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  مقدمه
  

  هدف كتاب
 كتاب بـراي    . و نشان دادن كاربردهايي براي اكسل مي باشد        VBAهدف اين كتاب تهيه يك مقدمه اي بر زبان برنامه نويسي            

سـت، كـاربراني كـه از        براي يادگيري آسـان ا     VBAاز آنجايي كه زبان     .  و پيشرفته نگاشته  شده است      طبرنامه نويسان متوس  
  .پشتوانه خوبي برخوردارند با اين كتاب مشكلي نخواهند داشت

 2بخش هاي   .  و مدل شي اكسل ارائه مي دهد       VBA مقدمه اي را براي زبان       1بخش  . كتاب به شش بخش تقسيم شده است      
آحرين فـصل   . ي را شرح مي دهند     هر كدام شامل سه يا چهار فصل مي باشند كه در آنها روشها ، بحثها و جزئيات بيشتر                  5تا  

 شامل سه ضميمه اسـت  6بخش .از روشها و موارد جديد براي اكسل و كاربرد آنها است      در هر بخش مربوط به نحوه استفاده        
  . را شرح مي دهدSQL و HTML / XHTMLكه اصول بنيادي اكسل ، 

پـروژه  .  صفحه وب ايستا ايجاد مـي كنـد        اكسل ، ) كاربرگ  (  است كه از صفحات      HTMLاولين پروژه يك مبدل اكسل به       
 .دوم يك برنامه دريافت و آناليز داده ها را ايجاد مي كند كه براي كارخانه فروش خودروهاي دست دوم طراحي شـده اسـت                       

 بـه اكـسل وارد مـي    2 دريافت و براي نمايش در نمودارها و جداول محوري 1برنامه داده هاي فروش را از پايگاه داده اكسس    
پروژه سوم ك دريافت كننده سهام ايجاد مي كند كه مقادير سهام را از وب سايت دريافت مي كند و آنهـا را در فرمهـاي         . كند

 همچنين نمودارهايي را در مواقع مختلف رسم مي كند و آن نمودار را در فـرم قـرار                   .كامال قابل سفارشي سازي وارد مي كند      
پـروژه آخـر بـر    .  مختلف رسم مي كند و آن نمودار را در فرم قـرار مـي دهـد            پروژه آخر بر اساس داده هاي واقعي      . مي دهد 

  .اساس داده هاي واقعي يك كارخانه ايجاد مي شود و شامل كارهاي روتين مانند برازش مدل به داده ها مي شود

وي پـروژه هـاي واقعـي را        فايده مطالعه اين كتاب اين است كه چند مثال كه نحوه استفاده از برنامه نويسي و اعمال آنها بر ر                   
موفـق بـراي    . هدف نهايي اين كتاب اين است كه از شما يك برنامه نـويس مـاهر                . نشان مي دهد ، در اين كتاب وجود دارد        

VBAدر اكسل بسازد .  

  

  نرم افزارهاي مورد نياز

همانند ديگـر نـسخه هـا ،    . زماني كه من اين مقدمه را مي نويسم مايكروسافت در نظر دارد آخرين نسخه آفيس را منتشر كند       
ت بسيار جزئـي در      كه هر بار تغييرا    VBAاين نسخه جديد تغييرات كمي را نسبت به نسخه قبلي دارد مخصوصا در قسمت               

بـه عنـوان برنامـه      .  صورت نگيرد  VBAآن ايجاد مي شود و انتظار مي رود كه حداقل تا چند سال  تغييرات بسيار جدي در                   
اما بسياري از كارخانه ها به علت هزينه زياد نرم افزارها ، معمـوال              . ين تكنولوژي روز مجهز باشيد      نويس بايد همواره به آخر    

                                                 
1 Access 
2 Pivot table 
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.  نوشته ام97در نتيجه مقدار قابل مالحظه اي از كدها را براي آفيس . هر پنج سال يكبار نرم افزارهاي خود را به روز مي كنند        
  .خه هاي جديد نيز قابل اجرا باشدمن اين كتاب را طوري نوشته ام كه كدهاي آن در نس

 نوشته شده است اما همواره اين مطلب را مد نظر داشته ام كه شايد خوانندگان Excel XPهمه كدهاي اين كتاب در نسخه 
 اجرا مي شود غيـر از چنـد         97 نسخه   VBAبراي همين اكثر كدهاي اين كتاب در        . از نسخه هاي قديمي تر استفاده مي كنند       

در كـل  .  اضـافه مـي شـود     VBAبا هر نسخه جديد اكسل ، توابعي بـه          . ر اجراي آنها اشكال و خطا پيش مي آيد        برنامه كه د  
 تبديل 97اشكاالتي كه ممكن است پيش آيد به گونه اي هستند كه يك برنامه نويس ماهر مي تواند به راحتي آنها را به اكسل                        

  .نمايد

پـس بهتـر    . كه داده ها را از اكسل به اكسس منتقل مي كند و بـر عكـس               بخش سوم از اين كتاب شامل چنيدن مثال كد است           
زء مجموعه برنامه آفيس مي باشـد ، بنـابراين   اكسس ج.است كه برنامه اكسس را به هنگام مطالعه اين بخش از كتا نصب كنيد            

 و Microsoft Jet Database ، ADOالبتـه اگـر مـوارد    . اگر آفيس را نصب كرده باشيد ، اكسس نيز نصب شـده اسـت  
DAO نصب شده باشد مي توان با كمي آشنايي مخصر با SQL از ، VBAاستفاده كرد .  

  

  چگونه از اين كتاب استفاده كنيم؟

عالئمي كـه در كتـاب بكـار        . اين كتاب به طور خاص براي تسهيل در دستيابي به مواردي است كه تحت پوشش كتاب است                
  :رفته است عبارتند از 

  .موارد خاصي را گوشزد مي كنند يا موارد ميانبري كه موجود هستند را براي يك مطلب بيان مي كنندنكته ها : نكته 

  .توجه ها مطالب اضافي را براي خواننده ارائه مي كند اما در كليت مطلب دخالتي ندارد: توجه 

  .اخطارها براي اعالم خطر ناشي از استفاده نادرست دستوري بكار مي رود: اخطار 

  :انيد مثالهاي كتاب را از سايت زير دانلود كنيدمي تو

  

asp.download/com.premierpressbooks.www://http  

  

بنـابراين  خط در كتاب نوشته نمي شـوند  به عنوان آخرين مطلب ، اينكه برخي كدها در كتاب بسيار طوالني هستند و در يك        
 نيز بـه همـين منظـور        VBA در   " _ "در واقع عالمت    .  استفاده شده است    براي نوشتن كدها در خط بعدي      " _"از عالمت   

