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: مقدمــــــــــــــة
أو ثوابت Variables تكون متغیراتالبیانات في أي لغة من لغات البرمجة بما فیھا فیجول بیسك أما أن

Constants تخصیصه لك لتقوم بوضع عنوان له ويخزن المعلومة التي و المتغیر ھو مكان في الذاكرة يتم
. ھذه المعلومة بمعلومة أخري في نفس المكان ويظل عنوانه ثابتا يمكنك تغیرتريدھا بداخلة كم
وكما ھو واضح من االسم. مثل المتغیر تماما إال انك لن تحتاج لتغیر ھذه المعلومة أما الثابت فمثله

. عبارة عن اسم يحمل قیمة ثابتة ال تتغیر أثناء تنفیذ البرنامج

..  وظیفة كل من المتغیرات والثوابتالمثالین لیوضح لكولكي ھذان

: علي المتغیرات والثوابتمثال
أن تسال عن اسم العمیل الذي سیدخله المستخدم فان اسم العمیل قیمة متغیرة إذا أردت . المتغیرات

تعرف من ھو ھذا العمیل الذي سیقع علیه اختیار المستخدم في ھذه الحالة تستخدم متغیرألنك ال
: سم العمیل انظر المثال التاليلتضع فیه ا

code:
HisName$=InputBox$("اكتب اسم العمیل")

</TD< tr>

يطالبه  $InputBox ھذا المثال سیعرض فیجول بیسك علي المستخدم مربع حوار نتیجة لتنفیذ أمرفي
ويبقي  $HisName المتغیرفیه بكتابه اسم العمیل ويقوم بحفظ اسم العمیل الذي يدخله المستخدم في

ويتم تغیر القیمة التي يحملھا يحمل ھذا االسم حتى يقوم المستخدم بتغیره $HisName المتغیر
بیسك باستبدال القیمة القديمة بالقیمة بوضع قیمة أخري داخلة فیقوم الفیجول $HisName المتغیر

. الجديدة
القیاس بط بوحدة ثابتة مثل وحدةإذا كان عملك يتطلب مجموعة من العملیات الحسابیة ترت . الثوابت

:التاليالمتر وھو يساوي مائه سنتمتر فیمكن اإلعالن عن ذلك باألمر
code:
Const Meter=100

</TD< tr>

( سنتمتر فبدال من قیمة المتر وكتابة الرقم وھذه يفیدك عندما تكون جمیع حساباتك بالنسبة للوحدة
في جمیع التعلیمات المطلوبة داخل البرنامج وھي فائدة  Meter في كل مرة سیتم كتابه الثابت ) ١٠٠

.وبسیطاكبیرة تجعل برنامجك سھال
تعديل كل حساباتك لتصبح فائدة أخري يمكن الحصول علیھا من استخدام الثوابت ، فمثًال في حالة

بدال من إجراء ھذا ف)  مللیمتر ١٠٠٠= المتر والمعروف أن( منسوبة لوحدة المللیمتر بدال من السنتمتر 
يكفي أن تعدل الرقم  ) ١٠٠ بدال من الرقم ١٠٠٠كتابة الرقم وھو( التعديل في جمیع إجراءات برنامجك 

. األمر كآالتي في نفس١٠٠٠ لیصبح ١٠٠
code:
Const Meter=1000

</TD< tr>

. النتیجة المطلوبةوبذلك تتم عملیة التعديل مرة واحدة فقط لتعطي
الفائدة المرجوة من استخدامھم ولكن بقي وقد تعرفنا علي وظیفة كل من المتغیرات و الثوابت وو أالن 

. الثوابت لیمكننا استخدامھم بصورة صحیحة وبشكل أفضللنا أن نوضح كیفیة التعامل مع المتغیرات و
  . قلیال وسنتكلم عن المتغیرات بشكال من التفصیلولعدم التشتت سنترك الثوابت

  

  



  
لم يكشف عنھا بعد ولعلك حاولت تطبیق الدرس لعلك يا أخي تتسأل عن الكثیر من النقاط الغامضة التي

