If … Then
قاعدة  Ifمن اشهر قواعد فيجوال بيسيك  ،و تستخدم في الشروط فمعناها اذا حدث ش يء فسيحدث هذا الش يء
 ،و ان لم يحدث سيحدث ش يء اخر ،ولكن كيف نكتب هذا في طريقة كود؟؟ هذا ما سنعرفه...
تتكون هذه القاعدة من عدة اشياء و هي كالآلتي:
 IF -1و هي اول ش يء يكتب في الكود و معناها ان اذا تحقق ش يء معين.
 Then -2تكتب بعد الحدث الذي يكتب بعد  Ifو معناها اذا تحقق الشي يء(الحدث بعد  )IFفسيييتحقق شي يء
آخر .
Else -3و هي اذا لم يتحقق الحدث الذي بعد Ifيتحقق الش ي يء آلخر ،و هي ليس ي درورية اي ال تس ييتخدم في
كل االكواد.
 ElseIf -4تكون حييدث جييديييد فهي مثييل  Ifالعييادييية  ،ولكن بييدال من ان نقوم بكتييابيية كود جييديييد بييه  End Ifو If
نقوم بكتابة  ElseIfوتكملة الكود.
 End If -5و تكتب في نهاية الكود اليقاف القاعدة و هي مهمة جدا و تكتب في كل االكواد.
االن لنقوم بتطبيق بسيط علي ما سبق بكتابة قاعدة كاملة بكائنات عشوائية..
)(Private Sub Command1_Click
If Text1.Text = “Ehab” Then
Image1.Visible = True
ElseIf Text1.Text = “Bibo” Then
Image1.Visible = True
Else
Image2.Visible = True
End If
End Sub
الشرح:
و كما يتبين من الكود انه يشي ي ييبه Passwordعند كتابتها صي ي ييحيحة تظهر صي ي ييورة و عند كتابتها خاطئة تظهر صي ي ييورة
اخرى ،فاستخدم ”If Text1.Text = “Ehab
اي ان لو الكتابة في التكسي  Ehabفانه ينتقل الى الحدث التالي  Image1.Visible = Trueعن طريق كتابة  Thenثم
الحدث و اذا كان تكسي  Biboفسيييتم اظهار الصييورة ايضييا و ذلك  ،باسييتخدام  ElseIfو اذا كان التكسي ليسي
 Ehabو ليس  Biboستظهر الصورة الثانية و ذلك باستخدامElse
الدالةIFF:
هي تستخدم كاختصار لدالة : If..Elseكالتالي
Dim X As Integer = 4
))"MsgBox(IIf(X = 7, "X=7", "X<>7

Select Case
تصلح عبارة الشرط ifإذا كان جواب الشرط عبارة عن احتمالين أو ثالثة أما إذا كن تتوقع عند تقييمك لشرط
معين احتماالت كثيرة فمن األفضل أن نستخدم عبارة Select Caseوتكون صيغتها العامة ما يلى :
تبدأ العبارة ب Select Caseيليها اسم املتغير او التعبير الذى سيتم اختباره تأتي بعد ذلك االحتماالت Caseبعد كل
ً
صحيحا أو كان املتغير
منها احدى قيم املتغير الذى ستتم مقارنته ثم يعقبها التعليمات التى ستنفذ إذا كان الشرط
بهذه القيمة.
ً
ً
ً
واخيرا يأتى Case elseومعناها إذا كان املتغير ال يساوي أيا من القيم السابقة او إذا لم يكن الشرط صحيحا فإن
التعليمات التى تلى Elseهي التى تنفذ
مثال :ضع تكس بوآس و زر امر و اكتب به هذا الكود
"Dim grade As String = "B
Select Case grade
"Case "A
)"!MsgBox("Excellent
"Case "B", "C
)"MsgBox("Well done
"Case "D
)"MsgBox("You passed
"Case "F
)"MsgBox("Better try again
Case Else
)"MsgBox("Invalid grade
End Select
For.. Next
هذه القاعدة من اهم قاعد الحركة التركرارية وتكتب كاالتي
)(Private Sub Command1_Click
For X = 1 To 10 Step 2
Print X
Next X
End Sub
كما تري من الكود السابق انه ليس عندنا سوا كائن الفورم و زر امر  ،و عند الضغط عليه  ،يتم طباعة ارقام على
الفورم من  ١الي عشرة ولكن خطوتان خطوتان اي تكتب االرقام 1,3,5,7,9
شرح الكود
في السطر االول كتب ان  Xهي االرقام من  ١الي  ١٠عن طريق كتابة For X = 1 To 10اما  ،Step 2فهي خطوة
العد ،و في السطر Print Xيقوم البرنامج بطباعة ماحدث و  Next Xهي نهاية الكود

