گذاریم و آن را در یک پنجرهمی Helloو کنار کلمه ي 

15دهیم.نمایش میمتنی 
  

 

TextWindow.Write("Enter your Name: ")  

name = TextWindow.Read()  

TextWindow.Write("Hello " + name + ".  ")  

TextWindow.WriteLine("How are you doing " + name + "?")  

  

                                                             
 ) http://hmaleki.ir(حدیث ملکی مترجم – کنیمآن را در خروجی چاپ میهاي کامپیوتر: رایج در کتاب یا به اصالحِ 15 

 Write  همانند   نیزWriteLine  عملگري دیگر براي

توان متنی را در می Writeي کنسول است. با پنجره

خروجی نشان داد تنها با این تفاوت که در آن متن 

طور اینشود و بعدي در ادامه ي همین خط نوشته می

 شود.نیست که از سر خطّ بعد نوشته 
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 14صفحه  

  

 اي مانند شکل زیر خواهید دید:شما خروجی سپس

  
ي مجدد از متغییر استفاده -9شکل   

گذاري متغیرهاقوانین نام  

اي در مورد ادهـقوانین س شوند.خیص داده میـامی است که از هم تشـشوند و با کمک همین اسگذاري میمتغیرها نام

  برخی راهنمایی بسیار خوبی براي انتخاب اسم براي متغیرها هستند. گذاري وجود دارند و نام

 و ... باشد. if ،for ،thenاسم متغیر باید با حرف شروع شود و نباید هیچ کدام از کلمات دستورهاي دیگر مثل  -1

 ) باشد._( 16ها و زیر خطتواند شامل ترکیبی از حروف، رقمنام متغّیر می -2

 بین کلمات استفاده کنیم و اسامی با معنا انتخاب کنیم. _نی از هاي طوالبهتر است در نام -3

  بازي با اعداد

اده از ي استفهاي بعدي، نحوهداشتن اسم کاربر استفاده کنیم. در برنامهطور از متغیر براي نگهجا دیدیم که چهتا این

 ي واقعاً ساده شروع کنیم:با یک برنامهدید. بیایید داشتن اعداد و محاسبات روي آن را خواهیم متغیر براي نگه

number1 = 10 

number2 = 20  

number3 = number1 + number2  

TextWindow.WriteLine(number3)   

  

                                                             
16 underscore 
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 15صفحه  

 شود.می کنید خروجی زیر نشان دادهوقتی برنامه را اجرا می

  
جمع کردن دو عدد – 10 شکل  

  number1در اولین خط از برنامه، شما در متغیري با نام 

دارید. در خط بعدي شما در متغیري می را نگه 10مقدار 

ریزید. در خط سوم را می 20، عدد  number2به نام 

 number2و   number1شما مقادیر درون متغیرهاي 

 number3ریزید. بنابراین در این برنامه در متغیر می number3زنید و نتیجه را در متغیري به نام را با هم جمع می

  .شودداده مینشان  مانمتنی برنامه و این همان چیزي است که در خروجی شود.وارد می  30مقدار 

  شود:نیم نتیجه چه میحاال بیایید برنامه را کمی تغییر دهیم و ببی

number1 = 10 

number2 = 20  

number3 = number1 * number2 TextWindow.WriteLine(number3)  

ریزد.  می number3و نتیجه را در  17کندرا در هم ضرب می  number2و  number1ي باال مقدارهاي درون برنامه

  شما خروجی آن را مشابه شکل زیر خواهید دید:

  
ضرب کردن دو عدد -11شکل   

  استفاده کنید. خط زیر مربوط به تفریق است: تفریقتوانید براي مشابه همین کار را می

 number3 = number1 - number2  

                                                             
  ) http://hmaleki.irمترجم (حدیث ملکی  - براي ضرب استفاده کنید  )shift+ 8( از عالمت ستارهنویسی اسمال بیسیک در برنامه 17 

 
توجه کنید که اطراف اعداد نیازي به استفاده از عالمت نقل 

تنها اطراف متن الزم است. " "مت نقل قول قول نیست. عال  
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 16صفحه  

  

