برجمة متقدمة

احملاضرة الرابعة

استعمال احللقات واملؤقتات
 .1حلقةFor….Next
تتيح هذه احللقة تنفيذ جمموعة معينة من اجلمل الربجمية عددا حمددا من املرات
الصيغة العامة هلا
for variable = start to

end

statements to be repeated
next variable
مثال -:
dim i as integer
4

to

for i =1
) (beep
next i

هذه احللقة تقوم إبصدار أربعة أصوات تنبيه متتالية حيث أن احللقة أعاله هي املرادف لكتابة اجلملة  beepأربع مرات
)(beep
)(beep
)(beep
)(beep
املتغري املستخدم يف احللقة هو  iوهو يعرف ابلعداد  canterوجيب ان يكون من النوع العددي ويف كل مرة يتم فيها تنفيذ احللقة
تزداد قيمته مبقدار واحد حىت الوصول إىل هناية احللقة ,حيث أيضا ))1متثل بداية احللقة  startو) )4متثل هناية احللقة . end
مثال:

ابستخدام لغة  VB.Netاكتب برانمج لطباعة النص التايل:
Line1
Line2

إعداد أ.حذيفة عبد الرمحن

1

برجمة متقدمة

Line10
يف أداة مربع نص TextBox1
مرحلة التصميم -:
 .aإضافة أداة مربع نص  TextBox1مع جعل خاصية  Multi Lineملربع النص True
 .bإضافة زر أمر  Button1مع جعل خاصية  textلزر األمر "طباعة"

مرحلة التصميم -:
كتابة الكود التايل يف زر األمر Button1
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim i As Integer
Dim x As String
)x = Chr(13) + Chr(10
For i = 1 To 10
TextBox1.Text = TextBox1.Text & "Line" & i & x
Next
End Sub

مالحظة-:
األداة & تستخدم للدمج واجلملة ) Chr(13) + Chr(10وظيفتها نقل مؤشر الفأرة لسطر جديد
املتغري العداد يف احللقة  for---nextميكن استخدامه إلنشاء حلقة بنمط خمتلف عن 1,2,3,4
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حيث ميكن دحديد قيمة خمتلفة لـ ـ ـ startيف احللقة مث استعمال الكلمة األساسية  stepلزايدة العداد بفواصل وقيمة خمتلفة.
مثالا الشفرة
dim i as integer
dim wrap as string
)wrap = chr(13)&chr(10
for i = 5 to 25 step 5
textbox1.text = textbox1.text & "Line" & i &wrap
next i
وانتج هذه الشفرة هــو
Line5
Line10
Line15
Line20
Line25
كما ميكن أيضا دحديد قيم عشرية يف احللقة
مثال
dim i as single
dim wrap as string
)wrap = chr(13)&chr(10
for i = 1 to 2.5 step 0.5
textbox1.text = textbox1.text & "Line" & i &wrap
next i
اجلملة exit for
تستخدم مع احللقة
إعداد أ.حذيفة عبد الرمحن
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مثالا:
dim i as integer
dim inp_name as string
for i = 1 to 10
)"inp_name = inputbox("enter your name or type done to quit.
then exit for

"if inp_name = "done

textbox1.text = inp_name
next i
احللقة أعاله تطلب من املستخدم كتابة  10أمساء وتعرضها الواحد تلو اآلخر يف مربع النص إال إذا كتب املستخدم الكلمة done
 .2حلقات

do

كبديل عن احللقة  for----nextميكن كتابة حلقة  doلتنفيذ جمموعة من اجلمل إىل أن يصبح شرط معني
صحيحا .
الصيغة العامة األكثر شيوعا
do while condition
statements
loop
مثال :
احللقة التالية تطلب إدخاال من املستخدم وتعرض ذل اإلدخال يف مربع نص إىل أن تكتب الكلمة  doneيف مربع اإلدخال
dim i as string
"do while i <> "done
)" i = inputbox("enter your name or type done to quit
if i <> "done" then textbox1.text = i
loop
إعداد أ.حذيفة عبد الرمحن
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كما ميكن ان يكون اختبار الشرط يف حلقة  do--- whileعند هناية احللقة
وذل كما يلي -:
dim i as string
)"i = inputbox("enter your name or type done to quit
if i <> "done" then textbox1.text = i
"loop while i <> "done
استعمال الكلمة  untilيف احللقات do
ميكن استعمال الكلمة  untilيف احللقات  doللتكرار إىل أن يصبح الشرط صحيحا
حيث ميكن استخدام الكلمة  untilيف أعلى أو أسفل احللقة  doالختبار الشرط متاما مثل الكلمة while
مثال :
dim i as string
do
)" i = inputbox("enter your name or type done to quite
if i <> "done" then textbox1.text = i
"loop until i = "done
م ــالحـ ـظــة - :
احللقة اليت تستخدم الكلمة  untilمشاهبة للحلقة اليت تستعمل الكلمة  whileماعدا ان شرط االختبار حيتوي عادة
على املعامل املعاكس ( = ) يساوي مقابل املعامل ( < > ) ال يساوي
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أدارة املؤقت Timer
تستعمل هذه األداة لتنفيذ جمموعة من اجلمل لفرتة زمنية حمددة أو عند فواصل زمنية حمددة وهي يف األساس ساعة توقيت غري مرئية.
رغم إن املؤقتات ال تكون مرئية إثناء التشغيل إال إن كل مؤقت يكون مقرتن إبجراء حدثي يشتغل كلما انقضى الفاصل الزمين
احملدد مسبقا.
ومن خصائص أداة التوقيت
 .1اخلاصية  Intervalتستخدم لضبط الفاصل الزمين املؤقت.
 .2اخلاصية  Enabledتستخدم لتنشيط املؤقت عندما أتخذ القيمة True
مثال :
اكتب برنمج إلنشاء ساعة رقمية ابستخدام أداة املؤقت Timer
مرحلة التصميم
أضف العناصر التالية إىل النموذج مع ضبط خصائصها حسب اجلدول التايل
القيمة
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Digital Clock

Text

True

Enable

1111

Interval

فارغة

Text

الكائن
Form1
Timer1
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مرحلة الربجمة -:
اكتب الكود التايل يف اإلجراء احلدثي للمؤقت
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
Label1.Text = TimeString
End Sub

اجلملة  Label1.Text = TimeStringأتخذ الوقت احلايل من الساعة احلالية وتعينه لألداة  label 1وإلظهار التاريخ
جبانب الساعة استعمل اخلاصية  System.DateTime.Nowبدال من اخلاصية TimeString
كما ميكن استعمال مؤقت أيضا لفرض حد أقصى على الوقت وهو ضبط املؤقت النتظار فرتة من الوقت مث إما متكني املستخدم أو
منعه من تنفيذ عمل ما
مثال :
اكتب برنمج لضبط حد أقصى لكتابة كلمة املرور
أنشى النموذج التايل:

واضبط خصائص الكائنات كما يلي -:
القيمة

إعداد أ.حذيفة عبد الرمحن

اخلاصية
Password

Text

True

Enable

10111

Interval
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Label1

Text

TextBox1 password
Button1 Text

Enter your password with in
15 seconds
*
Try Password

:انقر نقرا مزدوجا على أداة املؤقت مث اكتب اجلملة التالية
msgbox("sorry, your time is up.")
Try Password مث أكتب اجلمل التالية يف األمر
Private Sub Button1_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.Click
If TextBox1.Text = "secret" Then
Timer1.Enabled = False
MsgBox("welome to the system")
Else
MsgBox("Sorry ,friend idont know you")
End If
End Sub
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