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 الفصل االول
) ھي بیئة تطوير ولغة برمجة من Visual BASICفیجوال بیسك (باإلنجلیزية: 

مايكروسوفت تستند إلى لغة البیسك الشھیرة. وھي تصنف ضمن لغات البرمجة 
بالكائنات. منذ أن بدأت مايكروسوفت في اصدار الفیجوال بیسك وھي تالقي نجاحا 

المبرمجین نظرا لسھولتھا الشديدة في مقابل التعقید باھرا وشعبیة ال بأس بھا بین 
الشديد الذي يواجھه أي مبرمج يسعى لبرمجة ويندوز باستخدام السي أو السي++. 
عموما تناسب الفیجوال بیسك تطبیقات قواعد بیانات والتطبیقات المخصصة للشركات 

إلى أنھا تسمح الصغیرة وبرامج الحسابات وھي مريحة وسھلة وتؤدي الغرض باإلضافة 
للمبرمج بالتركیز على حل المشكلة فغالباً ما ال يواجه صعوبات فنیة أثناء كتابة برنامج 
بالفیجوال بیسك. و لكن بقى أن نذكر أن برامج الفیجوال بیسك ال تتم ترجمتھا كاملة 
إلى لغة اآللة مثل السي++ أو الدلفي وإنما تترجم إلى كود وسطى يتصل مع مكتبة 

مع استبدال عالمات  MSVBM.dll" واسمھا Run Time libraryى ب"ربط تسم
 االستفھام برقم اإلصدار.

 ادوات في قمة الروعة مجتمعة تحت مسمى بیئة التطوير المتكاملة Visual Basic يوفر
Integrated Development Environment –  تختصر IDE -  وفر كل ما تحتاجه ت

 خدمةكثر من ذلك توفر كا -  مجك . باالضافة الى لكلتصمیم نوافذ وكتابة اكواد برا
، ادارة ملفات المشروع، تحرير القوائم، تعديل وإنشاء قواعد  Debugging التنقیح

 .1 -1البیانات ... الخ شكل 
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 Visual Basic. ل المتكاملة التطوير بیئة :1 -1 شكل

 

 Child Windowsا ــونة بھـلمحضاذ ـفالنوان ـلكثیر مالتطوير على ابیئة ي تحتو، 1-1 شكلتالحظ في كما 
 :، ويمكن تفصیلھاToolbarsدوات الاشرطة ادعى ــتزرار الان ــمت اــمجموعو Menusئم اوــلقان ــد مــلعديوا

 New Project د  جدي مشروع نافذة
 .للظھور دكمؤ   احتمال النافذة لھذه فان مرة، الول Visual Basic العمل منصة بتشغیل تقوم  عندما

 ActiveX DLL ،ActiveX EXE ، Standard  المشاريع من عدة أنواع بین االختیار تستطیع طريقھا فعن
EXE    النوع حدد .لخا Standard EXE الزر على انقر ثم Open المفتاح على اضغط او [ ENTER ] . 
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 Form Designer النماذج مصمم نافذة
 مع االول منذ االصدار Visual Basic افذ نو اشھر وھي ، Visual Basic نجاح سر تعتبر النافذة ھذه

 بتعديل اما برنامجك واجھة بعملیة تصمیم تقوم النافذة ھذه طريق عن . Form1 لھا االبتدائي العنوان
 البرمجة لغات فكرة ونجاح قوة لك مبینة Mouse باستخدام الفأرة علیھا ادوات باقة وضع او خصائصھا

 تعلیمات او وادكباال الشاشات تصمیم عصر انتھى فقد   . Visual Programming Languages المرئیة
 . Macro روكالما

 الرسام برنامج في ماك مربعات رسم بعملیة تكون ما اشبه النموذج نافذة على االدوات وضع طريقة
Paint .  التي االدوات جمیع على مدعومة القص و واللصق النسخك التحرير عملیات ايضا، لمزيدا 

 .تضعھا

 Toolbox االدوات صندوق نافذة
 يمكن اضافة االدوات من صندوق االدوات  و ھذه االدوات فان السابقة، النموذج نافذة لنا تظھر ان بعد

 مدمجة قیاسیة أداة 20 لك التي تعرض 2 -1 شكل Toolbox االدوات صندوق نافذة في موجودة
 تدعى اضافیة ادوات مجموعة على تحتوي وقد  Visual Basic، تحت المصممة برامجك جمیع في