الثوابت بشكل صحیح فمھال يا أخي و ال تتعجل فھناك الكثیر لكي السابق ولم تعمل معك المتغیرات أو
. الثوابت و سنبدأ بأنواع المتغیراتتعرفه عن المتغیرات و

: المتغیراتأنواع
. منھا ما يلييوجد في الفیجول بیسك أنواع كثیرة للمتغیرات نوضح

٣٢٧٦٧ إلي - ٣٢٧٦٨ــ مداه من  Byte ٢نسبیا ــ حجمه عدد صحیح صغیر : Integer نوع المتغیر
214783674 إلي-٢١٤٧٤٨٣٦٤٨ــ مداه من  Byte ٤عدد صحیح كبر نسبیا ــ حجمه  : Long نوع المتغیر
ــ  ( Floating Point يحتوي علي عالمة عشرية عائمة ) عدد حقیقي صغیر نسبیا : Single نوع المتغیر

١٫٤٠١٢٩٨E-45و من ) قیم سالبة) ١٫٤٠١٢٩٨E-45-إلي -3.402823E38ــ مداه من Byte ٤حجمه 
(قیم موجبة) ٣٫٤٠٢٨٢٣E38إلي 

ــ  Byte ٨ــ حجمه ) ئمةيحتوي علي عالمة عشرية عا) عدد حقیقي كبیر نسبیا : Double نوع المتغیر
مداه رقم ھائل

ــ  Byte ٨ــ حجمه ) عشرية ثابتة يحتوي علي عالمة(عدد حقیقي كبیر نسبیا  : Currency نوع المتغیر
مداه رقم ھائل

255ــ مداه من الصفر إلي Byte ١عدد صغیر جدا أو بیانات ثنائیة ــ حجمه  : Byte نوع المتغیر
٢ــ حجمه  True or False أو. صفر أو واحد متغیر منطقي يحمل قیمتان فقط : Boolean نوع المتغیر

Byte 
ــ مداه  Byte ٨ــ حجمه  Double يحمل قیم تاريخه و وقت وھو من نفس نوع المتغیر : Data نوع المتغیر
23:59:59 إلي٠٠:٠٠:٠٠ ومن الساعة ٩٩٩٩ ديسمبر ٣١ إلي ١٠٠ يناير ١من التاريخ 
Classes كائنات أو فئات : Object نوع المتغیر
 حرف تقريبا٦٥٥٠٠من صفر إلي سلسلة من الحروف ــ مداه : String نوع المتغیر
 Byte ١٦التاريخ أو عدد ذو عالمة عشرية عائمة أو سلسة حروف ــ حجمه /الوقت : Variant نوع المتغیر

الحروف مثلوفي Double ألعداد مثل وفي ا٩٩٩٩ ديسمبر ٣١ إلي ٠٠٠٠ يناير ١مداه التاريخ من ــ
String 

ارجع إلي كتاب األستاذ تركي العسیري فیه شرح ألنواع  )و اآلن وقد تعرفنا علي أنواع المتغیرات
.( التفصیلالمتغیرات بشكل من

ومعني اإلعالن عن . بیسك ولكن بقي لنا شئ آخر وھو كیف نعلن عن ھذه المتغیرات في فیجول
لیتمكن الفیجول بیسك من حجز المساحة ة عن أمر يخبر فیجول بیسك باسم المتغیر ونوعهالمتغیر عبار

وقبل اإلعالن عن أي متغیر يجب إن نعرف شئ مھم  . الالزمة من ذاكرة الحاسب لھذا المتغیر وتھیئته
.. جدا وھي

.. الشروط الواجب توافرھا عند اختیار اسم للمتغیر
. حرف أبجدي ولیس رقمايجب أن يبدأ اسم المتغیر ب

.  حرفا٤٠اسم المتغیر عن أال يزيد عدد حروف
المتغیر يحتوي علي كلمتین فأنصحك ويجب أال يحتوي علي أي مسافات أو نقاط وإذا كان اسم