  .پس اين عالمت را در كدهاي اين كتاب براي جلوگيري از بروز خطا گنجانده ايم. استفاده مي شود
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   VBAبخش اول    مقدمه اي بر 

  ليست فصول 

  IDE و VBA بر نگاه كلي : 1فصل 

  VBAكار با متغيرها و ثوابت در  : 2فصل 

  VBAاستفاده از توابع دروني  : 3فصل 

  VBAدرك روشهاي  : 4فصل 

  VBAبرنامه انشعابي با ساختار ارادي  : 5فصل 

   و آرايه هاVBAايجاد حلقه هاي  : 6فصل 

  VBAموارد مختص برنامه نويسي اكسل در  : 7فصل 

  VBA، اشكال يابي ، و رفع خطاها در  I/Oدرك فايل  : 8فصل 

  

  نگاه كلي بر بخش

بخش مهمي از هسته نسخه هاي اخير آفيس را تشكيل مي دهد كه بعضي از اشكاالت ) VBA (1ويژوال بيسيك كاربردي 
ن به طور  استفاده كنيم حال آنكه اكنون مي تواVBAمي توانستيم از قبال فقط در آفيس . آفيس را نيز جبران و تعمير مي كنند

  . را مشاهده كردVBAمجزا در ديگر نزم افزارها نيز 

VBAپس به جاي .  يك برنامه و زبان توسعه يافته سريعي است چرا كه يادگيري و بكار گيري آن بسيار آسان است
  .يادگيري يك زبان جديد براي هر برنامه كاربردي ، كافي است مدل شي آن برنامه را ياد بگيريد

براي ساخت برنامه كاربردي در اكسل نياز  و مدل شي اكسل را كه VBAشما مولفه هاي برنامه نويسي در بخش اول ، 
 در هسته VBAشش فصل اول اين بخش از كتاب شما را براي برنامه نويسي نرم افزارهايي كه از . هست ، ياد مي گيريد

 سطح باالي مدل شي اكسل و نيز مواردي كه در برخوردارند آماده مي كند و دو فصل بعدي اين بخش شما را براي موارد
VBAمواردي را كه در اين بخش خواهيد آموخت .  ، اكسل و آفيس براي ورود و خروج فايل موجود است آماده مي كند

  :عبارتند از 

  )VBA ) IDEگسترش ابزارهاي بر پايه  •

 تعريف و استفاده متغيرها و ثوابت •

 VBAتوابع دروني  •

                                                 
1 Visual Basic Applications  
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  VBAروشهاي ايجاد  •

 برنامه نويسي با برنامه هاي رويداد •

 اضافه كردن فرم كاربري به برنامه  •

 نوشتن ساختارهاي تصميم گيري  •

 نوشتن حلقه ها •

 تعريف و كاربرد آرايه ها •

 اشياء سطح باالي اكسل •

  در اكسلVBAبا  I / Oفايل ورود و خروج  •

  

  IDE و  VBAنگاه كلي بر  : 1فصل 

، اكسل ،  Wordاكسس ، . ( ن برنامه نويسي را به مجموعه نرم افزار آفيس اضافه كردچند سال قبل ، مايكروسافت يك زبا
 ساخته شده است كه در آن چند شي و تغييرات VBاين زبان برنامه نويسي محبوب مايكروسافت يعني ...) پاورپوينت و 

 كه كارهاي تكراري و زمان گير را  در آفيس نه تنها به كاربران اين امكان را مي دهدVBAوجود . جزئي اعمال شده است
  .با ماكروها انجام دهند بلكه بتوانند با برنامه نويسي توانايي هاي آفيس را گسترش دهند

 VBAشما از اينجا شروع مي كنيد كه متوجه شويد . در اين فصل ، شما با ابزار گسترش و پيشرفت اكسل كار خواهيد كرد
  .كنيدچيست و چگونه از آن در اكسل استفاده 

  

VBAبرابر در  VB   

، هر دو بر اساس زبان برنامه نويسي قديمي بيسيك بنا شده اند كه  VB و VBAهر دوي اين زبان هاي برنامه نويسي يعني 
 با VBAتفاوت پس .  نيز به همين دليل محبوب هستندVB و VBA. يادگيري آن آسان بود به همين دليل محبوب بود

VBچيست ؟   

  

 را ايجاد VBA يك برنامه و زبان شي گرا باشد مايكروسافت آنرا تغيير داد و در نتيجه VBبه خاطر اينكه           توجه
  .قرار دارد...  و + + Cكرد كه در سطح زبانهاي شي گراي ديگر چون جاوا ، 

  به يك زبان شي گرا تبديل شودVBA به نظر مي رسد كه در آينده نزديك VB با VBAبا توجه به رابطه   
 باقي مانده VB همچنان يك زبان نزديك به VBA ، 2003  و XPاما در نسخه هاي جديد آفيس همچون 

  .است
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VBAهمان .  يك زبان برنامه نويسي كاملي است ، اما شما نمي توانيد از آن در موارد غير از موارد مشخص استفاده كنيد
هر برنامه .  استفاده كنندVBAست كه ديگر نرم افزارها نتوانند از البته اين به معني آن ني.  استفاده مي كرديدVBگونه كه از 

  . استفاده نمايدVBAاي كه بخواهد مي تواند از 

به عنوان .  آسان است، اما براي استفاده از آن در يك برنامه جديد ، شما بايد با مفهوم مدل شئ آشنا شويدVBAيادگيري 
در طول اين .  و كارپوشه ، كاربرگ و ناحيه مختص برنامه اكسل است Wordمثال اشيا ديكشنري و اسناد مختص برنامه 

كتاب خواهيد ديد كه اشيا مدل اكسل بسيار زياد هستند اما اگر با اكسل آشنا باشيد اين اشيا بسيار راهبردي و گره گشا 
  .خواهند بود

  

 VBآشنايي با .  آشنا خواهيد شدVBA بوده ايد ، شما بسرعت با VBاگر شما قبال يك برنامه نويس ماهر   توجه 
   . ويندوز در آفيس استفاده كنيدAPI و توابع ActiveXاين سود را دارد كه مي توانيد از 

  

  برنامه نويسي شي محور در برابر شي گرا

 كه شي محور هستند از مدلهايي پيروي مي كنند كه در صحبت از آنها 2 و پرل 1 ، جاوا اسكريپت VBAزبان هايي مانند 
ء بصورت اسم ها ، ويژگي هايي كه شي را توضيح مي دهند به عنوان صفت و روشها كه نحوه استفاده مي شود كه در آن اشيا