ActiveX Controls -يوجد انه اال أداة 20 عددھا االدوات ان مع .عنھا للحديث جدا الوقت مبكرا مازال 
مؤشر   شكل على االدوات من االيسر العلوي الركن في موجود االضافي الزر ھذا Buttons، زر 21

Pointer   انتھائك بمجرد تلقائیا نفسه يضغط وھو  . أداة رسم طلب عملیة الغاء االساسیة وظیفته 
 .نافذة النموذج على األداة وضع او رسم عملیة من

 

 
 Toolbox. االدوات صندوق :2 -1 شكل

 
 

 Properties Windows الخصائص نافذة
تعديل الخصائص الخاصة بھا عن  بامكانك فان النموذج، نافذة على األداة وضع من انتھائك بمجرد

 النموذج نافذة حتى او األداة خصائص تعديل من ستتمكن خاللھا من والتي الخصائص نافذةطريق  
Form ، مخفیة النافذة ھذه انتك اذا .الخ .... العنوان اللون، الموقع، الحجم، الخصائص ھذه من 

     [F4].   المفتاح على اضغط او View قائمة من Properties Window االمر اختر
 تحديد من تمكنكComboBox ال بأداة Visual Basic عالم في تسمى قائمة يوجد النافذة اعلى في

 على وھي- علیھا بالنقر مباشرة األداة تحديد بامكانك  .خصائصھا عرض تود التي األداة او الكائن
 طريقة اختیار يمكنك ايضا، المزيد . تغیرت قد الخصائص نافذة محتويات ان وستالحظ -النموذج نافذة
 للجدول، وبالنسبة . Categorized مصنف او Alphabetic ابجدي ترتیب اما الخصائص جدول ترتیب

 ھذه من خاصیة لك قیمة فیعرض االيمن اما لألداة المتوفرة الخصائص لك يعرض االيسر العمود فان
 ، Caption كـ حرفیة او عددية قیمة بكتابة مباشرة تعديلھا تستطیع الخصائص بعض . الخصائص

 ، BackColor كـ االلوان لوح مجموعة من لون او Visible ك قیم عدة من قیمة اختیار علیك وبعضھا
 ص به يقصد "..." نقاط ثالث علیه مكتوب العمود يمین اقصى في صغیر مربع لك يظھر نوع وھناك
 Font. الخاصیةك اضافیة خیارات له Dialog Box حوار ندوق
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 Project Explorer المشروع مستكشف نافذة
 تمكنك التي الوحیدة الوسیلة فھي لمشروعك، التابعة الملفات عدد بازدياد النافذة ھذه اھمیة تزداد
 في اھل مفصال شرحا تجد مختلفة برموز شجري شكل على مرتبة مشروعك محتويات عرض من

 االمر باختیار عرضھا تستطیع امامك، ظاھرة المشروع مستكشف نافذة تكن لم ان . التعلیمات ملف
Project Explorer  قائمة نم View ح المفاتی على الضغط او[Ctrl +R] 

 
 Code Window وادكاال محرر نافذة

 نافذة طريق عن . اللغة وتعلیمات وادكا تابةك علیك یدكتأ فبكل برمجة، لغة Visual Basic ان بما
 نفس يفتح لماتك ومنسق جدا يكذ برمجي محرر لك توفر يفھ ذلك، عمل يمكنك وادكاال محرر

 . لكتابة المبرمج
 او النموذج، نافذة او األداة على بالفأرة المزدوج بالنقر اما وادكاال محرر نافذة مشاھدة بامكانك
 في المتمثلة البرمجي الرعب افالم مشاھدة تحب ال نتك اذا اخیرا، .[ F7 ] المفتاح على بالضغط

 على النقر طريق عن وادكاال سائر واخفاء معین اجراء عرض من النافذة ھذه تمكنك الطويلة، وادكاال
 بین التنقل عملیة لكن النافذة، من االيسر السفلي نكالر في الموجود Procedure View الزر

 اعلى في الموجودتان ComboBoxes القائمتین طريق عن الشئ بعض مملة ستكون االجراءات
 إلى باالضافة الحالیة، النموذج نافذة في الموجودة االدوات جمیع تعرض الیسرى القائمة النافذة،
 ذلككو النموذج في االعالنات قسم إلى تشیر وھي ( General ) العبارة ذلككو نفسة، النموذج