 .. للفصل بینھما Under Score (_) باستخدام
العبارات دم في األوامر ويجب أيضا إال يتضمن كلمة من الكلمات المحجوزة وھي الكلمات التي تستخو

فإذا احتجت كاسم للمتغیر Print التي يستخدمھا فیجول بیسك فمثال ال يسمح باستخدام كلمة
. مثال PrintText فیمكنك أن تكتب الكلمة كجزء من اسم المتغیر Print لتسمیة متغیر مثل كلمة

 : (١(فائدة 
المتغیرات التي لم تحدد نوعھا يعمل فیجول .معه التعامل يفضل اإلعالن عن نوع المتغیر لزيادة سرعة

. وھو أبطأ أنواع المتغیرات Variant تلقائیا من النوعبیسك علي اإلعالن عنھا

 : (٢(فائدة 
متغیرة و متغیرات Fixed Length وھي متغیرات ثابتة الطول String نوعان من المتغیر من النوعيوجد

اسمھا ھي متغیرات محدد تغیرات الحرفیة ثابتة الطوال وكما واضح منو الم . Variable Length الطوال
: طولھا وتكون بصورة التالیةلھا عدد الحروف في أثناء التصريح عنھا وال يمكن أن يتغیر

code:
Dim TafTaf As String * 10



</TD< tr>

كبیر جدا  المتغیر المار إلیھا ومن عیوبھا إنھا تلتھم حجمتستخدم في حالة عدم معرفتك بطولو المتغیرات الحرفیة متغیرة الطول
  . من الذاكرة

 : المتغیراتكیفیة اإلعالن عن
تتعرف علي المتغیر بمجرد استخدامه في عند استخدام المتغیر في فیجول بیسك فأن فیجول بیسك

أال إنھا يعاب علیھا شئ تعريف كل متغیر قبل استخدامه الكود وھذه الطريقة مريحة ألنك الن تحتاج إلي
كتابة اسم المتغیر فأن فیجول بیسك سیعتبره متغیرا جديدا فمثال إذا خطیر جدا وھو انك إذا أخطأت في

 .. مثل ھذاأنشأنا متغیرا

code:
Value = 10              '    ١٠= قیمة Value  هنا أعطینا
املتغري
Text1.Text = Valu  ' م املتغريو هنا أخطأنا يف كتابة اس

</TD< tr>

سنتكلم عن أوامر اإلعالن عن المتغیرات  ) . مثال Dim بأمرو لحل ھذه المشكلة اإلعالن عن المتغیر
( الحقا

code:
Dim Value As Integer

</TD< tr>

یر عنه أو بمعني اصح يجبرك لإلعالن عن كل متغولجعل فیجول بیسك ال يستخدم متغیرا إال قبل اإلعالن
.. بإظھار رسالة خطأ . General Declaration التصاريح العامةتستخدمه بكتابة ھذه العبارة في قسم

code:
Option Explicit

</TD< tr>

وضع عالمة صح في صندوق  Options اختر أمر Tools من قائمة. ولجعل ھذه العبارة تكتب تلقائیا 
أي طلب اإلعالن عن أي متغیر  Editor من صفحة Require Variable Declarations االختیار أمام عبارة

.. قبل استخدامه



غیر نضیفه نعلن عن أي متتعلمنا أالن فائدة اإلعالن عن المتغیرات و المشاكل التي تترتب علیھا إذا لم
المتغیرات وما ھي أوامر اإلعالن في برنامجنا ولكن السؤال ھنا الذي يطرح نفسه ھو كیف نعلن عن

قواعد المرور التي سترشده إلي الطريق الصحیحوھذا يذكرني بمن تعلم القیادة ولكنه ال يعلم شئ عن
. 

