برجمة متقدمة

احملاضرة السابعة

القوائم وأشرطة األدوات ومربعات احلوار

القوائم

تتواجد القائمة( )Menuعلى شريط القوائم وحتتوي على الئحة أوامر توجد صلة بينهما
كيفية إضافة القوائم

يتم إضافة القوائم عن طريق األداة ( )MenuStripواليت تقوم ابملهام التالية:
 إضافة قوائم جديدة وتعديل وتغيري القوائم املوجودة وحذف القوائم القدمية.
 حتسني القوائم إبضافة أتثريات خاصة :
 مفاتيح وصول.
 عالمات اختيار.
 اختصارات لوحة املفاتيح.

لكن األداة  MenuStripتنشئ فقط اجلزء املرئي من قوائمك واألوامر املوجودة فيها وأنت حباجة لكتابة اإلجراءات
احلدثية(االكواد) اليت تعاجل انتقاءات القوائم وجعل األوامر تنفذ عمالً مفيداً

مثال-:

أنشئ قائمة  Clockحتتوي على أوامر التاريخ والوقت احلاليني .
اخلطوات

أفتح مشروع جديد.
 .1اخرت األداة  MenuStripيف مربع األدوات
وذلك من فئة .Menu & ToolBars
 .2يظهر كائن القوائم ( )MenuStripحتت
النموذج حيث مبكن ضبط خواصها.
 .3يعرض فجوال ستديو القائمة يف أعلى النموذج.
 .4انقر القائمة املوجودة على النموذج
واكتب اسم القائمة ()&clock
 .5تظهر قائمة إضافية وقائمة فرعية
إضافة أوامر إىل القائمة:

 اكتب أمر ( )&Dateيف القائمة (.)clock
 اكتب أمر ( )&Timeيف القائمة (.)clock

إعداد أ.حذيفة عبد الرمحن

1

برجمة متقدمة

 انقر النموذج إلغالق مصمم القوائم.
 ميكن إضافة مفاتيح وصول للقائمة وذلك إبضافة & إىل اسم القائمة.
 لتعيني مفتاح اختصار لقائمة اضبط اخلاصية ShortCutKeys

 ميكن تغيري ترتيب بنود القائمة وذلك بسحب أمر القائمة إىل املكان املطلوب مث إفالت زر الفأرة.
 ميكن حذف أمر من القائمة وذلك ابلنقر على األمر الغري مرغوب به بزر الفأرة األمين مث اختيار األمر Delete
معاجلة خيارات القوائم:

قبل أن نوضح كيفية معاجلة خيارات القائمة نضيف أداة  Label1إىل النموذج إلظهار إخراج األمرين  Dateو Time

على القائمة  Clockونضبط خصائصها كما ابجلدول التايل :
اإلعداد

اخلاصية

الكائن

Autosize
False
BorderStyle Fixedsingle
Label1
Font
16- Bold
TextAlign
MiddleCenter
مث نكتب اجلمل الربجمية إىل اإلجراءات احلدثية التابعة لألمرين  Dateو  Timeملعاجلة أوامر القوائم
 .1كود األمر ( )&Dateيف القائمة (:)Clock
Private Sub DateToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As
System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles DateToolStripMenuItem.Click
Label1.Text = DateString
End Sub

وبعد التنفيذ جند :

 .2كود األمر ( )&Timeيف القائمة (:)clock

Private Sub TimeToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles
TimeToolStripMenuItem.Click
Label1.Text = TimeString

End Sub
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وبعد التنفيذ جند :

خصائص وداالت ساعة احلاسب
الوظيفة

اخلاصية أو الدالة

 TimeStringتعيد الوقت احلايل
 DateStringتعيد التاريخ احلايل
 Nowتعيد الوقت والتاريخ معاً
) Hour(dateتعيد الساعات من الوقت
) Minute(dateتعيد الدقائق من الوقت
) Second(dateتعيد الثواين من الوقت
) Month(dateتعيد الشهر من التاريخ
) Year(dateتعيد السنة من الوقت
) Weekday(dateتعيد رقم ميثل يوم من األسبوع
واجب
عدل الربانمج السابق إبضافة قوائم فرعية إلظهار الوقت والتاريخ بشكل مفصل
أشرطة األدوات

هي عبارة عن أشرطة حتتوى على أزرار وأدوات تنفذ عمالً مفيداً يف الربجمم

إضافة أشرطة أدوات ابستعمال األداة (:)ToolStrip
تستخدم األداة ( )ToolStripإلضافة أشرطة
أدوات إىل واجهة الربجمم .

 أخرت األداة ( )ToolStripيف مربع األدوات.
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 يظهر كائن القوائم ( )ToolStripحتت النموذج حيث ميكن ضبط خواصها.
 يعرض فيجوال ستديو شريط األدوات يف أعلى النموذج.
 ميكن إضافة جمموعة متنوعة من األدوات.
 يتم كتابة كود لكل زر حىت يعمل .
إنشاء شريط أدوات:
 انقر األداة  ToolStripمث ارسم شريط أدوات على منوذجك

 انقر ابلزر األمين على شريط األدوات اجلديد.
 يظهر إطار يتضمن مهام وخصائص شريط األدوات األكثر شيوعا.
 انقر ( )Insert Standard Itemsيضيف فيجوال استديو جمموعة من أزرار شريط األدوات القياسية إىل شريط األدوات
من بينها ( زر جديد – فتح – حفظ – طباعة-القص –النسخ-اللصق -املساعدة)
كما يف النافذة التالية :
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إضافة أزرار على شريط األدوات:

 أنقر الزر ( )Add ToolStripButtonيف
اجلهة اليمىن لشريط األدوات.

