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    Вступ

Мова  програмування  Basic була  створена  ще  на  зорі  комп’ютерної 
техніки  і  використовувалась  як  навчальна  мова  з  подальшим  переходом  до 
більш  складного  програмного  забезпечення.  Багато  мов  програмування  і 
операційних  систем,  які  з’явились  навіть  пізніше  Basic,  вже  давно  стали 
надбанням  історії.  Причиною  такого  довгого  існування  цієї  мови 
програмування є те, що вона постійно розвивається, не відстаючи ні в чому від 
сучасних  комп’ютерних  технологій.  З  широким  використанням  системи 
Windows мова Basic отримала можливості для створення графічного інтерфейсу 
і стала першою мовою візуального програмування – Visual Basic.

 Сьогодні версія  Visual Basic 2008  дає можливість розв’язувати будь-які 
сучасні  задачі  розробки  програмного  забезпечення:  бізнес-програми,  ігри, 
Internet-програми,  бази  даних.  З  тієї  самої  першої  версії  мови  залишилася, 
мабуть,  тільки  її  назва,  всі  інші  складові  зазнали  суттєвих  змін.  В  наш час 
Visual Basic  вже не вважається навчальною мовою шкільного рівня, а знання 
самої  мови та  її  діалектів  (VBA,  VBSript)  стає  необхідністю для  програміста 
будь-якого рівня.

Разом  з  мовами  C++ та   C#  мова  Visual  Basic входить  до  трійки 
найсучасніших  мов  програмування,  які  є  основою  найпотужнішого 
програмного  пакета  компанії  Microsoft  –  Visual  Studio  2008.  В  основу цього 
пакета  покладена  технологія  NET,  яка  є  подальшим  розвитком  попередньої 
концепції програмування, що базувалася на  COM-об’єктах (Visual       Studio  
6.0).

Технологія  NET базується   на  загальномовному середовищі  виконання 
(Common Language Runtime – CLR), в якому виконуються прикладні програми 
та  набори  бібліотек,  які  іменують  бібліотекою  класів  NET  Framework.  Ця 
бібліотека  класів  містить  декілька  тисяч  класів,  згрупованих  за  ієрархічним 
принципом в так звані “простори імен” – namespaces. NET Framework версії 2.0, 
яка реалізована в пакеті  Visual Studio 2005,  підтримує 4 мови програмування 
(C++, C#, Visual Basic, Java), а  NET Framework  версії 3.0 пакета  Visual Studio 
2008 підтримує три мови програмування (C++, C#, Visual Basic).

Багатомовність базується на використанні проміжної мови програмування 
(Microsoft Intermediate language –  MSIL),  в яку компілюється початковий код 
високорівневої мови програмування. Код цієї  проміжної мови при виконанні 
програми  відображається  на  машинний  код  за  допомогою  оперативного 
компілятора (just-in-time – JIT).

 Однією  з  головних  задач  сучасного  програмного  забезпечення  є 
єфективне керування данними. У  Visual Studio 2008  реалізована  нова модель 
доступу   ADO.NET (ActiveX Data Object.NET).  Технологія  ADO.NET  являє 
собою набір класів, які забезпечують високу продуктивність і масштабування, 
можливість  керувати  даними  від  різних  джерел  даних.  Такими  джерелами 
даних  можуть  бути  бази  даних,  Web-сервіси,  об’єкти,  що  визначаються 
користувачем.

Пакет  Visual Studio 2008   можно з успіхом використовувати також для 
створення   Internet-програм  на  основі  технології  ASP.NET. Використовуючи 



новий візуальний інструмент  Visual Web Developer можна створювати власні 
Web-сторінки і Web-сайти.

Для  Windows-програм,  орієнтованих  на  CLR,  за  основу  графічного 
інтерфейсу  користувача  взято  Windows  Forms.  Подібно  іншим  середовищам 
швидкого розроблення програм (C++ Builder, Delphi) Windows Forms надає всі 
можливості  для  візуального  програмування  –  меню,  панель  інструментів, 
дочірні  вікна,  великий  вибір  елементів  керування  (компонентів).  Перевагою 
Windows Forms є забезпечення максимальної сумісності мов програмування C+
+, C#  та  Visual Basic  в задачах створення графічного інтерфейсу.  Windows-
програми для цих мов програмування, які використовують однакові класи NET 
Framework,  матимуть  лише  незначні  синтаксичні  відмінності.  Можна 
інтегрувати  в  одному  проекті  окремі  модулі,  написані  на  різних  мовах 
програмування. Наприклад, створити клас мовою Visual Basic, а потім похідний 
від нього клас мовою C#. Тому, засвоївши будь-яку мову із цієї чудової трійки, 
можна легко перейти до програмування іншою мовою. 

Візуальне  програмування  –  одне  з  останніх  досягнень  сучасного 
програмування.  Його  ідея  полягає  в  максимальному  використанні  готових 
блоків,  причому  не  блоків  програмного  коду,  як  у  об’єктно-орієнтованому 
програмуванні,  а  вже  готових  виконуючих  блоків  (графічних  елементів 
керування – компонентів). Створення візуальної програми можна порівняти з 
крупноблоковою технологією будівництва  будинку.  Спочатку  є  деяка  вільна 
площина  (форма),  на  яку  програміст  перетягає  готові  інтерфейсні  елементи: 
кнопки,  перемикачі,  списки,  елементи  графіки,  меню,  діалогові  вікна 
(“будівельні блоки”).  Після створення “скелета” програми (“каркасу будинку”) 
необхідно написати невеликий програмний код, який буде виконуватись після 
зарані  визначених  подій:  натиснення  кнопки,  вибору  пункту  меню  тощо. 
Windows-програми  –  це  програми,  які  керуються  подіями,  тобто  програми 
постійно знаходяться в очікуванні того, що станеться якась подія, для якої вже 
заготовлено деякий програмний код – обробник події. 

Візуальне  програмування  хоча  і  значно  зменшує,  спрощує  процес 
підготовки  програм,  але  не  відміняє  необхідності  високого  професіоналізму 
програміста.  Основні  зусилля  сучасного  програміста  зміщуються  із  рутини 
налагоджування складного програмного коду в творчу сферу програмування і 
навчальний посібник має на меті допомогти в цьому.  
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