أوامر اإلعالن حتى يمكننا اإلعالن من الفاعلیة أكثر يجب نتعرف علي و لكي نتحكم في المتغیرات بشیئا
.. سلیم واستغالل الذاكرة بشكل أفضلعن المتغیر بشكل

: اإلعالن عن المتغیراتأوامر
رؤية ضمن األجراء ويكون مجال Dynamic Variables يستخدم لتعريف متغیر دينامیكي : Dim أمر اإلعالن

ينتھي معه مفعول ء أي أن عندما ينتھي األجراءھذا المتغیر داخل األجراء فقط وعمرة من عمر األجرا
بدينامیكیة ألنه يوفر في الذاكرة المتغیر المحلي ويصبح ال قیمة له أو صفر ولھذا سمي أمر اإلعالن ھذا

. بشكل جید
غیر معرفة لعدد العناصر أي Dynamic Array تستخدم لتعريف مصفوفة دينامیكیة : Redim أمر اإلعالن

تحديد حجم المصفوفة عندما ترغب في Redim عادھا أثناء عمل البرنامج ويعمل أمر اإلعالنيمكنك تغیر أب
وأمر . فقط من الذاكرة دون زيادة في استغالل الجزء المطلوب Redim وتظھر الفائدة من أمر اإلعالن

ي ھذا الجزء المصفوفات وإذا تكلمنا عن المصفوفات فاإلعالن ھذا يجعلنا ندخل إلي عالم آخر وھو عالم
ولكن من يعلم قد يأتي يوم األيام ونتكلم عن المصفوفات . حق قدرھا الصغیر فبذلك نكون قد ال نوفیھا

. إنشاء اهللا

 : (٣(فائدة 
 Dim أجراء فقط أي ال يستخدم في قسم اإلعالنات مثل األمرال يستخدم أال داخل Redim أن أمر اإلعالن

ضمن األجراء ويكون مجال رؤية  Static Variables لتعريف متغیر ستاتیكييستخدم  : Static أمر اإلعالن
 Form الوحدة التي بداخلھا األجراء سواء كانت الوحدة ھذهھذا المتغیر داخل األجراء فقط وعمرة من عمر

عندما ينتھي األجراء يظل المتغیر ساكن في الذاكرة وكذلك قیمته موجودة أي أن Class أو Module أو
. يمكنك الوصول إلیة أال من داخل األجراء التابع لهكنك الول

 : (١(نصیحة 
أال في أضیق الحدود ألنه يستغل الذاكرة طوال فترة  Static استخدام أمر اإلعالنحاول أن ال تكثر من

. البرنامجعمل
ن علي مستوي الوحدة ولكنه يكو General Variables لتعريف متغیر عاميستخدم : : Private أمر اإلعالن
. وبالطبع عمرة يكون من عمر الوحدة Class أو فئة BAS ملف برمجةأو Form سواء كانت
ولكنه يكون علي مستوي المشروع  General Variables يستخدم لتعريف متغیر عام : Public أمر اإلعالن

 عمر البرنامج ككل ويظل المشروع وعمرة منككل ويمكن الوصول إلیه من جمیع الوحدات الموجودة في
. في الذاكرة حتى ينتھي البرنامج

تستخدم في اإلصدارات القديمة كانت Global أمر اإلعالن أو الكلمة المحجوزة : Global أمر اإلعالن
ولكنك لن  Public وظیفة أمر اإلعالنللفیجول بیسك ومازالت حتى اآلن تستخدم وھي تؤدي نفس

. ي الوحدات النمطیة فقطتستطیع التصريح عنھا أال ف

: اإلعالن بإضافة رمز ممیز
المتغیر و ھذه الطريقة وذلك بإضافة حرف معین إلي اسمتستخدم ھذه الطريقة في نوع أي متغیر

الجدول التالي يبین شكل ھذه األحرف و تسھل علیك معرفة نوع المتغیر المستخدم مع اسم المتغیر و
.. النوع المقابل لھا

" % " الرمز المستخدم : Integer متغیرالنوع
" & " الرمز المستخدم : Long نوع المتغیر
" ! " الرمز المستخدم : Single نوع المتغیر
" # " الرمز المستخدم : Currency نوع المتغیر
" @ " المستخدمالرمز : Double نوع المتغیر
" $ " الرمز المستخدم : String نوع المتغیر

.. مرفمثال األ
code:
MyName$="TafTaf"

