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Бұл жобада Timer объектісімен және оқиғасымен танысасыздар. 

 

Тапсыманың берілуі: 

 «Мақсатқа жет» жобасында шеңберді форма бойымен жылжыту үшін 

командалық батырманы бірнеше рет басу керек. Бұл өте ыңғайсыз. 

Сондықтан жобаның орындалуын жеңілдетейік.  

 Жаңа жобада шеңбер қоғала бастау үшін және бағытын өзгерту үшін 

батыманы бір рет қана басу жеткілікті.  

 

Жобамен жұмыс жасау жоспары: 

1. «Мақсатқа жет» жобасын аш. 

2. Формада Timer–дің 4 объектісін құр және оларға TimerUp (жоғары), 

TimerDown (төмен), TimerLeft (Солға), TimerRight (Оңға) аттарын бер. 

(1-қосымша). 

3. Timer объектісінің қасиеттерін орнат. (2-қосымша). 

4. Private Sub CmdUp_Click() процедурасынан Private Sub TimerUp_Timer 

процедурасына командаларды ауыстыр (2-қосымша) 

5.  Private Sub CmdDown_Click() процедурасынан Private Sub 

TimerDown_Timer процедурасына командаларды ауыстыр (2-қосымша) 

6. Private Sub CmdLeft_Click() процедурасынан Private Sub 

TimerLeft_Timer процедурасына командаларды ауыстыр (2-қосымша) 

7. Private Sub CmdRight_Click() процедурасынан Private Sub 

TimerRight_Timer процедурасына командаларды ауыстыр (2-қосымша) 

8. CmdUp, CmdDown, CmdLeft, CmdRight батырмалары үшін процедура 

кодын жаз (3-қосымша). 

9. Жобаны сақта және орындауға жібер.  

10. Мақсатқа жету үшін қызыл шеңбердің жасаған қадамдарының ұпайын 

есептеу үшін және экранға ұпай санын шығару үшін программа кодын 

енгіз (4-қосымша). 

11. Программалық кодты қысқартып жазу үшін Private Sub Check 

процедцурасын құр (5-қосымша). 

12. Жобаны сақта және орындауға жібер. 



 
 

Анықтама материал. 

1. Timer басқару объектісі. 

 

А) Сипаттамасы.  

 Timer объектісі командалар тобының циклдық қайталануын 

ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Ол формада көрінбейді. Онымен тек Timer 

оқиғасы ғана байланысты.  

Пиктограммасы:  

Қасиеттері:  

Name – объект аты, үнсіздік бойынша  Timer1, Timer2, және т.б. 

Enabled – қасиет екі мәннен тұрады -  True немесе  False. Егер қасиет True 

мәніне ие болса, сағат «жұмыс істейді», егер False мәніне ие болса, сағат 

«жұмыс істемейді». 

Interval  - мәні – бүтін сан. Команданың орындалуының қайталану арасының 

ұзақтығына тең. Миллисекунд бойынша өлшенеді. 1 секундта команда 1 рет 

орындалу үшін 1000 мәніне тең болады.  

 

Б) Timer басқару объектісін жобада құру. 

 

 Формаға 4 Timer объектісін орналастыр. Name қасиеті арқылы қажет 

аттарын ауыстыр. TimerUp (жоғары), TimerDown (төмен), TimerLeft 

(Солға), TimerRight (Оңға) 

Enabled қасиетіне False мәнін меншікте. Бұл программаны орындауға жібере 

салысымен қызыл шеңбер қозғала бастамас үшін.   

Integval қасиетіне 500 мәнін меншікте. Мұндай интервалмен команда жарты 

секундта бір рет қайталанады. Қозғалыс өте ақырын деп есептесеңіз, 

интервал мәнін азайтуға болады. 

 

2. Командалық терезені редакторлау. 

 

 Private Sub CmdUp_Click() процедурасынан Private Sub 

TimerUp_Timer процедурасына командаларды ауыстыр. Ол үшін «қиып 

алу» және «қою» командаларын орындаймыз. Осы әдіспен қалған Private 



Sub TimerDown_Timer, Private Sub TimerLeft_Timer, Private Sub 

CmdRight_Click() процедураларының командалық кодтарын құр.  

 

3. Timer объектісін қоу және өшіру. 

 

 CmdUp, CmdDown, CmdLeft, CmdRight командалық батырмалары 

үшін Click оқиғасының процедуралары бос тұр. Қозғалыс бағытын өзгерту 

үшін командаларды жазайық.  