  :فوايد زبان شي محور شامل موارد زير مي شود. رفتار اشياء را كنترل مي كنند بصورت فعل ارائه مي شوند

. يستم عامل و برنامه هاي كاربردي ازجاع مي دهداشيائي كه به بلوك هاي ساخته شده توسط س : اشياء مرتبط •
 .اشياء اسامي مرتبطي را به آن اختصاص مي دهند كه درك ساختار و طراحي آن را آسان مي كند

اشيا بسيار ). در صورت نياز(زماني كه يك شي ايجاد شد، مي توان اغلب اوقات دوباره از آن استفاده كرد :  كارا •
عداد زيادي از آنها به راحتي مي توانند به همديگر متصل شده و تشكيل يك برنامه انعطاف پذير مي باشند و ت

ان كدهايي است كه بايد نوشته اين يك راه بسيار مفيد جهت صرفه جويي در زمان و در ميز. كاربردي را بدهد
 .شود

ي شود تا يك برنامه را به بسياري از اشيا داراي روشهايي هستند كه در آن به كاربر اجازه داده م  : كاربر پسند •
 .دلخواه اجرا كند به جاي اينكه برنامه از قبل طبق يك روال مشخص و بدون دخالت كاربر عمل نمايد

  

                                                 
1 JavaScript 
2 Perl 
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و ) مثل فورد ( ماشين يك شي است كه مي تواند توسط سازنده آن تعريف شود . يك ماشين را به عنوان مثال در نظر بگيريد
يك اتومبيل كارهايي نظير سريع حركت كردن ، ترمز كردن ، روشن شدن ... دازه ، رنگ و موارد ديگري نظير مدل ، نوع ، ان

اتومبيل يك شي است ، مارك ، رنگ و اندازه و نوع آن ويژگي هاي آن و توانايي حركت ، ترمز كردن . را انجام مي دهد.. و 
د از اتومبيل را داشته باشيد مثال يك فورد شما مي توانيد بيش از يك مور. و روشن شدن جزء روشهاي آن محسوب مي شود

آنها داراي عملكرد متفاوتي هستند . اما همه آنها اشيا اتومبيل هستند كه داراي ويژگي هاي متفاوتي هستند. قرمز و يا بنز آبي
 موراد ديگر يك كارخانه همواره يك نوع اتومبيل نمي سازد بلكه با گسترش آگاهي ، وع موتور و. انا در اصل يك شي هستند

 شما از تعدد اشيا موجود بسيار سود خواهيد VBAبه عنوان يك برنامه نويس . نيز تغيير مي كند تا يك اتومبيل جديد بسازد
  .جست

هر چند زبانهاي شي محور نسبت به زبانهاي برنامه نويسي قبلي بهبود بسيار يافته اند اما در مقايسه با زبانهاي شي گراي 
 عدم توانايي آن VBمهمترين محدوديت .  داراي محدوديت هايي استVB.NET ، جاوا و ++Cنند  ما )OOP1(واقعي 

البته ، قصد ما در اين كتاب صحبت از جزئيات . در بكارگيري كالسهاي جديد از كالس اصلي يا تعريف شي مي باشد
OOP نيست چرا كه اين كتاب رويكردي به VBAدر اكسل دارد .  

  

   اكسلVBAآزمايش 

در اكسل ، شما مي توانيد از طريق .  عرضه مي شوندVBA خاص خود براي نوشتن ه برنامه هاي آفيس با ابزار توسعههم
 را  toolbars و Selectاز نوار منو اصلي ، گزينه . (  اكسل دسترسي پيدا كنيدIDEنوار ابزار ويژوال بيسيك به قسمت 

 1,1شكل  كه در Toolsهمچنين مي توانيد از طريق منوي .) واهد شدانتخاب كنيد و نوار ابزار در محل قبلي آن ظاهر خ
 Tools  Macros  Visual Basic Editor: انتخاب كنيد . (  دسترسي پيدا كنيدIDEنشان داده شده است نيز به 

(  

                                                 
1 Object Oriented  Programming 
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   از پنجره كاري اكسلIDEدسترسي به  : 1 . 1شكل 
  ..ظاهر مي شود 2,1شكلا انتخاب كرديد ، پنجره اي مانند  رIDEپس از اينكه شما 

  

 
   اكسل در حالت عاديVBAپنجره رابط كاربري  : 2 . 1شكل 

  

  IDEاز ابزارهاي اصلي استفاده 

.  استفاده خواهيم كرد شامل منوها ، نوار ابزارها و پنجره ايي است كه بارها در نوشتن برنامه از آنهاIDEابزارهاي اصلي 
VBAشايد شما بخواهيد كه آنها را مخفي نماييد.  اين امكان را به شما م دهد كه انتخاب كنيد كدام ابزار نمايش داده شود .

  : ابزارهاي اصلي عبارتند از 

 نوار منو •

 نوار ابزار استاندارد •
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  )Project Explorer( پنجره پويشگر پروژه  •

 )ويژگيها ( پنجره خصوصيات  •

 پنجره كد •

  

  نوار منو

 نشان داده شده 3,1شكل نوار منوي اصلي حاوي برخي امكاناتي است كه انتظار ديدن آنها را در جاي ديگر نداريم و در 
منوي .  شما را قادر مي سازد تا پروژه هاي خود را ذخيره نماييد يا اينكه پروژه هاي ديگر را وارد كنيدFileمنو . است

View مي دهد كه پنجره هاي مختلفي از  به شما امكانIDE را باز يا انتخاب كنيد و منوي Insert به شما اجازه مي دهد 
همان طور كه احتماال حدس زده . كه پنجره هاي مختلفي نظير فرم هاي كاربري ، مدول ها و روش ها را به پروژه وارد نماييد

در نهايت .  كد را توجمه و خطايابي كرده و تست نماييد به شما اين امكان را مي دهد كهRun و Debugايد ، منوهاي 
 همه اين گزينه ها را به همراه مواردي ديگر با من.  امكان دسترسي به يك راهنماي آنالين را به شما مي دهدHelpمنوي 

  .جزئيات توضيح خواهم داد كه در برنامه نويسي در مثالهاي اين كتاب بكار خواهد رفت

 

  نوار ابزار اصلي در رابط كاربري وبي اكسل : 3 . 1شكل 
  
  

  نوار ابزارها
،  اگر ترجيح مي دهيد كه به جاي استفاده از منوها ، روي آيكون ها كليك كنيد ، مي توانيـد از نـوار ابزارهـا بـراي خطايـابي                            