</TD< tr>



 ( سلسة من الحروف ) String يعلن عن متغیر من نوع

: AS اإلعالن باستخدام الوظیفة
 .Redim. Dim مع أحد األوامر AS في تمیز نوع المتغیر الذي يأتي بعد الوظیفة AS وھنا تفید الوظیفة

Static. Global Private. Public اسم المتغیر ثم كتابة الوظیفةحیث يتم كتابة األمر ثم AS  ثم كتابة نوع
. انظر المثال التالي. المتغیر 

code:
Dim TafTaf  AS String

</TD< tr>

: (٤(فائدة 
 Print أو أمر Option Explicit الكلمات المحجوزة مثل الجملةأوامر اإلعالن السابق ذكرھا ھي تعتبر ضمن

الكلمات التي يحتفظ بھا الفیجول بیسك لنفسه وال يمكنك استخدامھا كاسم مات المحجوزة ھيوالكل
. للثابتللمتغیر أو

 : دالةاإلعالن باستخدام أمر تعريف
: في ھذه الطريقة يتم استخدام أحد األوامر التالیة

( CCur , CLng , CDbl , Clnt, CStr , CSng, Cvar)
.التواليلألنواع اآلتیة علي

Currency , Long , Double , Integer , String , Single , Variant
بھذه األحرف إلي نفس النوع وعند كتابة أي حرف بعد أي من ھذه األوامر تتحول كل المتغیرات التي تبدأ

تغیرات لإلعالن عن جمیع الم Clnt نستخدم األمرالمعلن عنه في األوامر المستخدم ، وفي المثال التالي
. Integer علي إنھا من النوع A الموجودة في البرامج والتي تبدأ بحرف

code:
Clnt A

</TD< tr>

 B األحرف التالیةفي المثال التالي فیتم اإلعالن عن التغیرات الموجودة في البرامج و التي تبدأ بأحدأما
. String علي أنھا من النوع D أو C أو

code:
Cstr B-D

</TD< tr>

 . بعد األمر ) -( العالمة الحظ أنه ال ينبغي كتابة أكثر من حرفین متصلین بدون
علي  ( Z ) إلي ( X ) أو من ( F ) إلي ( D ) الحروف منأو بأحد ( A) لإلعالن عن أي متغیر يبدأ بالحرف

: األمر بالصورة التالیةاكتب Double أنه من النوع
code:
CDbl A, D-F , X-Z

</TD< tr>

: بالمتغیراتعالقة المصفوفات
المتغیرات لھا نفس االسم ولكن يكون لھا رقم وھنا المصفوفات ھي في حد ذاتھا عبارة عن سلسلة من

 . الرقم الذي يوفر لك الوقت و الجھدتختلف عن المتغیرات بوجود ھذا
ن بشركتك بدون استخدام المصفوفات وبفرض لشئون الموظفیإذا أردت تصمیم برنامج.. إلیك توضیح أكثر 

موظف فان الحل باستخدام المتغیرات العادية يتطلب اإلعالن عن ١٠٠أن عدد الموظفین في شركتك 
. األوامر التي تتعامل مع الموظفین المائة وال شك أن ھذه مسألة شاقة ومطولة متغیر ثم تكرار١٠٠



تحقق ھذا  عنصر و الصیغة التي١٠٠ام مصفوفة تتكون من الحل االمثل في ھذه الحالة فھو استخدأما
: الغرض لھذه المصفوفة كما يلي

code:
Private Names(99)  As String

عنھا ولكن بقي لنا شئ مھم جدا لنعرفه عن كان درسنا السابق عن أنواع المتغیرات وكیفیة اإلعالن
Lifetime and Scope of Variable المتغیرات وھو مدي استخدام المتغیر وعمرة

: Lifetime and Scope of Variable المتغیر وعمرةمدي استخدام

واإلجراءات و الوحدات النمطیة التي ستتأثر به أي Scope Of Variable استخدام المتغیرويقصد بمدي
فیقصد  Lifetime Of Variable األماكن التي أن يستخدم فیھا ھذا المتغیر داخل البرنامج أما عمر المتغیر

