أساسيات الربجمة

احملاضرة الرابعة

دراسة خصائص أدوات التحكم الشائعة
ذكران يف احملاضرة املاضية أبن بناء املشروع حيتاج إىل مرحلتني مها
 .1التصميم :ويشمل النماذج واختيار األدوات و حتديد خصائصها.
 .2الربجمة :وتشمل األحداث و التعليمات.
ولكن حىت نبدأ بكتابة املشروع األول حنتاج إىل دراسة بعض األدوات ،وأهم خصائصها وأحدداهها ،وكتابدة التعليتدات
الالزمة لربط هذه األدوات بعضها ببعض.
دراسة األدوات
 oأداة العنوان Label
تستخدم هذه األداة لعرض النصوص الثابتة ،اليت ال يستطيع املستخدم تعديلها.
 oأداة النص Text Box
تستخدم إلدخال البياانت ،وتعديلها ،وإخراج النتائج.
 oزر األوامر Button
يستخدم لتنفيذ جمتوعة تعليتات عند اختيار حدث معني.
دراسة اخلصائص
إن لكد أداة جمتوعدة ددددة مدن اصصددائص ،هددد ملهدره وسدلوكض .ادددذا وضدعنا أداة علد النتدوذج  Formادددن
دددرر الليددة يضددع ايت د ا ااااضددية صصائصددها ،ومددا عليدديت سددون تيي د ادديم اصصددائص الدديت تددرن أن مشددروعيت حيتدداج إىل
تيي ها.
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ويتم ضبط اخلصائص بطريقتني
 oأثناء التصميم
يددتم ضددبط اصصددائص أهندداء تصددتيم املشددروع سددتخدام اناددذة اصصددائص ،يددل يددتم هديددد األداة املطلددو تيي د
خصائصها ،وهديد اصاصية املطلو تيي ايتتها ،مث إدخال القيتة اجلديدة.
 oأثناء التنفيذ
هناك بعض اصصائص اليت ال تكون متاحة إال عند تشيي املشروع ،ولتيي اصصائص أهناء تشيي املشروع نتبع
الصيية اآلتية:
Control_name . Property_name=New_Value
اخلاصية  .االسم الربجمي لألداة
القيمة اجلديدة =
أي :نذكر االسم الربجمي لددداة الديت نر د يف تييد خصائصدها ،نقطدة ،اسدم اصاصدية الديت نر د بتييد ايتتهدا،
إشارة يساوي ،مث القيتة اجلديدة للخاصية.
أهم اخلصائص املشتكة
 .1االسم الربجمي لألداة Name
ه ددذه اصاص ددية مت ددوارة أهن دداء التص ددتيم اق ددط ،أي ال اك ددن تع ددديلها أهن دداء التنفي ددذ ،ومش دداكة جلتي ددع األدوات دون
استثناء ،ولك أداة اسم ايزها عن ها .وإن اسم أي أداة هو صف من احملارف ،يبدأ رف ،وال يتخللض ادرا،،
وال إشارة خاصة ( ،: ،/ ،* ،- ،+؛  ،) .... ،= ،> ،< ، . ،وليس كلتة دجوزة.
مالحلة :احملرف هو ك حرف أو رام أو رمز موجود يف لوحة املفاتيح.
مثال :األمساء االاااضية لددوات السابقة هي
…Label1,TextBox1, Button1,Label2, TextBox 2,
شك االسم أهناء التصتيم
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 .2عنوان األداة Text
يله ددر ه ددذا العند دوان علد د األداة أهن دداء التص ددتيم والتنفي ددذ ،ه ددذه اصاص ددية مت ددوارة يف النت ددوذج ،وأداة العند دوان ،وزر
األوامر،

وأداة النص.

مثال :أنخذ األداة Label1ونوضح كيفية تيي عنوان هذه األداة إىل  Helloلطريقتني
العنوان أهناء التصتيم

Text : Hello
العنوان أهناء التنفيذ

”Label1.text=”Hello

 .3خصائص اللون
متوارة أهناء التصتيم والتنفيذ ،ومشاكة يف كث من األدوات ،من هذه اصصائص:
  Forecolorلون خط الكتابة.  Backcolorلون اصلفية.تيي ايتدة اصاصدية أهنداء التصدتيم تدتم ختيدار لدون مدن إحددن صدف يت التبويد النلاميدة  Systemأو web
أو custom
أما تيي ايتة هذه اصاصية أهناء التنفيذ اتتم كتا يف املثالني التاليني.
تلوين اصط يف أداة العنوان بلون أمحر
تلوين خلفية النتوذج بلون أخضر