نوار ابزار استاندارد بـه طـور       .  استفاده كنيد  IDEف  ويرايش كدهايتان ، تغيير ظاهر فرم هاي كاربري و انتخاب ابزارهاي مختل           
 كه شامل دكمه هايي براي خطايابي و اجراي كدها و نيـز نمـايش                ) مراجعه كنيد  2,1شكل  به  . ( معمول نمايش داده مي شود    

اشـته   را انتخاب كنيد تا به ديگر نوار ابزارهـا دسترسـي د            Toolbars و سپس    Viewگزينه  .  مي باشد  IDEبرخي ابزارهاي   
   )Debug , Edit , UserForm( . باشيد

  
   Project Explorerپنجره 

 هـايي كـه   Add–ins و نيز همه كارپوشه هـا و  ليستي از همه پروژه هايي را كه فعال باز هستندProject Explorerپنجره 
 Projectاگانه در پنجره توسط اكسل باز شده اند در اين پنجره ديده مي شود هر فيال اكسلي كه باز شده باشد بصورت جد

Explorerبراي نمايش ايـن پنجـره ، منـوي    .  ديده مي شودView  و سـپس Project Explorer    را انتخـاب كنيـد و يـا 
  . را فشار دهيدCtrl + Rكليدهاي 

  . نشان داده شده است4,1شكل  را در بردارد در VBA كه چندين شي Project Explorerيك پنجره 
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   در اكسل Project Explorerپنجره  :  4 . 1شكل 

به همراه پروژه ها ، شما ليـستي بـراي همـه    .  ابزارهاي پروژه هاي باز شده را نيز ليست مي كندProject Explorerپنجره 
حاضر بـاز هـست    دو پروژه در حال 4,1شكل مثال در . اشيا اكسل خواهيد يافت كه شامل كاربرگ ها و كارپوشه ها مي شود       

 است كه حـاوي چنـد ابـزار    ADD- Ins يك FUNCRES.XLAپروژه  . Book2  و FUNCRES.XLAبه نامهاي 
 ) load(  بـار گـذاري   Tools Add – Ins  Analysis Tool packآناليز داده مي باشد و به هنگام انتخاب گزينه 

  .مي شود

 Book2پروژه .  ديدIDEت و كدهاي آن را نمي توان در  را رمز گذاري نموده اسFUNCRES.XLAمايكروسافت فايل 
  : در كل چهار شي داردBook2پروژه . يك نام پيش فرض براي كاربرگي است كه به تازگي توسط اكسل باز شده است

sheet1, shet2, sheet3, ThisWorkbookاز منوي  . كه نشان مي دهد كارپوشه اي با سه كاربرگ موجود استInsert 
 )Class1( كالس  و يك مدول)Moudule1( و يك مدول استاندارد      )Userform1 نام   به( فرم كاربري    من يك ،   IDEدر  

 مي باشد و به طور جزئي تر و دقيق در طول ايـن كتـاب در مـورد آنهـا                     VBAاينها مثالهايي در مورد اشيا      . را اضافه كرده ام   
  .بحث خواهد شد

  

 Propertiesپنجره 

شـي انتخـابي ممكـن اسـت در         . م ويژگي هايي را كه براي شي انتخاب شده است ، نشان مـي دهـد                تما Propertiesپنجره  
 بـراي  Propertiesبراي نمـايش چنجـره   .  در يك فرم كاربري باشدActiveX يا يك كنترل Project Explorerچنجره 

پنجـره  . فـشار دهيـد   را F4 را انتخـاب كنيـد يـا    View  Properties  windowشـي انتخـاب شـده فعلـي ، گزينـه      
Properties 1 مربوط به كاربرگي به نامsheet ديده مي شود5,1شكل  در .  
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   Propertiesپنجره  : 5 . 1شكل 

  
خصوصيات در سـمت چـپ خطـوط و         .  حاوي يك جفت ابزار است كه هر دو به آساني بكار مي روند             Propertiesپنجره  

بـراي  ( شما مي توانيد مقادير پيش فرض اين خصوصيات را به هنگام طراحي             . ا در سمت راست قرار دارند     مقادير متناظر آنه  
) Name(براي مثال ، تغيير ويژگي اسـم  . تغيير دهيد) هنگامي كه برنامه اجرا مي شود(يا در زمان اجرا ) اجراي كد مهم است   

مثال تغيير اسم   .  ديده مي شود   6,1شكل   كند همان طور كه در        باعث مي شود كه نام كاربرگ تغيير       Mysheet به   1sheetاز  
كاربرگ مثال ساده اي است كه اگر در هنگام طراحي نامگذاري تغيير نكند مي توان از پنجره كاري اكسل ايـن كـار را انجـام                          

هاي يـك شـي را در        مطلب زير را شرح مي دهد كه چگونه ويژگي           Propertiesالبته تغيير نام يك شي از طريق پنجره         . داد
فصل . (  اغلب از آن استفاده خواهيم كردActiveXاين روشي است كه به هنگام كار با كنترل هاي . زمان طراحي تغيير دهيم

  .) ببينيدVBA را با عنوان درك روشهاي 4
  

 
  . مشاهد مي كنيدVBAرا در رابط  Worksheet مربوط به شي Nameاينجا نتيجه تغيير ويژگي  : 6 . 1شكل 

  
 كه دوبار براي كاربرگ بكار رفته است Nameبه ويژگي )  رجوع كنيد 5,1به شكل  ( Propertiesدر پنجره   توجه

.  بدون پرانتز نامي را كه در پنجره كاري اكسل ظاهر خواهد شد را تعيين مـي كنـد                Nameويژگي  . توجه كنيد 
ده مي شود نامي را نشان مي دهـد كـه شـما مـي توانيـد در كـد نويـسي             بعدي كه با پرانتز دي     Nameويژگي  
VBAاز آن استفاده كنيد تا به كاربرگ مربوطه ارجاع دهيد .  

