Opracował: Marcin Detka ver. ID

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic.
Podstawowe instrukcje języka
1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual
Basic.
Odszukaj w menu startowym systemu operacyjnego ikonę
klikając na nią uruchom środowisko programisty języka Visual Basic. Następnie z menu File
wybierz opcję New Project, a następnie opcję Console Aplication jak na rys. 1.

Rysunek 1. Tworzenie aplikacji typu "Console Application" w Microsoft Visual Basic.

Ustal nazwę aplikacji w polu Name (np. HelloWorld). Na ekranie zostanie wyświetlony szablon
(ang. template) aplikacji konsolowej jak na rys. 2.

Rysunek 2 Wygenerowany szablon aplikacji.
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Z menu File wybierz opcję Save All, a następnie za pomocą opcji pokazanych na rys. 3 ustal
położenie folderu związanego z utworzoną aplikacją (projektem).

Rysunek 3 Zapisywanie aplikacji (projektu).

Uzupełnij aplikację o kod źródłowy jak na rys. 4.

Rysunek 4 Kod źródłowy przykładowej aplikacji.

Uruchom aplikacje naciskając klawisz F5, lub poprzez wybranie symbolu zielonej strzałki z paska
narzędzi (patrz rys. 4.). Poprawne wykonanie opisanych czynności spowoduje uruchomienie
aplikacji i wyświetlenie okna konsoli jak na rys. 5.

Rysunek 5 Okno konsoli przykładowej aplikacji.

Zamknij aplikację naciskając dowolny klawisz. Zapisz projekt aplikacji oraz zamknij środowisko
programistyczne Visual Basic.
Za pomocą menadżera plików systemu operacyjnego odszukaj na dysku folder z utworzoną
aplikacją. Przejrzyj znajdujące się w nim pliki. Zidentyfikuj plik w którym znajduje się kod
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źródłowy projektu, oraz binarny plik wykonywalny aplikacji. Uruchom aplikację bez użycia
środowiska programistycznego.
Uruchom ponownie środowisko programistyczne Visual Basic, otwórz wcześniej utworzoną
aplikację , a następnie dokonaj modyfikacji wyświetlanego komunikatu tak aby wyświetlany był
napis „Witaj <Twoje imię> !”.
2. Budowa analiza i implementacja algorytmu rozwiązania równania kwadratowego.
2.1. Dokonaj analizy algorytmu rozwiązania równania kwadratowego przedstawionego poniżej.
Dokonaj symulacji działania algorytmu dla przykładowych danych wejściowych. Opracuj
dane testowe do algorytmy tak aby przejść możliwie wszystkimi jego ścieżkami.

Rysunek 6 Algorytm rozwiązania równania kwadratowego w postaci sieci działań.
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2.2. Utwórz nową aplikację konsolową a następnie wprowadź kod źródłowy programu jak na
rysunku 7. Przetestuj działanie programu dla różnego rodzaju danych wejściowych. Zwróć
uwagę na następujące elementy języka Visual Basic: deklarację różnych typów zmiennych,
instrukcję przypisania, konkatenację (łączenie) łańcuchów znaków, konwersję typu
liczbowego do łańcucha znaków, instrukcję przypisania, instrukcję warunkową.

Rysunek 7 Implementacja algorytm rozwiązania równania kwadratowego w Visual Basic .
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3. Implementacja algorytmu rozwiązania równania kwadratowego w Microsoft Excel z
użyciem Visual Basic for Application (VBA).
3.1. Uruchom Microsoft Excel, a następnie zapisz nowy skoroszyt jako „Skoroszyt programu Excel z
obsługą makr (*xlsm)

Rysunek 8. Zapisanie skoroszytu programu Excel z obsługą makr.

3.2. Sprawdź czy w Twoim programie Excel dostępna jest karta Developer jak na rys. 9, jeśli nie to włącz
ją, zaznaczając odpowiednie pole wyboru po wcześniejszym otwarciu okna konfiguracyjnego z menu
Plik/Opcje/Dostosowywanie Wstążki jak na rys. 10.

Rysunek 9. Zapisanie skoroszytu programu Excel z obsługą makr.

Rysunek 10. Włączanie kary Deweloper.
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3.3. Używając przycisku Makra patrz rys. 9 utwórz nowe makro o nazwie Rownanie jak na rys. 11

Rysunek 11. Tworzenie makra Rownanie.

Po wybraniu przycisku Utwórz przekopiuj kod źródłowy utworzony w p. 2.2, a następnie
dokonaj odpowiednich poprawek kodu tak jak na rys. 12 fragmenty zaznaczone ramką.

Rysunek 12. Implementacja algorytm rozwiązania równania kwadratowego w Visual Basic for Application .
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3.4. Przetestuj działanie utworzonego makra. W tym celu w komórkach A1, B1 i C1 umieść współczynniki
równania kwadratowego (odpowiednio a, b, c) na następnie uruchom makro poprzez
Makro/Uruchom patrz rys. 13

Rysunek 13. Uruchamianie makra w programie Excel .

Przykładowe działanie programu dla współczynników a=10 b=56 c=3 pokazano na rys. 14.

Rysunek 13. Wynik działania makra w programie Excel dla przykładowych danych.
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4. Zadania do rozwiązania.
4.1. Napisz program obliczający pole powierzchni oraz objętość kuli. Zabezpiecz program przed
podaniem błędnych danych tj. promienia mniejszego bądź równego zero.
4.2. Napisz program obliczający pole i obwód trójkąta mając dane długości jego boków. Sprawdź
czy możliwe jest utworzenie trójkąta z boków o długościach podanych przez użytkownika
programu.
4.3. Napisz program wyznaczający odległość pomiędzy dwoma punktami na płaszczyźnie
reprezentowanymi poprzez ich współrzędne.
4.4. Napisz program sprawdzający czy punkt o współrzędnych (x,y) należy do okręgu/koła o
promieniu R i środku w punkcie (x0,y0).
4.5. Napisz program czytający dwie liczby rzeczywiste, symbol określający
działania
arytmetyczne w postaci znaku +, -, *, / , a następnie wykonujący wskazane działanie
arytmetyczne.
5. Bibliografia
Do opracowania materiałów dydaktycznych wykorzystano dokumentację techniczną języka Visual
Basic na stronach http://msdn.microsoft.com, oraz przykłady opublikowane na portalu
http://zetcode.com.
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