Label1.Forecolor=color.red
Form1.Backcolor= color.green

 .4اجتاه نص الكتابة Righttoleft
متوارة أهناء التصتيم والتنفيذ ،أتخذ هذه اصاصية إحددن ايتتدني إمدا  yesعندد تييد اجتداه الدنص مدن اليتدني إىل
اليسار وهذا ما يتناس مع اصط العريب ،أو  noويكون اجتاه النص من اليسار إىل اليتني.
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 .5خصائص اخلط Font
متوارة أهناء التصتيم وهي كتا جلدول التايل
اسم اخلاصية

قيمة اخلاصية

تتحكم بـ

هلا اائتة خيارات

اختيار نوع اصط

رام
Pixel,Point,Document

حجم اصط

Size

شك اصط

Unit

)(true,false

مسيت اصط

Bold

)(true,false

مي اصط

Italic

)(true,false

خط هت الكتابة

Underline

)(true,false

خط وسط الكتابة

Strikeout

Name

 .6خاصية الظهور Visible
متددوارة أهندداء التصددتيم والتنفيددذ ،إن معلددم األدوات الدديت توضددع عل د النتددوذج  Formتلهددر أهندداء التنفيددذ ،واددد
نر د د يف بع ددض األحي ددان ءخف دداء بع ددض األدوات وإآله ددار بعض ددها اآلخ ددر،ايتم ذل دديت ع ددن ري د د خاص ددية اللهد ددور
 .Visibleأتخذ هذه اصاصية إحدن ايتتني:
 : Trueتعين أن األداة آلاهرة أو مرئية.
 :Falseتعين أن األداة خمفية.
اتثالا األمر

TextBox1.visible=false

يؤدي إىل إخفاء أداة النص  TextBox1وال يلهر أته هذه اصاصية إال أهناء التنفيذ.
 .7خاصية التمكني أو التفعيل Enabled
متددوارة أهندداء التصددتيم والتنفيددذ ،تسددتخدم عندددما نر د أن تبق د األداة آلدداهرة عل د النتددوذج ،ولكددن ال يددتتكن
املستخدم من التعام معها .أتخذ هذه اصاصية إحدن ايتتني:
إعداد أ.حذيفة عبد الرمحن
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 : Trueتعين أن األداة مفعلة ،واكن للتستخدم التعام معها.
 :Falseتعين أن األداة معطلة ،و
اتثالا األمر

متاح للتستخدم التعام معها.

TextBox1.Enabled=false

يؤدي إىل تعطي أداة النص  ، TextBox1وتلهر األداة بلون هت.
 .8خاصية احلجم size
متوارة أهناء التصتيم والتنفيذ ،وهو عرض األداة وارتفاعها ونعرب عن العرض بد د د  widthو  heightلالرتفاع
 .9احملاذاة :TextAlign
أتخذ هذه اصاصية  9ايتكتا يلي
a. TOPLEFT, TOPCENTER, TOPRIGHT
(أعل اليتني ,أعل الوسط  ,أعل اليسار)
b. MIDDLE LEFT, MIDDLE CENTER, MIDDLE RIGHT
(وسط اني ,وسط  ,وسط يسار)
c. BOTTON LEFT, BOTTON CENTER, BOTTON RIGHT
(أسف اني ,أسف وسط  ,أسف يسار)
 .10احلجم التلقائي :AutoSize
أتخذ هذه اصاصية إحدن ايتتني :
 Falseتي حجم األداة تلقائي ا حس النص املعروض.
 Trueاحلالة االاااضية  ،ليست األداة جم النص.
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بعض خصائص النموذج FORM
 .1حتجيم تلقائي :AutoSize
متوارة أهناء التصتيم والتنفيذ ،وهلذه اصاصية ايتتان مها:
  Trueوهي تيي حجم النتوذج تلقائيا ليتناس مع األدوات املوجودة داخ هذا النتوذج.  Falseاحلالة االاااضية )me.AtuoSize=true( . .2زر التكبري :Maximizebox
متوارة أهناء التصتيم اقط  ،وهلذه اصاصية ايتتان مها:
  Trueاحلالة االاااضية ،ويكون الزر مفعالا اهناء التنفيذ.  Falseيكون معطالا اهناء التنفيذ. .3زر التصغري :Minimizebox
متوارة أهناء التصتيم اقط  ،وهلذه اصاصية ايتتان مها:
  Trueاحلالة االاااضية ،ويكون الزر مفعالا اهناء التنفيذ..  Falseيكون معطالا اهناء التنفيذ.. .4خاصية التحكم :ControlBox
متوارة أهناء التصتيم اقط  ،وهلذه اصاصية ايتتان مها:
  Trueاحلالة االاااضية  ،وتكون ايها أزرار الت كم لعنوان النتوذج مرئية  Falseوتعين أن أزرار الت كم لعنوان النتوذج خمفيةحيل أن أزرار الت كم لعنوان النتوذج هي :اإل الق  ،التكب  ،التصي  ،رمز النتوذج.
 .5منط إطار النموذج :FormBorderStyle
إعداد أ.حذيفة عبد الرمحن
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متوارة أهناء التصتيم اقط  ،وتت كم بنتط اإل ار  ،وهلذه اصاصية سبع ايم :
  0-Noneالنتوذج بدون إ ار.  1-Fixed singleإ ارا اثبت.  2-Sizableاحلالة االاااضية  ،زرا التكب والتصي آلاهران.  3-Fixed dialogإ ار حواري اثبت.  4-Fixed toolwindowsاناذة أدوات اثبتة.  5-Sizable toolwindowsاناذة أدوات اثبتة مزدوجة.  Fixed3Dمنوذج ء ار مرئي (ال اكن تي حجتض ). .6خاصية حالة النموذج :WindowState
وهلذه اصاصية هالث ايم:
  0-Normalاحلالة االاااضية  ،وتلهر النااذة حلجم الذي اخاتض أهناء التصتيم.  1-Minimizedتلهر النااذة مصيرة عل شريط املهام.  2-Maximizedتلهر النااذة مكربة  ،كتا لو نقر املستخدم عل زر التكب .بعض خصائص أداة مربع النص TextBox
 .1خاصية حرف كلمة السر :PassWordChar
تستخدم هذه اصاصية بت ديد حرف ال يلهر يف النص إال هو ،مثالا احلرف "*".
 .2خاصية األسطر املتعددة :Multiline
أتخذ هذه اصاصية ايتتني مها:
  Falseاحلالة االاااضية  ،الكتابة يف األداة عل سطر واحد.  Trueالستاح لكتابة عل عدة أسطر.إعداد أ.حذيفة عبد الرمحن
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 .3خاصية أشرطة التمرير :ScrollBars
هلذه اصاصية أربع ايم  ،هي:
  0-Noneاحلالة االاااضية  ،األداة بدون أشر ة مترير.  1-Horizontalلدداة شريط مترير أاقي اقط.  2-Verticalلدداة شريط مترير عتودي اقط.  3-Bothلدداة شريطي مترير أاقي وعتودي. .4خاصية اإلقفال :Locked
أتخذ هذه اصاصية ايتتني مها ((( :أهناء التصتيم اقط)))
 False -وتعين أن األداة