  
اگـر شـي انتخـاب شـده     .  ، يك ليست پايين افتادني ، شي انتخاب شده فعلي را نشان مي دهـد       Propertiesدر باالي پنجره    

بـه عنـوان مثـال ، شـي كارپوشـه           . طريق اين ليست پايين افتادني آنها را انتخاب كرد        حاوي اشيا ديگري نيز باشد مي توان از         
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 را انتخاب كنيد ، از ليـست پـايين          ThisWorkbook گزينه   4,1بنابراين اگر شما در شكل      . حاوي اشيا كاربرگ ها مي باشد     
  .افتادني استفاده كرده و هر يك از اشيا كاربرگ موجود را انتخاب كنيد

  
رخي اشيا مثل كارپوشه ، كاربرگ و فرم هاي كاربري مي توانند به عنوان شي حاوي شـي هـاي ديگـر عمـل                        ب   توجه

 مي تواند اشيا ديگر را در بر بگيرد طوري كه شما رابـط              GUIاين به معني آن است كه رابط گرافيكي         . نمايند
  .را طراحي مي كنيد

  
  Codeو   Modulesپنجره 

شما مي توانيد يك مدول را بـه عنـوان يـك فايـل جداگانـه                .  اي از تعاريف و روش ها        يك مدول عبارت است از مجموعه     
تعـاريف و روش هـاي يـك مـدول          .ذخيره كنيد يا اينكه همه مدول ها را به همراه پروژه در يك فايل اكسل ذخيـره نماييـد                    

 ، ند كه به يك پروژه اضـافه شـد         ليست شده اند و زماني     1,1اين اشيا در جدول     .بصورت يك قسمتي از شي ذخيره مي شود         
  .هر شي كد مربوطه را خواهد داشت

  
   VBAانواع مدول هاي  : 1  . 1جدول 

Object Module  Container  File Type  
worksheet بلي  .cls 

workbook بلي  .cls 

Userform بلي  .frm 

Standard خير  .bas 

Class خير  .cls 

  

 دارند ، اشيا ديگر GUIراي كارپوشه ، كاربرگ و فرم كاربري از پنجره كد استفاده مي كنم زيرا همه آنها رابط كاربري من ب
   .) را براي متغيرها و روش هاي بيشتر ببينيد4فصل  و 2فصل ( را در بر مي گيرند و قوانين مشابه متغير بر آ ن حكم فرماست 

  

تفاوت عمده ديگر ، فقدان . هاي كالسيكي با اشيا از پيش تعريف شده هستندبحث فني مدول هاي فرم مدول   توجه
  . در مدول هاي كالسي استGUIرابط كاربري 

  

همه مدول ها مي توانند حاوي برنامه هاي تعريف شده  برنامه نويس باشند ، اما تنها مدول هاي فرم مي تواند حاوي برنامه 
 مربوط به شي كاربرگ يا برنامه رويداد ()changeه عنوان مثال روش رويداد ب( هاي رويداد از پيش تعريف شده باشد 
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Activate()روش هاي رويداد زماني اجرا مي شوند كه عمل خاصي توسط كاربر انجام شود).  مربوط به شي فرم كاربري .
  .عريف شوندمدول هاي كالس ممكن است كه روش هاي رويداد را داشته باشند اما بايد توسط برنامه نويس ت

.  را فشار دهيدF7 را انتخاب كرده و يا كليد View  Code براي يك شي ، گزينه هاي Codeبراي باز كردن پنجره 
 4,1شكل به (  كليك كنيد Project Explorer در قسمت باالي پنجره View Codeهمچنين مي توانيد روي آيكون 

 مثالهايي را براي 8,1 و 7,1شكلهاي .  دوبل كليك كنيد ExplorerProjectيا روي اسم شي ليست شده در ) رجوع كنيد 
  .شي كاربرگ اكسل نشان مي دهند

 

  Worksheet از پنجره كد موجود در شي Worksheetانتخاب شي  : 7 . 1شكل 

 

  Worksheet از پنجره كد در يك شي ()Changeانتخاب برنامه رويداد  : 8 . 1شكل 

الگوريتم برنامه شما معين خواهد كرد كه چه جايي .  وارد كنيدCodeشما بايد همه كدهاي مربوط به كاربردها را در پنجره 
  .براي كد مناسب است

ن افتادني سمت چپ ليست پايي. )  رجوع كنيد8,1 و 7,1شكل به . (  قرار داردCodeدو ليست پايين افتادني در باالي پنجره 
براي مشاهد انتخاب . براي همه اشيا حاوي شي انتخابي است و ليست سمت راست براي روش رويداد هاي متناظر مي باشد

هاي آنرا در سمت راست شما براي شي خاصي ، ابتدا شي مورد نظر را از ليست سمت چپ انتخاب نموده و روش رويداد
  .مشاهد كنيد

اين دو خط كد . يداد ، شما دو خط كد را مشاهده خواهيد كرد كه در پنجره كد وارد شده اندپس از انتخاب هر روش رو
  .تعيين كننده يك تعريف براي روش مي باشد

 End Sub و خط آخر با عبارتي مانند Private Sub ProcedureName_Event Name خط اول با عبارتي مانند 
اگر شما به روش رويداد نياز نداريد .  رويداد را بين اين دو خط وارد كنيدشما بايد كدهاي مربوط به روش. شروع مي شود

شما بايد تعاريف برنامه خودتان را در قسمت كلي بخش .  بنويسيدEnd Sub و Subبايد خودتان روش را با عبارات 
رج از محدوده تعريفي قسمت كلي در خا . ) رجوع كنيد7,1شكل  در Objectبه ليست . ( تعاريف در پنجره كد قرار دهيد
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 جمالت باز و بسته شدن دو روش رويداد و يك زير برنامه 9,1شكل  مدول كد در . ) را ببينيد9,1شكل . ( روش قرار دارد
  .چون آن متعلق به شي كاربرگ است ، اين مثالي از يك مدول فرم است. را نشان مي دهد

 
  .ربرگ كه دو برنامه رويداد و يك زير برنامه را نشان مي دهديك مدول كا : 9 . 1شكل 

  

  دسترسي به راهنماي آنالين

البته ، . مثل همه برنامه نويسان  خوب كه مي دانند، شما بايد يك مرجع را جهت تكميل موفقيت آميز يك پروژه داشته باشيد
شما مي توانيد كتابهايي را خريداري نماييد كه . اريدكيفيت مرجع ها با هم متفاوت است ، اما شما در آن مورد كنترلي ند

البته اگر دنبال يك كلمه يا ساختار شكلي يك كد باشيد ، استفاده از راهنماي آنالين مفيد . برخي از آنها مفيد خواهند بود
ه در شكل  نشان  براي نومنHelpيك پنجره . اين روش در رابطه با برنامه هاي كاربردي ، سريع و راحت است. خواهد بود

  .داده شده است

 

  VBAپنجره راهنماي  : 10 . 1شكل 
  

 دسترسـي داشـته باشـيد، راهنمـاي         6اگر شما به مايكروسافت ويژوال استوديو يا مايكروسافت ويزوال بيسيك             توجه 
رابـط   خـي ر وينـدوز و ب APIرد اين موارد در مو.  مفيد خواهيد يافت   VBAآنالين را براي برخي پروژه هاي       