 المرتبطة واالحداث االجراءات جمیع تعرض الیمنى والقائمة بانشاءھا، م تقو التي والدوال االجراءات
   .االولى القائمة في اختیارة يتم بما

 Form Layoutنافذة مخطط النموذج 
النافذة والتي   يؤدي الى ظھور ھذه Viewالموجود في قائمة  Form Layout Windowاختیار االمر 

وقت التنفیذ من الشاشة . اال ان  التي تصممھاتعطیك رؤية مبسطة عن موقع وحجم نافذة النموذج 
الفائدة الكبرى التي تجنیھا من ھذه النافذة تكون مقارنة حجم نافذة النموذج مع الكثافات النقطیة 

Resolutions  المختلفة للشاشة . لعرض ھذه الكثافات، انقر بزر الفأرة االيمن على النافذة واختر
 .مة المنسدلةمن القائ Resolution Guideاالمر 

 

 Immediate Windowنافذة موجة االوامر 
بسیطة لالختبار والتجربة، قد  Visual Basicتابة اوامر وتعلیمات لغة كتمكنك ھذه النافذة من 

حتاجھا مثال الختبار امر معین او قیمة متغیر معین قبل وضع الكود له . بعد ان تكتب االمر، المفتاح ت
 ]ENTER  يؤدي الى الى تنفیذ االمر . تستطیع عرض ھذه النافذة باختیار االمر [Immediate 

Window . من قائمةView 

 Object Browserنافذة مستعرض الكائنات 
اذا كنت مبتدءاً فإن ھذه النافذة لن تثیر اھتمامك ، ولكن بعد ان تصل الى مرحلة متقدمة من البرمجة 

سیكون لھذه النافذة تقدير كبیر . تعرض لك ھذه النافذة جمیع الفئات الموجودة في  Visual Basicب 
المكتبات المضمنة في برنامجك مع كافة طرقھا، خصائصھا واحداثھا لتعطیك فكرة عامة عن محتويات 

ثیرا ھي انھا تسھل علیك عملیة ايجاد صفحة التعلیمات كھذه المكتبات. میزة اخرى استخدمھا 
 Helpباالمر الذي تريده عن طريق ا لنقر بزر الفأرة االيمن على العنصر المطلوب واختیار االمر الخاصة 

من  Object Browserمن القائمة المنسدلة . تستطیع عرض نافذة مستعرض الكائنات باختیار االمر 
 F2]او الضغط على المفتاح [ Viewقائمة 
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 Local Window المحلیة المتغیرات نافذة
 التصمیم وقت في النھا ، Run Time التنفیذ وقت في يظھر النافذة ھذه من الرئیسي الغرض

Design Time  ھذه لك تعرض .امامك النوافذ تتزاحم ال حتى تعرضھا فال ايجابیة وظیفة أي لھا یسل 
 الحالي Procedure االجراء في الموجود Local Variables المحلیة المتغیرات جمیع قیم النافذة
 Objects ائناتك وجود حالة في . للبرنامج Pause المؤقت يقاف اال بعملیة قمت اذا تنفیذه يتم والذي
 بالنقر تقوم حتى "+" الزائد لعالمة مالصق الجدول في سیظھر الكائن اسم فان االجراء، في محلیة
 Local االمر اختر النافذة ھذه لعرض . الكائن لھذا التابعة وقیمھا الخصائص جمیع لك ويعرض علیه

Window القائمة من .View  
 

 على الضغط بعد – فیھا برنامجك تنفیذ يتم التي المرحلة ھو Run Time التنفیذ وقت  :مالحظة
 وقت يوجد .بھا برنامجك تصمم التي المرحلة فھيDesign Time التصمیم وقت اما ،[ F5 ] المفتاح

 لتنفیذ المؤقت عملیة الوقف باختصار وھو Break القطع او Pause Time المؤقت يعرف بااليقاف خاص
 .انھائه لیس ولكن برنامجك

 Watches Window المراقبة نافذة
 متواصلة تكون عملیة المراقبة .بھا تضیفھا التي العبارات او المتغیرات مراقبة من تمكنك ھذه النافذة