مقفلة  ،و لتايل اكن تعدي دتوايت أداة النص .

  Trueوتعين أن األداة مقفلة  ،وهلذا ال اكن تعدي دتوايت أداة النص أهناء التنفيذ.خصائص زر األمر Button
 .1اخلاصية :Tab stop
أتخذ هذه اصاصية ايتتني مها:
  Trueاحلالة االاااضية  ،تتيح للتفتاح  Tabللتنق بني األزرار. False -ال تتيح للتفتاح  Tabللتنق بني األزرار.
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مشروع التحية يف اإلسالم
 مرحلة تصميم املشروع
صتم النااذة أدانه مستخدما األدوات التالية
button1, button 2, button 3, button 4, TextBox1, TextBox2

 مرحلة الربجمة للنافذة
عند إآلهار النااذة  ،ادن زر رد الت ية يكون معطالا وذليت ختيار  falseللخاصية  Enabledلزر األمر
button2
برجمة األزرار
 .1عند النقر عل زر الت ية أي اإلجراء )(  Button1_Clickتلهر عبارة " السالم عليكم ورمحة هللا "
يف أداة النص  ،TextBox1ويتم تعطي الزر ذاتض ،وتفعي زر رد الت ية ،وذليت وا التعليتات التالية:
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.Click
" السالم عليكم ورمحة هللا " = TextBox1.Text
TextBox1.Enabled = False
Button2.Enabled = True
End Sub
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Button2_Click ()  عند النقر عل زر رد الت ية أي اإلجراء.2
 وتفعي زر، ويتم تعطي الزر ذاتض،TextBox2 تلهر عبارة " وعليكم السالم ورمحة هللا " يف أداة النص
: وذليت وا التعليتات التالية،الت ية
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button2.Click
TextBox2.Text = " " وعليكم السالم ورمحة هللا
Button2.Enabled = False
TextBox1.Enabled = True
End Sub

Button3_Click  عند النقر عل زر مسح أي اإلجراء.3
: ادنض يتم تفريغ أدايت النص من الكتابة وتعطي زر رد الت ية
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button3.Click
TextBox1.Text = ""
TextBox2.Text = ""
Button2.Enabled = False
End Sub

 يتم اصروج من الربانمجButton4_Click  عند النقر عل زر خروج أي اإلجراء.4
Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button4.Click
End
End Sub
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