الذاكرة دون أن يفقدھا وتنقسم به المدة التي سیبقي المتغیر خاللھا محتفظا بقیمته الحالیة داخل
متغیرات عامة ومتغیرات علي مستوي الوحدة المتغیرات من حیث مدة بقائھا في الذاكرة ومداھا إلي

 من ھذه األنواع الثالثة واألمر الذي يلي نوضح كل نوعالنمطیة ومتغیرات علي مستوي األجراء وفیما
 .. يستخدم لإلعالن عنه

.. المتغیرات العامة .1
وتبقي في الذاكرة ھي المتغیرات التي يمكنك استخدامھا من أي مكان داخل البرنامج أو التطبیق

ن الذاكرة ولذلك يجب أن يعلن عالحاسب طوال فترة عمل البرنامج فإذا انتھي البرنامج تحذف من
جمیع اإلجراءات الموجودة في جمیع الوحدات المتغیر العام من خالل الوحدة النمطیة لكي تتعرف علیه

. النمطیة بالبرنامج أو التطبیق
عام لكي لإلعالن عن المتغیرات العامة في المثال التالي يتم اإلعالن عن متغیر Public األمريستخدم

. ABC واسمه Integer ت النمطیة من نوعتستخدمه جمیع اإلجراءات في جمیع الوحدا

code:
Public ABC AS Integer

</TD< tr>

.. مستوي الوحدة النمطیةالمتغیرات علي .2
مستوي وحدة نمطیة في ھذه الحالة لن تستطیع استخدام بإمكانك اإلعالن عن متغیر وتقیده علي

 فیھا ولن تستطیع استخدامه خارجھا فترة عمل النمطیة التي أعلنت عنهالمتغیر إال من خالل الوحدة
المتغیرات ھي أيضا فترة عمل البرنامج أي الفرق بینھا وبین المتغیرات العامة ھو فيھذا النوع من

. المدى الذي تستخدم فیه فقط
في المثال التالي يتم  Public بدال من األمر Private لإلعالن عن متغیر من ھذا النوع استخدم األمر

. لكي يستخدم فقط مع الوحدة النمطیة التي يوجد بھا TafTaf واسمه String إلعالن عن متغیر من نوعا
code:
Private TafTaf As String

</TD< tr>

األمر علي مستوي الوحدة النمطیة استخدمه بنفس وھذا األمر يمكن إدخاله من خالل األجراء إلدخال
بدال من أمر Private المتغیر العام مع فارق واحد وھو استخدام أمر عنالطريقة التي تستخدمھا لإلعالن

Public .

.. متغیرات علي مستوي األجراء .3
في أي مكان غیرة وھي يقتصر مدي ھذه المتغیرات علي األجراء الموجودة به فقط وال يمكن استخدامه

بالذاكرة حتى بعد أن ينتھي األجراء ةبھذا تعتبر اقل المتغیرات مدي من حیث عمرھا فھي تبقي موجود
المتغیرات و المتغیرات العامة أو المتغیرات علي الذي أعلن فیه عنھا وبھذا يتضح أن الفرق بین ھذه

يستخدم . حیث ال يتعدى مداھا األجراء الذي أعلن عنھا فیه مستوي الوحدة النمطیة في مداھا فقط
محتفظا S1 لمثالین التالین في المثال األول يظھر المتغیرويتضح ذلك من ا Static لھذا الغرض األمر

وبمجرد الخروج من األجراء ستكون قیمته تساوي صفر بینما في Load Form تنفیذ األجراءبقیمته فترة
. السابقحالة استخدام المثال الثاني فإن المتغیر سیحتفظ بقیمته بعد تنفیذ نفس األجراء

 : المثال األول
code:



Private Sub Form_Load (Cancel As Integer)
Dim S1 As Integer
S1 = 5
End Sub

</TD< tr>

: المثال الثاني
code:
Private Sub Form_Load (Cancel As Integer)
Static S1 As Integer
S1 = 5
End Sub

</TD< tr>

: (٥(فائدة 
حة من الذاكرة بدون داع فمثال إذا كنت تريد استخدامالمتغیرات وعمرھا استھالك مسايوفر علیك مدي