 عالمت تقسیم در برنامه نویسی اسمال بیسیک / است و دستورش مانند شکل زیر است:

number3 = number1 / number2  

 ه شکل زیر خواهد بود:و نتیجه در خروجی ب

  
تقسیم دو عدد -12شکل   

ي تبدیل دمابرنامه  

کار از فرمول آن در فیزیک یعنی گراد تبدیل کنید و براي اینخواهیم دماي فارنهایت را به سانتیدر برنامه بعدي می

   .کنیماستفاده می 

عملگري  TextWindow.ReadNumberداریم. میپرسیم و آن را در متغیري نگه از کاربر میابتدا دماي فارنهایت را 

  شود.از کاربر استفاده می عدداست که از آن براي گرفتن 

TextWindow.Write("Enter temperature in Fahrenheit: ") 

fahr = TextWindow.ReadNumber()  

) زیر آن را به سانتیگراد ( سلسیوستوانیم با کمک فرمول که دما را در واحد فارنهایت از کاربر گرفتیم، میبه محض این

 تبدیل کنیم.

celsius = 5 * (fahr - 32) / 9  

را انجام دهد و بعد از آن سراغ سایر عملیات ضرب و  fahr-32 گوید که اول تفریقِاستفاده از پرانتز به کامپیوتر می

 ي نهایی ما به این شکل خواهد بود:تقسیم برود. روي هم رفته برنامه
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 17صفحه  

TextWindow.Write("Enter temperature in Fahrenheit: ") 

fahr = TextWindow.ReadNumber()  

celsius = 5 * (fahr - 32) / 9  

TextWindow.WriteLine("Temperature in Celsius is " + celsius)  

  

 و خروجی برنامه به شکل زیر خواهد بود:

  
تبدیل دما – 13شکل   
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 18صفحه  

  

 فصل چهارم

هاو پرش  ي شرطیدستورها  
 

تر نخواهد شد اگر به جاي اینکه بگوید ي اولی که نوشتیم را در نظر بگیرید، به نظر شما خیلی جالببرنامه

HelloWorld! خواهیم کاري کنیم تا ي بعدي میبا توجه به ساعت، صبح به خیر، یا عصر به خیر بگوید؟ در برنامه

 Goodگذشته، بگوید  12و اگر ساعت از  Good Morning Worldید است بگو 12کامپیوتر اگر ساعت قبل از 

Evening World 

If (Clock.Hour < 12) Then  

  TextWindow.WriteLine("Good Morning World")  

EndIf  

If (Clock.Hour >= 12) Then  

  TextWindow.WriteLine("Good Evening World")  

EndIf  

 رنامه را اجرا کنید یکی از دو خروجی زیر را خواهید دیدبراساس اینکه چه زمانی ب

  
صبح به خیر دنیا! -14شکل   

  
عصر به خیر دنیا!  -15شکل   
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 19صفحه  

 Clock.Hourگوید که اگر اید که این خط به کامپیوتر میشده متوجهبیایید سه خط اول برنامه را بررسی کنیم. احتماالً 

 Goodبود، در خروجی بنویسید  12کمتر از 

Morning World, کلمات .If ،Then  وEndIf 

کلمات خاصی هستند که موقع اجرا براي کامپیوتر 

است و بعد از آن یک » اگر«به معنی  Ifمعنی دارند. 

شود که در اینجا شرط شرط نوشته می

(Clock.Hour < 12)  است، دقت کنید که استفاده

به  thenي بعد از شرط باید از کلمه شود.منظور ما نمی متوجهها کامپیوتر از پرانتز در اطراف شرط الزم است بدون آن

استفاده کنیم و بعد از آن بگویم دوست داریم اگر آن شرط برقرار بود آنگاه کامپیوتر چه کاري را انجام » آنگاه«معنی 

گوید که دستور یوتر میاستفاده کنیم. این به کامپ Endifي دهد. سپس، وقتی کار مورد نظر را نیز نوشتیم باید از کلمه

  شرطی ما تمام شد.

اي ها را براز بیش از یک عملگر استفاده کنید و  اگر شرط برقرار باشد کامپیوتر همه آن  Endifو   thenتوانید بین می

 دهد.شما انجام می

If (Clock.Hour < 12) Then  

  TextWindow.Write("Good Morning. ")  

  TextWindow.WriteLine("How was breakfast?")  

