برجمة متقدمة

احملاضرة السادسة

اإلجراءات و الدوال
Procedures and Functions
الفائدة من استخدام اإلجراءات والدوال ميكن تلخيصها يف اآليت -:
 .1تقليل حجم الربانمج.
 .2سهولة تطوير الربانمج يف املستقبل.
 .3سهولة اكتشاف اخطاء الربانمج.
 .4سهولة فهم الربانمج.
أوال :اإلجراءات Procedures
تعريف اإلجراء

هووو ان ورانمج يتوون يت وووع م و لتولووة مو التمليتووا سم اعماموورى ملووش اسووم مم و يرال و فيووش وورم املت وور مهووو ال ير و قيتووة
ىميستدل ل طريو اهوش مو مرالواع ووود ملودا الوسواتط الو يسوتقبلها ميسوت دت لتلقون لاخوا سم مماجلوة سم لمورإ لخوراو سم ل وبط
خصاتص ال اتنا .
طريقة إدراج اإلجراء

 oخنتار م القاتتة  Projectاعمر . Add Module
 oمث م انفذع  Add New Itemخنتار اإليقووة . Module

الصيغة العامة لتعريف اإلجراء:
)Sub procedureName(Arg1,arg2,….
تمليتا اال راء Procedure Statements
End Sub
حيث
 procedureName هو اسم اإل راء
 Arg1,arg2,…. قاتتة مساتط اإل راء
الصيغة العامة الستدعاء اإلجراء:
)Call procedureName(Arg1Value,arg2Value,….
حيث
 call كلتة مفتاحيش تست دت الستدلاء اإل راء
 Arg1Value,arg2Value,…. قيم مساتط اإل راء
إعداد أ.حذيفة عبد الرمحن
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مثال-: 1
اكتب انورانمج يقووت خاخوا لوداي مو خويت سااو النصوو
احلساانية (اجلت مالطرح مال رب مالقستة).

 TextBox1م  TextBox2مث مضو ل وراء يقووت ملمتليوا

 مرحلة التصميم
خنتار اعاما اليتزمة هلذا الربانمج مهن:
TextBox1, TextBox2,Label1,Label2, Button1
مث حندا خصاتص هذه اعاما كتا يف اجلدم التايل:
Object name
Property
New value
Name
Form1
Text
اإل راءا
Form1
Righttoleft
yes
Name
TextBox1
TextBox1
Text
Name
TextBox2
TextBox2
Text
Text
ااخل المدا اعم
Label1
Text
ااخل المدا الثاين
Label1
Name
Button1
Button1
Text
وفذ المتليا احلساانية
فنحصل لل النافذع التالية يف مرحلة التصتيم:

مرحلة الربجمة :

 .1كوا اإل راء

Module Module1
Sub Arithmetic_operators(ByVal a As Single, ByVal b As Single, ByVal
)op As Char
Dim c As Single
2
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If op = "+"
c = a +
ElseIf op =
c = a ElseIf op =
c = a *
ElseIf op =
c = a /
End If
MsgBox(c)
End Sub
End Module

Then
b
"-" Then
b
"*" Then
b
"/" Then
b

 كوا زر اعمر.2
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim x, y As Single
Dim x, y As Single
Dim z As Char
x = Integer.Parse(TextBox1.Text)
y = Integer.Parse(TextBox2.Text)
z = InputBox("Enter Operator(+,-,*,/")
Call Arithmetic_operators(x, y, z)
End Sub

-: 2مثال
اكتب انرانمج يقوت خاخا لناصر مصفوفة سحااية مث فرزها تصالدايً متنازلياً للتواً مع لتليوة لاخوا المناصور توتم مو خويت
. ل راء
ListBox1, ListBox2, ListBox3,Label1, Label2, Label3,Button1
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: مرحلة التصميم