  .هاي آن نيز برقرار است
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معمـوال فهرسـت    . يك جدول محتويات ، يك معجزه گر پاسخ و يـا فهرسـت            : شما سه انتخاب براي جستجوي آنالين داريد      
  .سريعترين را ه است زيرا شما يك كلمه كليدي را وارد مي كنيد و ليستي از اسناد درباره آن ظاهر مي شود

 بـر روي  VBA را انتخاب كرده باشـيد ، راهنـامي   recommended يا normal اگر به هنگام نصب آفيس گزينه      متاسفانه،
  : مراحل زير را طي كنيدXP در آفيس VBAبراي نصب راهنماي آنالين . رايانه شما نصب نشده است

  
 . را باز نماييدControl Panel كليك كرده و Startروي  .1

 . را انتخاب كنيدAdd or Remove Programsگزينه  .2

 Changeانتخاب كرده و روي  و يا آيتم مشابه اينها را Microsoft Excel يا Microsoft Office XPگزينه  .3
 .كليك كنيد

 . كليك كنيدnext را انتخاب كرده و روي Add or Removeگزينه  .4

 Visual Basic forپس  را بـاز كـرده و سـ   Office Sharedاز ميان ليست ابزارهاي نشان داده شـده ، گزينـه    .5

Applicationsرا انتخاب كنيد . 

 . كليك كنيدUpdate را انتخاب و روي Visual Basic helpگزينه  .6

  

 به ايـن راهنمـا      F1پس از اينكه فايلهاي راهنما نصب شدند ، شما مي توانيد از طريق منو يا نوار ابزار استاندارد يا فشار كليد                      
  .دسترسي پيدا كنيد

واهيد در مورد يك كلمه كليدي در ميان كد خود اطالعاتي بگيريد روي آن كلمه كليك كنيـد و سـپس                     اگر بخ    نكته
  . را فشار دهيد ، پنجره راهنما براي آن كلمه ظاهر خواهد شدF1كليد 

  

   در اكسلVBAكاربرد ابزارهاي 

توانيد از ابزارهاي موجود سود جسته       توسعه دهيد بلكه مي      VBAشما مجبور نيستيد كه اكسل را تنها از طريق رابط كاربري            
اين ابزارها عبارتند از ضبط كننده ماكرو ،  يابنده شـي در ويـژوال بيـسيك و جعبـه ابـزار                      . و از آن طريق كد خود را بنويسيد       

Controlو نوار ابزار هاي فرم كاربري .  

  

  Visual Basicنوار ابزار 

 را  VBAبه نحوي آماده شده است كه امكان دسترسي سريع بـه ابزارهـاي              )  را ببينيد    11,1شكل  ( نوار ابزار ويژوال بيسيك     
 ، VBAشما مي توانيد از دكمه هاي موجود در اين نوار ابزار استفاده كنيد و بـه قـسمتهايي همچـون رابـط         . ميسير مي سازد  

  .رايشگر متن مايكروسافت دسترسي داشته باشيد و ويControlضبط كننده ماكرو ، جعبه ابزار 
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  نوار ابزار ويژوال بيسيك : 11 . 1شكل 

  
در . (  ذخيره كرده باشيد   HTMLشما مي توانيد از ويرايشگر متن زماني استفاده كنيد كه توسط اكسل كاربرگ را به صورت                 

د تا ويژگي هاي مربـوط بـه    شما را قادر مي ساز1دكمه حالت طراحي.) اين كتاب در مورد ويرايشگر متن بحث نخواهيم كرد       
ActiveX     كنترل هاي .  را در كاربرگ انجام دهيدActiveX  در جعبه ابـزار Control   را 12,1شـكل  . (  يافـت مـي شـوند 

  .)ببينيد

 
 Controlنوار ابزار  : 12 . 1شكل 

  
  Controlجعبه ابزار 

بوده و مي توان آنها را به كاربرگ اضافه نمـود و سـپس توسـط برنامـه                   ActiveX حاوي كنترل هاي     Controlجعبه ابزار   
VBAجعبه ابزار .  آن را كنترل نمودControl جمع بندي شده است2,1 حاوي كنترل هاي متنوعي است كه در جدول .  

  
 . هاي استانداردي كه همراه اكسل عرضه مي شوندActiveX : 2  . 1جدول 

ActiveX  توضيح  
Check Box  امكان چندين انتخاب را در ميان چندين گزينه براي كاربر مهيا مي سازد.  

Text Box  امكان درج متن را ميسر مي سازد.  
Command Button  يك عمل را كليك ماوس انجام مي دهد.  

Option Button   سازدامكان يك انتخاب را در ميان چندين گزينه براي كاربر مهيا مي.  
List Box  ليستي از مقادير را براي كاربرنمايش مي دهد.  

Combo Box ليستي از مقادير را نشان مي دهد كه قادر است مقدار جديدي را نيز بپذيرد.  
Toggle Button مشخص مي كند كه يك آيتم چه زماني انتخاب شده است.  

Spin Button ست براي يك كنترل ديگر بكار روداين مقدار ممكن ا. مقداري را تغيير مي دهد.  
Scroll Bar مقداري را تغيير داده يا يك شي را جابجا مي كند.  

                                                 
1 Design Mode  
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ActiveX  توضيح  
Label عنواني را براي ديگر كنترل ها ارئه مي دهد و يا پيغامي را براي كاربر به نمايش مي گذارد.  
Image جهت نمايش تصوير بكار مي رود.  

  
 از آنهـا    VBA مشخص هستند كه شما مي توانيد براي ساختن يك رابط در برنامه               اشيايي با عملكرد   ActiveXكنترل هاي   
 استفاده كنيد تا كاربر بتواند يك يا چند مـورد از آن ليـست را انتخـاب                  Listبراي مثال ، شما مي توانيد از آيتم         . استفاده كنيد 

  . ديده مي شود را مالحظه كنيد13,1شكل ر اي كه دكاربرگ نمونه . نمايد
  

 
   ActiveXيك كاربرگ اكسل حاوي چندين كنترل  : 13 . 1شكل 

  
مـن  .  ، من يك آيتم ليست ، برچسب و دو دكمه كنتـرل دسـتور را در كـاربرگ قـرار دادم                     Controlبا استفاده از جعبه ابزار      

 ActiveX كه ويژگي خاصي از كنترل هاي         تغيير دادم طوري   Propertiesويژگي هاي پيش فرض آيتم ها را توسط پنجره          
قبـل  .  باز كنيد  Control را مي توانيد از طريق كليك روي آيكون مربوطه در جعبه ابزار              Propertiesچنجره  . ديده مي شود  