 حال في - المؤقت االيقاف– تنفیذ البرنامج عملیة تجمید بامكانك . االعالم وزارةك التحديث ودورية
 نافذة من . الھدف المتغیر قیمة على يطرأ تغییر أي او عند ، Trueصحیحة اصبحت المتغیر قیمة ونك

 قیم ومعرفة Debugging التنقیح عملیة تسھیل وانما وزراة االعالم، اھدافك لیس المراقبة
االمر  اختر النافذة ھذه لعرض .البرامج Bugs شوائب اسباب من % 90 نسبة التي تشكل المتغیرات

Watch Window قائمة من View ، االمر اختر تحت المراقبة، خاضعة لجعلھا قیمة او متغیر والضافة… 
Add Watch قائمة من Debug –ولیس View - اختیار ثم ومن النافذة على االيمن بزر الفأرة انقر او 

 الموجود القصور على تغطى النافذة ھذه في المیزة الموجودة . المنسدلة القائمة من االمر نفس
 Global. العامة المتغیرات باضافة تسمح النافذة الن ھذه السابقة، النافذة في

 
 Data View البیانات عرض نافذة

 النقر او View قائمة من Data View Window االمر اختیار طريق عن النافذة ھذه عرض تستطیع
 احدث البیانات عرض نافذة تعتبر . Standard Toolbar القیاسي االدوات شريط في رمزھا على
 اصدارات من االخیر االصدار في اال تظھر فلم ، IDE المتكاملة التطوير بیئة صندوق دخلت نافذة

Visual Basic التي النوافذ من نافذة اقوى تعتبر مظھرھا في البسیطة النافذة ھذه . السادس وھو 
 وحقول جداول وعرض حذف تعديل، إنشاء، لمراقبة، كامل برنامج تعتبر- مبالغة دون– النھا !ا ذكرته
 .الخ .... ORACLE ،MS-Access ،MS-SQL Server :مثل أنواعھا باختالف البیانات قواعد
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 المتكاملة التطوير بیئة قوائم
 الكتاب فسیكون الفقرة، ھذه في المتكاملة التطوير بیئة قوائم اوامر من امر كل عن تحدثت اذا

 اال استخدامه، حین في االمر  وظیفة شرح يتم ان - ولك لي– فیستحسن  MSDN بمراجع اشبه
 :مبسطة بطريقة القوائم على سأعرفك انني

 
  File: القائمة
 حفظ جديد، إنشاء مشروعك عام، بشكل للمشاريع خاصة اساسیة اوامر على القائمة ھذه تحتوي

 . Binary ثنائي ملف الى وتحويله وترجمة المشروع المشروع محتويات طباعة المشروع، محتويات
 وھي البیئة، من واحدة نسخة في مشروع من اكثر امكانیة فتح ھي VB6 ل اضیفت التي المیزة
 Multiple Projects. بالمشاريع المتعددة تعرف میزة

 
 Edit: القائمة

 اوامر خاصة باالضافة  الى . واللصق النسخ كالقص، القیاسیة التحرير اوامر على القائمة ھذه تحوي
 االوامر معظم . Data View عرضالبیانات نافذة في بیانات قاعدة وجود حالة في البیانات بقواعد
 Code Window. االكواد محرر مع نافذة تستخدمھا القائمة ھذه اسفل في الواردة

 
 View: القائمة

 ومدى على نباھتك عتماد وباال ،" المتكاملة التطوير بیئة نوافذ" فقرة في محتوياتھا معظم ذكرت
 .القائمة ھذه الغرض معرفة يمكنك استعیباك

 
 Project: القائمة

 عناصر عناصر من او عنصر اضافة من تمكنك فھي المشاريع، بمحتويات خاصة اوامرھا معظم
 ايضا، المزيد .الخ .... Classes فئات ، Module البرمجة ملفات ، Forms النماذج كنوافذ المشروع

 تضمین او Components االمر عن طريق اضافیة ActiveX Controls تحكم ادوات اضافة يمكنك
  References.االمر طريق عن خارجیة ActiveX DLL مكتبات

 
 Format: القائمة

 ناحیة من نافذة النموذج على تضعھا التي االدوات بتنسیق خاصة القائمة ھذه في الموجودة االوامر
 النافذة، على توسیطھا او محاذاة االدوات جھد علیك توفر مرنة اوامر فتوجد النافذة، على موقعھا