تحتاج للمتغیر وإذا كنت Public متغیر في أكثر من وحدة نمطیة فیجب أن تعلن عنه كمتغیر عام باألمر
كنت تحتاج للمتغیر مؤقتا في لإلعالن عنه أما إذا Private في وحدة نمطیة واحدة فقط استخدم األمر

. األجراء فقطلیبقي مداه داخل Static م أمرھذا األجراء فقط استخد

الثوابت و : عن موضوع العقل الصناعي ھذا الجزء منقول ) : المتغیراتمستويات اإلعالن عن.
( BSC المتغیرات لألخ

شامل Globalشامل ،  Publicعام ،  Privateعام ،  Dim القسم العام لملفات البرمجةفي
عام Publicعام ،  Privateعام ،  Dim في القسم العام للنوافذ

ساكن Dim إجراءات الملفاتداخل
ساكن Staticمحلي ،  Dim داخل إجراءات النوافذ

: المصطلحات
لجمیع نوافذ البرنامج وملفاتهعام: شامل -

( الشامل أعم( الذي تم اإلعالن داخلھا عام لجمیع إجراءات النافذة أو الملف: عام -2
باإلجراء الذي تم اإلعالن داخلهكال منھما خاص: لي والساكن المح-3

 : المحلي والساكنالفرق بین
النھائي من اإلجراءالمتغیر المحلي يفقد قیمته عند الخروج-

  الساكن يحتفظ بقیمته طوال مدة تشغیل البرنامج-2
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

أنھا وكما واضح من اسمھا ثابتة أي ال يمكن تغیر كما ذكرنا من قبل أن الثوابت مثل المتغیرات تماما أال
إثناء تنفیذ البرنامج عكس المتغیر الذي يمكننا تغیر قیمته كما نريد تبعا محتوھا أو القیمة المضافة إلیھا

 . ومع ذلك فالثوابت تتشابه مع المتغیرات في أمرين ھما اسم الثابت ومداهللمدخالت

: تسمیة الثابت
ثابت لنفس الشروط التي شرحناھا عند اختیار اسم المتغیر وھي أال يزيد عدد حروفه عناليخضع اسم

. حرفا، وأن يبدأ بحرف ھجائي وأال يستخدم إحدى الكلمات المحجوزة للفیجول بیسك40

: مدي الثوابت
علن فیه عن تالثوابت نفس القواعد التي تحدد مدي المتغیرات حیث يحدد مدي الثابت بالمكان الذيتتبع

. وتوضیح ذلك كما يلي. ھذا الثابت 

استخدامه من أي مكان في البرنامج فیجب أن إذا أردت أن يكون الثابت عاما أي يمكن : ثوابت عامة
.ھكذا Public اإلعالن عنه كلمةتعلن عنه في الوحدة النمطیة بشرط أن يسبق

code:
Public Const My_Name As String = "TafTaf"

</TD< tr>

لكي تستخدم الثابت في وحدة نمطیة فقط يجب أن تعلن : الوحدة النمطیةثوابت علي مستوي
.ھكذا Private عنه في قسم اإلعالنات في ھذه الوحدة النمطیة تسبقه كلمه

code:
Private Const My_Age As Integer = 25

</TD< tr>

دم الثابت مؤقتا داخل إجراء معین أعلن عن الثابتلكي تستخ : : األجراءثوابت علي مستوي
 .داخل ھذا اإلجراء بنفس الطريقة السابقة
مشابه إلي حد كبیر للمتغیرات في طريقة اإلعالن عنھا بأمر و نكتشف من الكالم السابق أن الثوابت

. رؤية الثابت وعمرةاإلعالن عن نوع الثابت لزيادة سرعة التعامل معه وأيضا مجال أو حتى Const اإلعالن
يجب وضعة بین عالمتي ولإلعالن عن ثابت حرفي String وللثوابت أنواع منھا ثوابت عددية وثوابت حرفیه

. " " تنصیص

الثوابت و : الصناعي ھذا الجزء منقول عن موضوع العقل ) : الثوابتاإلعالن عن
( BSC المتغیرات لألخ