EndIf  

 

 

Else  
 12اي که ابتداي این فصل نوشتیم، شرط دوم به نوعی اضافه بود، وقتی ساعت قبل از شاید دقت کرده باشید در برنامه

هست و یا نیست و نیازي نیست که براي  12خواهد بود، چه نیازي به بیان آن است. ساعت یا قبل از  12نباشد، بعد از 

دوم  را با یک  if . .  then . . endifتوانید  باشد. در چنین مواردي می 12دوم دقیق بگوییم که ساعت بعد از حالت 

  است. »وگرنه«که در فارسی به معنی   elseکلمه کوتاه تر بنویسیم: 

  بنویسیم مانند زیر خواهد شد: else» وگرنه«چنانچه برنامه را مجدداً اما این بار با دستور 

داشتن زمان و  براي  Clockتوانید از در اسمال بیسیک، شما می 

یک شیء است که تعداد زیادي  Clockتاریخ استفاده کنید. 

ارد، می توانید با کمک ي شما همراه دعملگر را براي استفاده

 هایتان بهساعت، دقیقه و ثانیه را  در برنامه آن  روز، ماه، سال،

  دست آورید.
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 20صفحه  

If (Clock.Hour < 12) Then  

  TextWindow.WriteLine("Good Morning World") 

 Else  

  TextWindow.WriteLine("Good Evening World")  

EndIf  

  

  دارد: هنویسی برایمان به همراهاي قبل درس مهمی در مورد برنامهاین برنامه نیز مانند برنامه

تر است. یک راه براي انجام یک کار هست. گاهی یک راه سرراستتر از نویسی معموالً بیشدر برنامه

 توجهمنویس است. به مرور که بیشتر برنامه بنویسید و تجربه کسب کنید ي برنامهانتخاب راه بر عهده

  شوید.ها یا نقاط ضعف هر راه میها و مزیتتفاوت

  جلوبردن خطوط

اند و اصطالحاً داراي کمی جلوتر از سرخط نوشته شده Endifو  if ،elseهاي بین ها دیدید که عبارتي مثالدر همه

دهد. اما، این طور شود و انجام میبرنامه را متوجه می همچنان تورفتگی هستند. اگر این کار را انجام ندهیم کامپیوتر

 توجه ساختار آن شویم.تر با یک نگاه به برنامه مها خیلی راحتنویسشود تا خود ما برنامهمرتب نوشتن باعث می

  نویسی است.هاي خوب برنامهبنابراین عادت به ایجاد تورفتگی براي دستورات بین این کلمات از عادت

  زوج یا فرد

خورجین داریم، بیایید یک برنامه بنویسیم که یک عدد بپرسد و بعد بگوید را در  If..Then..Else..EndIfحاال که دستور 

  . (Odd)) است یا فردEvenده زوج (عددي که کاربر به او دا

TextWindow.Write("Enter a number: ") 

num = TextWindow.ReadNumber() 

remainder = Math.Remainder(num, 2)  

If (remainder = 0) Then  

  TextWindow.WriteLine("The number is Even") 

Else  

  TextWindow.WriteLine("The number is Odd")  

EndIf  

 “ 
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 21صفحه  

  

  خروجی برنامه به این شکل خواهد بود:

  
زوج یا فرد -16شکل   

این عملگر عدد اول را بر عدد دوم تقسیم   .Math.Remainderدر این برنامه، از یک عملگر جدید استفاده کردیم، 

  دهد.کند و باقیمانده را میمی

  هاشپر

حال، با این کند.ا را یک به یک و به نوبت از باال به پایین اجرا میهکامپیوتر در یک برنامه دستوردر فصل دوم دیدیم که 

تواند از روي چند دستور  بپرد و بدون اجرا آن ها به سراغ خط عبارت مخصوصی هست که با کمک آن کامپیوتر می

  ي بعدي نگاه کنیم:. بیایید به برنامه18دیگري برود

i = 1  

start:  