 در جعبـه  Design Modeاز تغيير هر ويژگي من به حالت طراحي رجوع مي كنم كه آن هم از طريق كليـك روي آيكـون   
 كه مـن بـراي برنامـه نمونـه بكـار بـرده ام ،                ActiveX نشان مي دهد كه كنترل هاي        3,1جدول  . قابل اجراست ابزار كنترل   

  .من بقيه ويژگي ها را به حالت پيش فرض باقي رها كرده ام. ويژگي آنها را ويرايش نموده ام 
  

 3  . 1جدول 

ActiveX control  مقدار  ويژگي  
List Box Name lstItems  

Command Button Name cmdAddItems  
List Box Caption Add Items  

Command Button Name cmdClear  
Command Button Caption Clear  

Label Name lblOutput  
Label Caption No Selection  
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 Command به آيتم ليست از طريق كليك روي دكمـه  Aون هدف از اين كاربرگ اين است كه آيتم هاي ليست شده در ست          

كاربر پس از آن مي تواند محتويات آيتم را پاك كند يـا اينكـه مـوردي را از ليـست انتخـاب كنـد كـه در نتيجـه            . اضافه كنيم 
 Sheet1 تحت نـام  VBA IDEدول كد وارد شده است كه در مكه برنامه براي اين كاربرگ در . برچسب تغيير خواهد كرد

  .از حالت طراحي خارج شويد قبل از اينكه كد را اجرا كنيدشما بايد . موجود است
  

Private Sub cmdAddItems_Click() 
     Dim I As Integer 
     For I = ٢ To ١١ 
          lstItems.AddItem Cells(I, "A").Value 
     Next I 
End Sub 
 
Private Sub cmdClear_Click() 
     lstItems.Clear 
     lblOutput.Caption = "No Selection" 
End Sub 
 
Private Sub lstItems_Click() 
     lblOutput.Caption = "You have selected "& lstItems.Value 
End Sub 
 

 اشيا به همراه    پس اين .  مي باشد  ActiveX زيرا اين كاربرگ حاوي كنترل هاي         استفاده كردم  Sheet1من از مدول كد براي      
  . ليست شده اند Sheet1اعمال آنها در مدول كد براي 

در مـورد  .  استفاده كردم تا همـه كـد برنامـه را در بـر بگيـرد             Command  و دكمه هاي      List  آيتم    ()Clickمن از رخداد    
بعدي با آنهـا آشـنا خواهيـد    كم كم در فصل هاي . ، برنامه رويدادها ، عملكرد و موارد ديگر نگران نباشيد         تركيب بندي كدها    

  .دهد  در كاربرگ اكسل را نشان ميActiveXدر حال حاضر ، اين مثال نحوه استفاده از كنترل هاي . شد
  

  Formsنوار ابزار 
 مي باشد با اين تفاوت كه تعداد آنهـا اينجـا            ActiveX ديده مي شود شبيه كنترل هاي        14,1 كه در شكل     Formsنوار ابزار   
  . را انتخاب كنيدView  Toolbars  Forms گزينه Formsاي انتخاب نوار ابزار بر. بيشتر است

  

 
  Formsنوار ابزار  : 14 . 1شكل 

  
شما مي توانيد از اين كنترل هـا        . كنترل هاي موجود در روي نوار ابزار فرم براي استفاده كاربران عادي است تا برنامه نويسان               

اشيا و رخدادهاي اين كنترل ها با كنترل هاي نوار ابزار تا . ترسي به ماكروها و يا نمايش داده در كاربرگ استفاده كنيد       براي دس 
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 مجموعه اي از ابزارهاي ساده را بـراي يـك عمـل             Formsبا اين وجود ، كنرل هاي نوار ابزار         . حدي قابل مقايسه مي باشند    
  . ارائه مي دهدVBAساده در 
  ماكروها

كـه در  (   Record New Macroبـا اسـتفاده از امكـان    . كروها به عنوان برنامه هاي ضبط شده در نظر گرفته مي شـوند ما
تا زماني كه ضـبط كننـده فعـال اسـت ، تنهـا      .  ايجاد كندVBAهر كاربري مي تواند يك برنامه      . )  ديده مي شود   15,1شكل  

به عنوان مثال ، يك نمودار ايجـاد كنيـد، يـك فرمـول ،               . ( ذخيره شود  VBAاعمالي را انجام دهيد كه مي خواهيد در برنامه          
زماني كه شما ضبط كننده را متوقف كنيد ، مي توانيد ماكرو را اجرا كنيد تا كارهـاي                . )شكلبندي يك يا چند سلول و الي آخر       

د كارهاي تكراري را بسيار ساده و       چرا كه مي توانن   . اين ويژگي براي كاربران بسيار مفيد است      . ضبط شده دوباره تكرار شوند    
اين ويژگي براي برنامه نويسان نيز مفيد خواهد بود چرا كه مي توانند با استفاده از آن نحوه كـد نويـسي را                   . سريع انجام دهند  

  .در اكسل فرا بگيرند

 
  انتخاب ويژگي ضبط ماكرو در اكسل : 15 . 1شكل 

  
  ضبط يك ماكرو

ر مي خواهيد بدانيد چگونه در اكسل كد نوشته مي شودآسانترين و سريعترين راه ضبط يك ماكرو و بررسي نتيجه آن اگ
  :تنها سه مرحله زير را دنبال كنيد. ضبط ماكرو در اكسل ساده است. است

  
.  را انتخاب كنيدTools  Macros  Record New Macroبراي شروع ضبط كننده اكسل ، گزينه  .1

  )11,1شكل . (  است ترجيح دهيد كه از نوار ابزار ويژوال بيسيك اين گزينه را انتخاب كنيدممكن

  )16,1شكل . ( در كادر نام ماكرو ، نامي را براي ماكرو تعيين كنيد .2
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  نامگذاري و ذخيره ماكرو : 16 . 1شكل 

تدا از شما خواسته مي شود كه نام ماكرو را مشخص كنيد، سپس زماني كه شروع به ضبط ماكرويي مي نماييد ، اب
. تعيين كنيد كه اين ماكرو در چه كارپوشه اي ذخيره مي شود و در انتها توضيحي را براي عملكرد ماكرو وارد كنيد

ل هيچ يك از اين موارد مهم نخواهد بود اگر ضبط ماكرو فقط هدف ما كد نويسي آن باشد، فقط نام ماكرو و مح
  .ذخيره آن در كارپوشه را به ياد داشته باشيد

 . كليك كنيدOKكارپوشه اي را براي ذخيره انتخاب كنيد و روي  .3

  
اين كارپوشه ها . ه شوندماكروها مي توانند در كارپوشه فعلي، يا در كارپوشه اي جديد يا در كارپوشه شخصي ذخير