 Lock االخیر االمر . الكل خلف أداة او الكل فوق وضع أداة أي االدوات ظھور ترتیب تغییر الى باالضافة
Controls مواقعا او احجامھا تغییر من نفسك منع وتود االدوات تصمیم عن كنت راضیا اذا تستخدمه 

 .اخرى مرة االمر نفس باختیار بساطة بكل فتحة تستطیع القفل ھذا طريق الخطأ، عن
 

 Debug: القائمة
 كتنفیذ تنفیذ البرنامج، طريقة اختیار االوامر ھذه من . القائمة ھذه اسفل وضعت التنقیح اوامر معظم
 الوصول حتى التنفیذ وا  Step Outسابق  امر ، Step Over كامل اجراء ، Step Into منه واحد سطر
 Break Points القطع لنقاط وبالنسبة  . Run to Cursor الكتابة  مؤشر علیه يوجد الذي السطر الى

 للبرنامج المؤقت االيقاف عملیة تتم بحیث معین سطر على االحمر باللون مبدئیا تظھر عالمات فھي
  .العالمات ھذه الى الوصول عند
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 Run: القائمة
 االخرى االوامر اختیار من وتتمكنك البرنامج تنفیذ طیع تست البسیطة النافذة ھذه طريق عن

 Start with Full Compile لالمر بالنسبة . End البرنامج تنفیذ عملیة انھاء او Break المؤقت كااليقاف
 .الكتاب ھذا في الحقا ستجدھا نادرة حاالت في اال تحتاجه ولن Start التنفیذ المر مشابه ھو

 
 Query: القائمة

 Enterprise Edition والمؤسسات Professional Edition المحترفین لنسخة متوفرة القائمة ھذه
 باستخدام SQL استعالم جملة تنشئ حتى ممكنة غیر القائمة ھذه اوامر VB6. السادس لالصدار
 Microsoft Query Builder.األداة 

 
 Diagram: القائمة

 . السابقة في الفقرة المذكورة النسخ لنفس ومتوفرة VB5 مبرمجي على ة جديد قائمة ھذه ايضا
 ORACLE. او   SQL Serverبیانات   قاعدة مع تعاملك حالة في اال ممكنة غیر القائمة ھذه اوامر

 
 Tools: القائمة
 Add ومسھل كتابة االجراءات Menu Editor القوائم كمحرر التصانیف مختلفة اوامر على تحتوي

Procedure  المتكاملة  التطوير بیئة تخصیص ادرت اذا ...وغیرھا IDEفاالمر Options من يمكنك 
 بیئة اعدادات بتغییر والخاصة الخیارات لك عشرات يوفر الذي Options الحوار صندوق الى الوصول
 IDE. التطوير

 
 االدوات اشرطة

 العادة فاليوجد داعي السابقة، القوائم من منسوخة االدوات اشرطة في الموجودة االزرار جمیع
  .االمر اختیار عملیة تسريع فھو نسخھا من الغرض اما .الشرح

 الفأرة بزر بالضغط MS-Office تطبیقات مع تفعل آما وتحريرھا ات االدو اشرطة في التحكم تستطیع
 بان ھنا انوه ان احب .القائمة المنسدلة من Customize االمر واختیار االدوات شريط على االيمن

 اشرطة فئة من انه تعتقد فال التطوير، بیئة فقرة نوافذ ضمن ادرجته قد ToolBox االدوات صندوق
 .بینھم الكبیر الشبه رغم االدوات

 
 

 االول برنامجك كتابةمراحل 
 معك سیبدأ الفصلھذا و البرمجة، لغات تعلم عوامل اھم احد والتطبیق الممارسة ان الشك

 بناء لعملیة السلیمة والخطوات المراحل لتوضیح وانما االول، برنامجك لكتابة فقط لیس الممارسة
  .تجارية او شخصیة آانت سواء البرامج

 
 البرنامج فكرة  :االولى الخطوة

 .التشغیل بنظام حتى وال اخرى لغة باي وال Visual Basic ب عالقة لھا لیست البرنامج كرةف
 تأتیك قد .البرنامج من تريده الذي ما معرفة علیك برنامج تكتب ان قبل انك البديھي فمن
 الفكرة تكون وقد النھار، وضح في النجوم متأمال او الكتاب صفحات تقلب بینما برنامج فكرة