 CmdUp батырмасын басқанда шеңбер  жоғары қарай қозғалып,  

төменге, оңға және солға қарай қозғалмау керек. Ендеше CmdUp_Click және 

CmdDown_Click оқиғалары үшін процедура кодын жазайық: 

 

Private Sub CmdUp_Click() 

TimerUp.Enabled = True 

TimerDown.Enabled = False 

TimerLeft.Enabled = False 

TimerRight.Enabled = False 

End Sub 

Private Sub CmdDown_Click() 

TimerUp.Enabled = False 

TimerDown.Enabled = True 

TimerLeft.Enabled = False 

TimerRight.Enabled = False 

End Sub 

 

Қалған процедураларды өздерің жазыңдар.  

 

Мақсатқа жеткен уақытта барлық сағаттар өшірілуі керек, сондықтан If 

операторына мына операторларды қос: 

TimerUp.Enabled = False 

TimerDown.Enabled = False 

TimerLeft.Enabled = False 

TimerRight.Enabled = False 

 

4. Қадам санын есептеу үшін айнымалыны қолдану. 

А) Айнамылыны хабарлау.  

 Жобада айнымалыда ShpCircle объектісі жасаған қадам санын 

сақтаймыз, яғни бүтін санды. Ендеше Byte, Integer, Long айнымалы 

типтерінің бірін таңдаймыз.  

 Жобада екі айнымалыны қолданамыз: db – жүрілген қадам санын 

анықтау үшін, Dmin – мақсатқа жету үшін мүмкін болатын қадамдардың 

санының ең азын  анықтау үшін.  

 Ендеше айнымалыны хабарлауды General деп аталатын программалық 

кодтың ең басына жазамыз. Программа кодының басы былай болады: 

Dim Dmin As Integer 



Dim df As Integer 

Private Sub CmdDown_Click() 

TimerUp.Enabled = False 

... 

Б) Жүрілген қадамдар санын есептеу. 

 

ShpCircle объектісі бір пикселге жылжыған сайын df  айнымалысының ескі 

мәніне  бір бірлік қосылып отырады. df = df + 1.  

Ендеше TimerUp_Timer() процедурасы былай болады: 

 

Private Sub TimerUp_Timer() 

shpCircle.Top = shpCircle.Top - 1 

df = df + 1 

If shpCircle.Left = ShpSguare.Left And shpCircle.Top = ShpSguare.Top 

Then 

Label1.Caption = "Ура,сіз максатынызга жеттініз.Упайлар саны" & 

(100 - (df - Dmin)) 

TimerUp.Enabled = False 

TimerDown.Enabled = False 

TimerLeft.Enabled = False 

TimerRight.Enabled = False 

End If 

End Sub 

 

Қалған процедурала да осылай беріледі.  

 

В) Мақсатқа жетуде ең төменгі қадам санын есептеу.  

 Мақсатқа жетуде ең төменгі қадам саны ShpCircle және ShpSguare 

объектілерінің өзара орналуына байланысты болады. 

Айнымалы мәнін мына формула бойынша есептейміз: 

 

Dmin = Abs (shpCircle.Left - ShpSguare.Left) + Abs(shpCircle.Top - 

ShpSguare.Top) 

Мұндағы: shpCircle.Left - ShpSguare.Left – горизотал бойынша ShpCircle 

және ShpSguare объектілерінің сол жақ жоғарғы бұрыштарының 

арақашықтығы.  

shpCircle.Top - ShpSguare.Top – вертикаль бойынша ShpCircle және 

ShpSguare объектілерінің сол жақ жоғарғы бұрыштарының арақашықтығы. 

shpCircle.Left - ShpSguare.Left өрнегі егер шеңбер шаршының оң жағында 

орналасса ғана shpCircle және ShpSguarе объектілерінің жоғарғы сол жақ 

бұрыштарының арақашықтығы тең болады, әйтпесе арақашықтық теріс 

болады. Сондықтан модульді қолданамыз. Ол шеңбер мен шаршының кез 

келген орналасуында да тек оң санды шығарады.  

 Dmin  -ді есептеу формуласын shpCircle және ShpSguarе 

объектілерінің кез келген координатасын шығаратын Private Sub 



Form_Load() және Private Sub CmdNew_Click() процедураларында 

жазамыз.  