TextWindow.WriteLine(i)  

i = i + 1  

If (i < 25) Then  

  Goto start  

EndIf  

                                                             
واند باعث تها در برنامه نویسی اگر به درستی انجام نشود میتدریس نمی کنم، استفاده از پرشاي قدیمی است که شیوهاین شیوه از پرش را عزیز، من معموالً دوستان 18 

 ي من این هست که در شرایطی که تازه شروع به برنامه نویسیشود یعنی برنامه پر از پرش، درهم و برهم و گنگ شود. توصیه »برنامه نویسی اسپاگتی«مساله اي به نام 

و یا   …if.. elseبه جاي استفاده از این دستور هر پرشی را که بخواهند با ساختارهاي  ايخیر برنامه نویسان حرفهي اکرده اید از این دستور استفاده نکنید، در دهه

  ) http://hmaleki.irمترجم ( حدیث ملکی - کنند.دستورهاي حلقه که خواهیم دید، ایجاد می
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 22صفحه  

  
 Gotoاستفاده از  – 17شکل 

را دادیم و سپس عبارت دیگر را که با عبارت دو نقطه : خاتمه یافته است اضافه  1، مقدار i، ما به متغیر باالي در برنامه

  کردیم.

start:  

- می شود. شماها را متوجه میآن ی نشان هستند که کامپیوترها نوعبرچسب شود.گفته می گذاريبرچسببه این کار 

  خواهید انتخاب کنید فقط نباید از یک اسم براي دو برچسب استفاده کنید.توانید نام برچسب و تعداد آن ها را هرچه می

 عبارت جالب دیگر این است:

i = i + 1  

 iاست یک عدد اضافه کند و سپس مقدار جدید را درون  iر گوید که به آن چه که درون متغیاین دستور به کامپیوتر می

بینید در این عبارت، کامپیوتر اول محاسبات سمت راست تساوي را انجام میکند و بعد به سراغ سمت چپ نگه دارد. می

  19رود.می

  

                                                             

، در مورد عالمت = در اسمال بیسیک، اگر آن را در یک خط جداگانه دیدید، آن را به شکل تساوي ریاضی نخوانید بلکه هنرجویان عزیزِ هنر برنامه نویسی19 

هاي تکرار و یا جلوي حلقه ifریزد تصور کنید، اما اگر این عالمت را جلوي دستورهاي شرطی که مقدار راست را در سمت چپ می ←به شکل یک فلش 

  ) http://hmaleki.irمترجم (حدیث ملکی –د، آن را به همان معناي برابري در ریاضیات بخوانید. هاي بعدي) دیدی(فصل
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 23صفحه  

  و در نهایت:

If (i < 25) Then  

  Goto start  

EndIf  

  شروع کند. startکمتر بود، اجراي برنامه را از برچسب  25از  iدار درون گوید که اگر مقاین بخش به کامپیوتر می

پایاناجراي بی  

ما شتوانید کاري کنید که کامپیوتر بخشی از برنامه را چندین بار اجرا کند، براي مثال شما می Gotoمک دستور ــبا ک

رنامه ـشود. شما براي پایان دادن به تا ابد اجرا میي زوج یا فرد را به شکل زیر تغییر دهید، این برنامتوانید برنامهمی

 ي خروجی استفاده کنید. در گوشه باال سمت راست پنجره ي بستن (ضربدر قرمز)توانید از دکمهمی

begin:  

TextWindow.Write("Enter a number: ") 

num = TextWindow.ReadNumber()  

remainder = Math.Remainder(num, 2)  

If (remainder = 0) Then  

  TextWindow.WriteLine("The number is Even")  

Else  

  TextWindow.WriteLine("The number is Odd")  

EndIf  

Goto begin  

 

  
پایان از تشخیص زوج یا فرد بودناجراي بی -18شکل   
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 است. های بعدی در بخش فهرست مطالب آورده شدهسرفصل

 ی مطالعه و یادگیری برنامه نویسی اسمال بیسیک دارید،اگر تمایل به ادامه

 ی کامل کتاب برای دریافت نسخه 

 گیالگراف مراجعه کردهتوانید به وب سایت می

 بفرمایید. دریافت بعد از انجام عملیات، فایل کامل کتاب را  به راحتی و
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