 .جامعي تخرج مشروع او جھازك في تصادفك مشكلة حلك علیك الزامیة
حدد  ، Visual Basic  ب - يصمم الفكرة كبرنامج لتطبیق التخطیط بعملیة  البداية نقومفي 

 البرامج  ھندسة علم تحت تندرج االمور ھذه مثل .التي ستصادفك والمشاكل المتطلبات
Software Engineering .  عددين بین الضرب عملیة يجري برنامج مثال ناخذ فكرة انشاء. 
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 المشروع إنشاء :الثانیة الخطوة
 باختیار قم . المشروع ملفات بإنشاء سنبدأ المتطلبات وتوضیح البرنامج فكرة تحديد بعد

 المشاريع من النوع ھذا . Standard EXE النوع حدد ثم File قائمة من New Project االمر
 ملفاتھا تكون وعند الترجمة ، Windows بیئة تحت تعمل قیاسیة برامج بناء مشاريع ھي
  EXE. النوع  من
 في خانة للمشروع مناسب اسم بكتابة قم الجديد، المشروع إنشاء بعملیة قیامك بعد

 الیه تصل والذي Project Properties … الحوار  صندوق في لموجودةا  Project Name النص
 ولیكن  للمشروع اسم ابتدائي اكتب . View قائمة من  Project1 Properties االمر باختیار

.MyFirstProgram  
 

 المشروع يحتوي ان تذكر المشروع، ملفات لحفظ File قائمة من Save Project االمر اختر
 ملف . حفظه المشروع قبل بملفات خاص Folder مجلد انشاء يفضل لذلك ملفات عدة على

 للمشروع مكونة فھي عناصر االخرى الملفات اما ، VBP امتداده يكون الرئیس المشروع
 .الخ .... *. CLS ملفات الفئات ،*. BAS البرمجة ملفات ،*. FRM النماذج آنوافذ

 
 الواجھة تصمیم :الثالثة الخطوة
 تتم تصمیم الواجھة فعملیة المرئیة، البرمجة لغات صنف تحت يندرج Visual Basic ان بما
 ثم ومن النموذجنافذة  على االدوات بوضع العادة في نبدأ . الفأرة باستخدام الغالب في

 لرسم مشابه تتم بشكل النموذج نافذة على االدوات وضع عملیة .كـ خصائصه تعديل
 دقائق بضع نفسك فدرب عمل ذلك، في صعوبة تواجه كنت واذا الرسم، برامج في المربعات

 زر و Label عنوان أداة وضع ToolBox االدوات صندوق الى انتقل Paint.الرسام  برنامج على
 رتب االدوات ثم ومن الخط، لرسم Line واألداة TextBoxes واداتي CommandButtonاوامر 

 :3 -1 للشكل مشابه بشكل
 

 
 .االول لبرنامجك الرئیسة النافذة واجھة :3 -1 شكل

 
 الى علیھا وانتقل بالنقر األداة حدد .ا خصائصه تعیین بعملیة سنبدأ ومحاذاتھا االدوات ترتیب بعد

 :الجدول التالي في ماك االدوات خصائص قیم بتعديل وقم الخصائص نافذة
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 يستدل األداة بحیث اسم قبل بادئة حروف كتابة Visual Basic مبرمجي تقالید من :مالحظة
 النص لخانة txt االوامر، لزر cmd النموذج، لنافذة frm كـ  األسم طريق عن االداة نوع على المبرمج

 . الخ، ....
 
 

 التعلیمات كتابة :الرابعة الخطوة
 خطوة أي وادكاال او التعلیمات تابةك خطوة تبدأ ، بمظھرھا واالقتناع ة الواجه تصمیم بعد

 Code االآواد محرر نافذة ان ستالحظ االوامر، زر على المزدوج بالنقر قم . الفعلیة البرمجة
Window الكود ھذا بھا وظھر انیرت قد: 

Private Sub cmdMultiply_Click() 
End Sub                                .  

 فھو االوامر، زر تم النقر على ما اذا تنفیذه سیتم السابقین لسطرين ا بین يكتب كود أي
 باالحداث المسیرة فلسفة البرمجة وھذه . cmdMultiply لألداة التابع Click الحدث مكان

Event Driven Programming ، في آما سطر اخر الى سطر اول تنفیذھا من يتم ال فاالكواد 
  :الضرب عملیة باجراء الخاص الكود التالي بكتابة ابق الس السطر كحل . السابق

Private Sub cmdMultiply_Click()                                                  . 
     lblProduct.Caption = CDbl(txtFirst.Text) * CDbl(txtSecond.Text) 
End Sub                                                                                   . 