سضف ال اتنا التالية
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مرحلة الربجمة :
Module Module1
)Sub input_elements(ByVal a() As Integer
Dim i As Integer
For i = 0 To 9
)"=]" & a(i) = InputBox("Enter Element[" & i + 1
Next
End Sub
End Module
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim b(9), j As Integer
)input_elements(b
For j = 0 To 9
))ListBox1.Items.Add(b(j
Next
)Array.Sort(b
For j = 0 To 9
))ListBox2.Items.Add(b(j
Next
)Array.Reverse(b
For j = 0 To 9
))ListBox3.Items.Add(b(j
Next
End Sub

اثنيا :الدوال Functions
تعريف الدالة
هن سي ا انرانمج يتون يت ووع مو لتولوة مو التمليتوا سم اعمامورى مهلوا اسوم ممو يرالو فيوش ورم املت ور مل نهوا تر و قيتوة
مهووذا هووو الفووار اعساسوون انو الدالووة ماإل وراء ى متسووتدل لو طريو اههووا مو مرالوواع وووود ملوودا الوسوواتط الو تسووتقبلها متسووت دت
لااع ملماجلة وص سم لاخا سم احتساب قيتة رقتية ى مو تب الدالة اننفس م اع كتاانة اإل راء سي انوالوحدع النتطية Module
ميتحظة -:
الدالة الىت تمرف هبذه الطريفة تمرف ملدالة املمرفة م قبل املست دت )User Defined Function(UDF
للتاً مع هناك وود اخر م الدما يمرف ملدما اجلاهيع سم املبنية يف الل ة مثل
 االة التحويل م وص لىل رقم )(Parse
 االة التحويل م رقم لىل وص ToString
 الدما الرايضية
 االة الرف لقوى )(Math.Pow

 االة لجياا القيتة املطلقة )(.)...Math.Abs
إعداد أ.حذيفة عبد الرمحن
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الصيغة العامة لتعريف الدالة:
)Function FunctionName(Arg1,arg2,….
تمليتا الدالة Function Statements
القيتة الرا مة م الدالة Return Value
End Sub
حيث
 FunctionName هو اسم الدالة
 Arg1,arg2,…. قاتتة مساتط الدالة
الصيغة العامة الستدعاء الدالة:

)FunctionName (Arg1Value,arg2Value,….

حيث
 Arg1Value,arg2Value,…. قيم مساتط الدالة
مثال-: 1

اكتووب انورانمج يقوووت خاخووا لووداي مو خوويت سااو النصووو  TextBox1م  TextBox2مث مضو االووة تقوووت ملمتليووا
احلساانية (اجلت مالطرح مال رب مالقستة).

مرحلة التصميم :

مرحلة الربجمة :
Module Module1
Function Arithmetic_operators(ByVal a As Single, ByVal b As Single,
)ByVal op As Char
Dim c As Single
If op = "+" Then
c = a + b
ElseIf op = "-" Then
c = a - b
ElseIf op = "*" Then
c = a * b
ElseIf op = "/" Then
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c = a / b
End If
Return c
End Function
End Module
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim x, y As Single
Dim z As Char
x = Integer.Parse(TextBox1.Text)
y = Integer.Parse(TextBox3.Text)
z = TextBox2.Text
TextBox4.Text = Arithmetic_operators(x, y, z)
End Sub

:2 مثا
-: مث حساب قيتة التوافي مفقا للصي ة التاليةmىn اكتب انرانمج لقراءع املت ري
p = n! / (n-m)!* m!
n!=1*2*3*……………*(n-1)*n
 مn >= m حيث سع
للتاً مع لتلية حساب امل رمب تتم يف االة ممرفة م قبل املست دت

: مرحلة التصميم

: مرحلة الربجمة
 كود دالة حساب املضروب.a
Module Module1
Function factorial(ByVal r As Integer)
Dim i, fact As Integer
fact = 1
For i = 1 To r
fact = fact * i
Next
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Return fact
End Function
End Module

" كود زر األمر "احسب التوافيق.b
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim n, m, p As Integer
n = TextBox1.Text
m = TextBox3.Text
TextBox2.Text = factorial(n)
TextBox4.Text = factorial(m)
If (n >= m) Then
TextBox5.Text = factorial(n) / (factorial(n - m)*
factorial(m))
Else
MsgBox(" n  اكبر منm )" اليمكن حساب التوافيق الن
End If
End Sub
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