( Public Const ) أو ( Const )باستخداميتم اإلعالن عن الثوابت
: اإلعالنمستوى

Const a=5 عنه محلیاإذا تم اإلعالن داخل إجراء يعتبر الثابت المعلن-1

Const a=5 عاما لجمیع إجراءات تلك النافذةوإذا تم اإلعالن في القسم العام للنافذة يصبح-2



Const a=5 ما لجمیع إجراءات ذلك الملفالعام للملف يصبح عاوإذا تم اإلعالن في القسم-3

 Public بكلمة Const  لكن سبقت كلمة- كما سبق -تم اإلعالن في القسم العام للملف أما إذا-4
فسیصبح الثابت شامال لجمیع ملفات البرنامج ونوافذه

( Public Const a=5 ) الشامل ھكذايتم اإلعالن عن الثابت

: API الثوابت و
و الفائدة الكبیرة التي نستفید  Dynamic Link Libraries ( DLL )  نعرف مكتبات الربط الدينامیكيكلنا

 Application و التي يطلق علیھا واجھة برمجة التطبیقات) الدوال  ) منھا في برامجنا من التوابع
Programming Interface ( API ) .

تمريرھا لھذه التوابع لتقوم بعملھا بت التي يجبولكن عند استخدام ھذه التوابع يوجد بعض الثوا
لھا  API القاعدة الذھبیة تقول أن لكل دالة من دوالالمطلوب منھا علي أكمل وجھه الن الكل يعرف

: التاليانظر المثالي. ثوابت خاصة بھا 
: يصرح بھذه الدالة في قسم التصاريح العامة

code:
Private Declare Function MessageBox Lib "user32" _
Alias "MessageBoxA" (ByVal hwnd As Long, ByVal _
lpText As String, ByVal lpCaption As String, ByVal _
wType As Long) As Long
Const MB_OK = 0

</TD< tr>

: CommandButton للـ Click اكتب ھذا الكود في حدث
code:
Private Sub Command1_Click()
MessageBox Me.hwnd, "Hallow", "Example", MB_OK
End Sub

</TD< tr>

. API طريق توابع الــالكود السابق ھو كود بسیط لعرض رسالة عن
وبعد ذلك صرحنا  Private العامة بأمر اإلعالنفي البداية عملنا علي التصريح بالدالة في قسم التصاريح

وبالطبع لك مطلق  MB_Ok في الفیجول بیسك واسم الثابتموجودعن ثابت وھو ثابت معرف مسبقا و 
 . تعلمنا سابقاالحرية في تسمیة الثابت كما

للـ Click منه في حدثوظیفته المطلوبةوالخطوة الثانیة العمل علي تمرير الثابت لیؤدي
CommandButton  إظھار الزر موافقووظیفة ھذا الثابت ھي. أو في أي حدث تريده vbOkOnly للرسالة

.

 : (٦(فائدة 
إذا كان اإلعالن علي مستوي الوحدة أو األجراء Private االستغناء عن أمر اإلعالنمن الممكن

code:
Private Const MB_OK = 0
Const MB_OK = 0

</TD< tr>

.. يؤديان نفس الوظیفة

لنا كمبرمجین لتوفیرھم اكتشفنا مدي أھمیتھمو أالن وقد انتھینا من شرح كل من المتغیرات و الثوابت و
سنتكلم عن موضوع ال يقل أھمیة عنھما وھو عن لنا الوقت والجھد وبعد انتھاءنا من المتغیرات والثوابت

. Operators المعامالت أو عوامل التشغیل
ھد مثل و الجلھا فائدة عظیمة في توفیرھا لنا الوقت Operators وعوامل التشغیل أو المعامالت

المقارنة بین قیمتین أو اكثر أو حتى المتغیرات و الثوابت فھي تجعلنا نختزل الكود ونستطیع من خاللھا



استغالل ھذا و الذي يجعل الكود الذي يكتبه صغیر مزج قیم مع بعضھا فالمبرمج الجید الذي يستطیع
  . جدا
  