 Сонымен қатар, «Жаңа ойын» батырмасын басқанда df 

айнымалысының мәні өшіп қалу үшін  Private Sub CmdNew_Click() 

процедурасына df = 0 командасын қосамыз.  

Код төмендегідей болады: 

 

Private Sub CmdNew_Click() 

shpCircle.Left = Int(Rnd * 244 + 16) 

ShpSguare.Left = Int(Rnd * 244 + 16) 

shpCircle.Top = Int(Rnd * 66 + 48) 

ShpSguare.Top = Int(Rnd * 66 + 48) 

Label1.Caption = "" 

df = 0 

Dmin = Abs(shpCircle.Left - ShpSguare.Left) + Abs(shpCircle.Top - 

ShpSguare.Top) 

End Sub 

 

Г) Жиналған ұпайды экранға шығару.  

Егер ойнаушы ешқандай артық қадам жасамай, мақсатқа жетсе, ол 100 

ұпай алды деп есептейік.  Әрбір артық қадам үшін бір ұпай алынып отырады. 

K ұпайлар санын мына формула бойынша есептейміз: 

K = 100 – (df-dmin), 

Мұндағы df – барлық қадамдар саны 

    Dmin – мүмкін болатын ең төменгі қадамдар саны 

Егер шеңбер шаршы ішінде болса, «Ура, сіз мақсатқа жеттіңіз!» деген сөз 

шығатын. Осы жазуға экранға алынған ұпайлар санын шығаратын қосымша 

мәтін енгізейік: 

Label1.Caption = "Ура,сіз максатынызга жеттініз.Упайлар саны" & (100 - 

(df - Dmin)) 

 

Мұндағы & - конкатенация әрекетінің белгісі. Ол Текстік жолдарда 

қолданылады. Бұл әрекет нәтижесінде текстің барлық жолдары бір жолға 

бірігеді.  

(100 - (df - Dmin)) – компьютер формула мәнін есептеп, нәтижесін экранға 

шығатын текстке қосады. 

 

Бұл оператор біздің жобада төрт рет кездеседі. Барлық процедураларға 

өзгерістер енгізіңіздер. 

 

5. Көмекші алгоритм және оның орындалуы. 

 Программалық кодта If операторы төрт рет кездеседі. Осы қайталануды 

жеңілдетуге болады.  



 Программаның әр жерінде бірнеше рет қайталанатын алгоритм бөлігін 

көмекші алгоритм ретінде қарастыруға болады. Көмекші алгоритмді жеке 

процедураға кіргізуге болады.  

 Private Sub Check() процедурасын құрыңдар және оған If операторын 

орналастырыңдар. Ол үшін курсорды программа кодының ең соңына апарып 

бос жолға процедура тақырыбын жазыңдар: 

Private Sub Check() 

Check сөзі – процедура аты. Бұл процедура атын өз қалауыңша қоюға 

болады. Келесі жолға If операторын кез келген Timer оқиғасынан  

көшіріңдер. Жаңа жолға End Sub сөзін жазыңдар. Сонда процедура былай 

болады: 

Private Sub Check() 

If shpCircle.Left = ShpSguare.Left And shpCircle.Top = 

ShpSguare.Top Then 

Label1.Caption = "Ура,сіз максатынызга жеттініз.Упайлар саны" & 

(100 - (df - Dmin)) 

TimerUp.Enabled = False 

TimerDown.Enabled = False 

TimerLeft.Enabled = False 

TimerRight.Enabled = False 

End If 

End Sub 

 Бұл процедура оқиғаны өңдеу процедурасы болмайды. Оны жалпы 

процедура (General) деп атайды. Бұл процедура жұмыс жасай бастау үшін, 

арнайы Call операторымен шақыру керек. Бұл оператордың форматы былай: 

Call <процедура аты> 

 Бұл оператор программаның басқаруын аты көрсетілген процедураға 

береді. Ол процедурадағы барлық командалар орындалғаннан кейін басқару  

Call операторынан кейін жазылған  процедураға беріледі.  

 Timer оқиғасындағы If операторларының орнына Call Cheсk 

операторын жазамыз, ал If операторын өшіреміз. Сонда Timer оқиғасының 

процедуралары былай болады: 

Private Sub TimerUp_Timer() 

shpCircle.Top = shpCircle.Top - 1 

df = df + 1 

Call Check 

End Sub 

 

Қалған Private Sub TimerRight_Timer(),Private Sub 

TimerDown_Timer(),Private Sub TimerLeft_Timer() процедуралары да 

осылай жазылады.  
 