 فیھا الجواب وستجد الیك، كتیة القادمة فالفصول السابق، الكود من الغرض تفھم لم ان
 التي القیم یة ضرببعمل يقوم السابق الكود ان - مؤقت بشكل– االن اعرف ولكن الشافي،

 .العنوان في أداة الضرب ناتج وسیضع النص خانات في سیكتبھا المستخدم
 

 والتعديل التجربة :الخامسة الخطوة
 التي صممتھا النموذج نافذة لك ستظھر .البرنامج لتنفیذ [ F5 ] المفتاح على بالضغط فورا قم

 الزر على ثم انقر ومن النص خانات في 5 و 2 االعداد اآتب بھا، محضونة دوات اال وكافة
 .العنوان أداة في المعا 10 الناتج على تحصل آي "اضرب"

 التجربة"الخطوة  ھذه عنوان ان فتذكر البرنامج، تنفیذ عملیة نجاح من جدا مسرورا كنت اذا
 ھذه تكتشف برنامجك بعدما تنقیح ة العاد الحقاً  ستضطر النك ،" التنفیذ" ولیس " والتعديل

 قام ثم النص خانات في -ولیس اعداد– حروف بكتابة المستخدم قام اذا البسیطة المشكلة
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 يعرف . العمل عن البرنامج وسیتوقف رسالة خطأ، ظھور ستالحظ ،" اضرب" الزر على بالنقر
 الفرحة جة به وستختفي Run Time Errors وقت التنفیذ باخطاء األخطاء من النوع ھذا

 تتوقع فال الحروف، على الضرب عملیة يجري ال  Visual Basicالن   االول، برنامجك باآتمال
  :ان

 
Computer * 5 = Computer Computer Computer Computer Computer 

 
 قبل المستخدم  قبل من المدخلة القیم من لیتحقق الكود تعديل عملیة باعادة علیك لذلك،
 :المعدل ھو للكود النھائي الشكل ويصبح علیھا، الضرب عملیة اجراء

 
Private Sub cmdMultiply_Click() 

 ' المدخلة القیم من التحقق 
 ' علیھا الضرب عملیة اجراء قبل

If IsNumeric(txtFirst.Text) = True And IsNumeric(txtSecond.Text) = True Then 
      lblProduct.Caption = CDbl(txtFirst.Text) * CDbl(txtSecond.Text) 
Else 

  “ MsgBox               صحیحة غیر المدخلة القیم"
          End If 
End Sub 

 قضیة  توضیح وانما االخطاء، تفادي طريقة او وادكاال شرح لیس الخطوة ھذه من الھدف
 .البرنامج تصمیم من االنتھاء قبل ااھمیتھ وبیان والتعديل التجربة

 الترجمة :السادسة الخطوة
 تحويل عملیة منھا والمقصود ، Compiling بالترجمة تعرف بھا التي سنقوم االخیرة الخطوة

 Make االمر باختیار ذلك يتم ، EXE باالمتداد Executable تنفیذي الى ملف برنامجك
MyFirstProgram.EXE قائمة من .File 

 
 عملیة عملیة قبل تكون Compiling الترجمة االخرى، البرمجة لغات معظم في :مالحظة

 نفس ھي Compiling فالترجمة ،Visual Basicع م اما  EXE ملفات تنتج التي Linking الربط
 Linking. ط الرب

 نظام التي تحمل االجھزة جمیع على برنامجك تنفیذ امكانیة ھي الترجمة عملیة في المیزة
  Visual Basicمن   نسخة على تحتوي ال والتي اصداراته باختالف Windows التشغیل
 مكتبة لعل ابرزھا ، Visual Basic مع تأتي التي DLL مكتبات بعض وجود شريطة

MSVBVM60.DLL .   برنامجك الرئیسي ملف مع المكتبة ھذه ارفاق علیك ذلك،ل EXE الى 
 Visual Basic. على  تحتوي ال والتي االخرى االجھزة

 
 
 
 
 
 
 
 
 