 انقر الزر ()Button

 يظهر زر على شريط األدوات عليه صورة جبل ومشس.
 أنقر الزر اجلديد ابليمني مث اشر إىل ()DisplayStyle
 انقر ( )ImageAndTextتظهر صورة ونص على
الزر اجلديد

 غري اخلاصية  Textالتابعة للكائن( )ToolStripButtonإىل (.)color
 سيستعمل هذا الزر الحقاً لتغيري لون النص.
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نقل وحذف أزرار شريط األدوات:

 اسحب الزر ( )colorإىل اجلهة اليسرى لشريط األدوات.
 انقر ابليمني على الزر الذي ترغب حبذفه مث اخرت (.)Delete

استعمال أدوات مربعات احلوار:
 حيتوي فيجوال ستديو على مثاين أدوات مربعات حوار قياسية يف عالمات التبويب ( )Dialogو ()printing
يف مربع األدوات.
 أتيت مربعات احلوار تلك جاهزة لالستعمال لكي ال حتتاج إىل إنشاء مربعات حوار خمصصةة خاصةة بةك للمهةام األكثةر شةيوعاً يف
برام ويندوز مثل فتح امللفات وحفظها وطباعتها
 حتتاج يف حاالت عديدة إىل كتابة كود لربط مربعات احلوار ابلربجمم .
 أدوات مربعات احلوار القياسية ميكن توضيحها ابجلدول التايل
هدفها

اسم األداة

 OpenFileDialogحتصل على حمرك األقراص واسم اجمللد واسم امللف مللف موجود
 SaveFileDialogحتصل على حمرك األقراص واسم اجمللد واسم امللف مللف جديد
 Font Dialogتدع املستخدم خيتار خطاً ومنطاً جديدين

 Color Dialogتدع املستخدم ينتقي لوجمً من لوح ألوان

 FolderBrowser Dialogتدع املستخدم يتنقل يف بنية جملدات الكمبيوتر
 Print Dialogتدع املستخدم يضبط خيارات الطباعة
 PrintPreview Dialogتعرض مربع حوار معاينة قبل الطباعة
 PageSetup Dialogتدع املستخدم يتحكم خبيارات إعداد الصفحة كاهلوامش وحجم الورق
مثال -:

استعمل األدوات  )OpenFileDialogو ( )ColorDialogحيث األداة  )OpenFileDialogتتيح لربجمجمك
فتح ملفات صور مثالً ذات االمتداد  , jpgواألداة ( )ColorDialogمتكن برجمجمك من تغيري لون إخراج الساعة وسنقوم
بربط مربعي احلوار بشريط األدوات الذي أنشاته سابقا كما ميكن ربطها أيضاً أبوامر القوائم
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:)ColorDialog( ) وOpenFileDialog( أوإلإ قم ابضافة األدوات
) على عالمة التبويبOpenFileDialog(  أنقر األداة
 يظهر كائن مربع حوار,) يف مربع األدواتDialog(
.)فتح ملفات (أسفل النموذج

) على عالمة التبويبColorDialog(  أنقر األداة
 يظهر كائن مربع حوار,) يف مربع األدواتDialog(
.)اختيار لون (أسفل النموذج
:اثنياإ أضف األداتني التاليتني
الكائن
Label1
Picturebox1

اخلاصية
Autosize

اإلعداد
False

text
Sizemode

StretchImage
:اثلثاإ أضف اكواد مربعات احلوار

:)Open(  كود زر فتح.1
Private Sub OpenToolStripButton_Click(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
OpenToolStripButton.Click
OpenFileDialog1.Filter = "jpgfiles(*.jpg)|*.jpg"
If OpenFileDialog1.ShowDialog =
Windows.Forms.DialogResult.OK Then
PictureBox1.Image =
System.Drawing.Image.FromFile(OpenFileDialog1.FileName)
End If
End Sub

)color(  كود زر األلوان.2
Private Sub ToolStripButton1_Click(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
ToolStripButton1.Click
ColorDialog1.ShowDialog()
Label1.BackColor = ColorDialog1.Color
End Sub
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وبعد التنفيذ جند:

ملخص لألوامر
اخلطوات

اإلجراء
إنشاء قائمة

اخرت األداة  MenuStripوارسم قائمة على النموذج مث انقر
( )Type Hereواكتب اسم القائمة

إضافة مفتاح وصول إىل

انقر القائمة مث اكتب & قبل اسم القائمة

القائمة
تعيني مفتاح اختصار لقائمة

اضبط اخلاصية ( )ShortCutKeysالتابع للقائمة يف جمفذة اخلواص ستجد
الئحة مبفاتيح االختصار الشائعة

تغيري ترتيب بنود القائمة

سحب

إضافة شريط أدوات

أنقر األداة ( )ToolStripوارسم شريط أدوات على النموذج انقر األدوات
ابليمني لتخصيصها مث انقر األزرار نقراً مزدوجا وأكتب الكود لكل زر

استعمال مربع حوار

أضف إحدى أدوات مربعات احلوار()8إىل النموذج مث خصصها واضبط الكود

عرض مربع حوار فتح ملفات

أضف األداة ( )OpenDialogإىل النموذج مث أعرض مربع احلوار بواسطة
( )ShowDialogوحتتوي اخلاصية ()FileNameعلى اسم امللف املنتقى

عرض مربع حوار األلوان

أضف األداة ( )ColorDialogإىل النموذج مث أعرض مربع احلوار بواسطة
( )ShowDialogوحتتوي اخلاصية ()Colorعلى اللون الذي ختتاره
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