While
هذه القاعدة تستخدم في فعل ش يء معين اثناء حدوث حدث معين  ،وعند انتهاء هذا الش يء ينتهي الحدث ،و تتكون
القاعدة من:
"Score.Text = "0
While Score.Text < 10
Score.Text = Score.Text + 1
End While
Do.. Loop
قاعدة Do.. Loopتستخدم في تكرار ش يء ما الي ان يحدث ش يء ما،وتتكون من:
 Do .1و هي اول ش يء يكتب لفعل ش يء
 Loop Until .2تكتب بعد الحدث الذي يكتب بعد Doو معناها ان هذا الش يء سيتم تكريره حتي يحدث ش يء
ما.
يتم كتابة الكود آاآلتي:
"Score.Text = "0
Do
Score.Text = Score.Text + 1
Loop Until Score.Text = 10
ففي هذا الكود عندنا ليبل اسمه Scoreيقوم البرنامج باضافة  ١الي الرقم حتي تصل الي الرقم عشرة..
املتغيرا ت
املتغير عبارة عن مكان غير مرئي تحفظ به بعض البيانات املؤقتة ،وسي ي ييرعان ما تفقد قيمتها و مس ي ي يياحتها عند اغالق
البرنامج
انواع املتغيرات:
- ١رقمية :و هي متغيرات تقبل ارقاما فقط و تتيح عملية ضرب و الطرح..الخ.
-٢حرفية :و هي متغيرات تقبل سالسل حرفية مهما كان محتواها..
- ٣عملة :و هي متغيرات التي تقبل ارقام العمالت..
-٤تاريخ – وق :و هي متغيرات تحمل قيم التاريخ و الوق ..
-٥متغيرات متخصصة  :و هي متغيرات تخصصها ان بنفسك عن طريق ..Formatاالمر
 -٦:متغيرات  Variantو هي متغيرات تقبل كل الصور السابقة و لكن تشغل مساحة كبيرة من الذاكرة..

UTDالتركيبات
: و يمكن ان تحتوي علي انواع مختلفة من البيانات و تعرف كما يلي، تعرف هذه التركيبات من قبل املبرمج
Structure FootBall
Public BestPlayer As String
Public Age As Integer
Public Cool As Boolean
End Structure
وتستخدم كالتالي
Dim player As FootBall
player.Age = 10
player.Cool = False
player.BestPlayer = "D"
MsgBox("the best Player is:" +
player.BestPlayer)

االخطاء و انواعها
عند عمل برنامج بالفيجوال بيس يييك  ،يمكن ان تخطئ في كتابة كود او ما ش ييابه ،بل هناك ايض ييا اخطاء غير مرئية
تحدث اثناء تشغيل البرنامج باستمرار.
انواع االخطاء:
 SyntaxErrorو هذا النوع من االخطاء يحدث اثناء كتابة الكود. :
 RunTimeErrorو هو توقف مفاجئ للبرنامج  ،مثال عند تحميل ص ي ي ييورة مثال  ،ولم يجد البرنامج هذه الص ي ي ييورة ،
فيحدث هذا النوع من االخطاء.
 LogicalErrorهو خطأ يحدث من قبل املبرمج  ،فيكتب كود تؤدي الي نتيجة ال يريدها.
السالسل الحرفية
السالسل الحرفية Stringsهي الصورة التى يتم بها تخزين النصوص في ذاكرة الحاسب.
جميع الدوال التى تتعامل مع النصوص يتم تمرير نص إليها في صورة متغير حرفيString
يمكن دمج متغيرين حرفين آما بهذا الكود:
Dim String1 As String
Dim String2 As String
"String1 = "Bibo
"String2 = "Ehab
label1.Text = String1 & String2
وهكذا اعلنا عن متغيرين من نوع حرفي و عرفناهم  ،و قم بوضع ليبل و اظهار قيمة String1و  String 2به
تغييرحالة االحرف
•تحويل االحرف الي احرف كبيرة او صغيرة
ضع تكس بوكس ،و زر امر و اكتب هذا الكود:
"Dim animal As String = "cat
If animal = animal.ToLower() Then
)"MsgBox("Is Lower
ElseIf animal = animal.ToUpper() Then
)"MsgBox("Is Upper
End If
االجراءات العامة ھي التى ﯾراھا البرنامج في أي مكان منه وتستخدم لﮭا الكلمة  Public.االجراءات الخاصة ھي
التى تنحصر رؤﯾتﮭا في الملف الذى تم تعرﯾفﮭا فﯿه سواء كان نموذج النافذة أو وحدة
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هذه طرق مختلفة للرسم وﯾمكنك استخدامﮭا مثل استخدام القلم بنفس الطرﯾقة

الدالة  : Cosوتستخدم ھذه الدالة في تحدﯾد قﯿمة جﯿب تمام الزاوﯾة معﯿنة وتاخذ الصورة العامة التالﯿة
)رقم(Text1.Text = Cos
الدالة  Sin :تستخدم ھذه الدالة في تحدﯾد قﯿمة جﯿب زاوﯾة معﯿنة وتاخذ الصورة العامة التالﯿة
)رقم(Text1.Text = Sin