  . قابل دسترسي استIDEليست شده اند و از طريق  Project Explorerدر پنجره 
 17,1شكل ( زماني كه شما اطالعات خواسته شده را وارد كرديد ، يك نوار ابزار كوچك با دو دكمه ظاهر مي شود 

دكمه اول براي توقف عمليات ضبط ماكرو بكار مي رود و دومي به اكسل مي گويد كه در كد توليد شده                     .) را ببينيد 
 كليـك كنيـد همـه       Stopتا زماني كه شما روي دكمـه        . جاع نسبي استفاده كند   به جاي ارجاع مطلق به سلولها از ار       

  .اعمال انجامي ضبط مي شود
  

 
  .نوار ابزار توقف ضبط ماكرو : 17 . 1شكل 

  
د كـه   مثال مي توانيد از منو انتخاب كنيـ       . مجموعه اعمالي را كه مي خواهيد ضبط شود به صورت عادي انجام دهيد             .4

 .يك كاربرگ جديد اضافه شود و سپس روي يك سلول كليك كنيد و همه اين اعمال ضبط مي شوند

 .ضبط را متوقف سازيد .5

 اي كـه در     Workbookكـد ذخيـره شـده در زيـر شـاخه            .  را باز كنيد و كد ذخيره شده را پيدا كنيد          VBAرابط   .6
 . ليست خواهدشدProject Explorer  انتخاب كرده ايد بصورت يك مدول استاندارد در پنجره3مرحله 

 .كد ذخيره شده را ويرايش كنيد و آ ن را به برنامه هايتان اضافه نماييد .7

  
   و ويرايش ماكروي ضبط شده همشاهد

 امتحان كنيد ، توصيه مي كـنم كـه ابتـدا كـدهاي غيـر                IDEپس از ضبط ماكرو ، ممكن است بخواهيد كد ذخيره شده را در              
  . توضيحات الزم را به آن اضافه كنيد سپس آن كد را به پروژه خود اضافه كنيدضروري را حذف كنيد و
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ابتدا . (  ضبط و ويرايش ماكرو در مثال زير آورده شده  است كه در آن شكلبندي هاي متفاوتي اعمال شده است                   تمام مراحل   
.  كنيد و شكلبندي هاي زير را اعمـال كنيـد   استفادهFormattingاز نوار ابزار . ) سلول مورد نظر را در كاربرگ انتخاب كنيد      
  .البته قبال ضبط ماكرو را بايد آغاز كرده باشيد

 .تغيير دهيد) توپر  ( Boldنوع خط را به  .1

 . تغيير دهيد14اندازه خط را به  .2

 .رنگ خط را به آبي تيره تغيير دهيد .3

  ) Format  Column  Autofit. ( عرض ستون را به اندازه خودكار در آوريد .4
 Project Explorerه شما مي توانيد از طريق پنجره  ذخيره شده است كModule1كد حاصل در مدول استانداردي به نام 

  . نشان داده شده است18,1شكل كه در .) براي اينكار روي اسم مدول دوبل كليك كنيد. ( دسترسي پيدا كنيدبه آن 
  

 
   به ماكروي ضبط شدهدسترسي : 18 . 1شكل 

  
بهتر است كه اعمـال ضـبط   . همان گونه كه انتظار مي رود ، ماكرو كدهاي زيادي را توليد مي كند كه به اكثر آنها نيازي نيست          

شما م يتوانيـد كـد      . شده در ماكرو كم باشد تا كدهاي ايجاد شده كوتاه بوده و براي خواندن و ويرايش مشكلي نداشته باشند                  
  .كنيد بدون اينكه مشكلي در نحوه اجرا و نتيجه داشته باشدبه صورت زيرخالصه  را 18,1شكل 

  
Sub FormatHeader() 
'Edited macro for formatting a header 
   With Selection.Font 
       .Bold = True 
       .Size = ١٤ 
       .ColorIndex = ١١ 'Dark blue color. xlAutomatic will be black 
   End With 
   Selection.Columns.AutoFit 
End Sub 
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  .  شرح داده شده است7فصل  در  End with / Withساختار كد    توجه
  
  

نـام  .  شرح نداده ام اما شما قادريد ببينيد كه چه اتفاقي در كـد نويـسي رخ مـي دهـد                    VBAهر چند من ساختار كدها را در        
اولـين  .  خاتمه مـي يابـد  End Sub شروع  و با Subقرار مي گيرد كه با كلمه  ) FormatHeader( ماكرو در قسمت باال 

در انتها اكسل عرض ستون را . خط ، توضيحات است كه با عالمت آپوستروف آغاز مي شود و با پنج خط ديگر ادامه مي يابد
  .) در سلول وارد كرده ايمفرض كنيم كه قبل از ذخيره ماكرو متني را. ( متن وارد شده در سلول هماهنگ مي كند

  اجراي يك ماكرو
.  ، بهتر است كه آن را امتحان كنيد تا ببينيد آيا همان طوري كه انتظار داريد عمل مي كند      پس از اينكه ماكرو را ويرايش كرديد      

  : كنيدپس از ضبط ، مي توانيد ماكرو را به شيوه زير امتحان. ممكن است مجبور شويد چند ماكرو ديگر نيز ضبط كنيد
  

 .كارپوشه اي را كه ماكرو را در آن ذخيره كرده ايد باز كنيد .1

 Run Macro يا از نوار ابزار ويژوال بيسيك گزينه Tools  Macro  Macrosمنوي زير را انتخاب كنيد  .2
  )19,1شكل . ( كادر محاوره اي كه همه ماكروها را ليست كرده است ظاهر مي شود. را انتخاب كنيد

 
  انتخاب يك ماكرو در اكسل : 19 . 1شكل 

  
 . كليك كنيد تا ماكرو اجرا شودRunماكروي دلخواه را انتخاب و روي  .3

  
اين عمل براي ديگر كاربران راحت تر خواهد . راه ديگر اجراي يك ماكرو اين است كه يك دكمه را به ماكرو اختصاص دهيد

 Command ماكرويي را تعيين كنيد يا اينكه ماكرو را به كنترل ()Click توانيد براي رويداد به عنوان مثال ، شما مي. بود

Button به خاطر داشته باشيد كه كنترل هاي نوار ابزار مشابه جعبه ابزار .  الصاق كنيدControlتنها تفاوت آنها .  مي باشد
  .در مقدار ويژگي ها مي باشد

فقط يـك دكمـه را   . را با كليك روي دكمه موجود در كاربرگ اجرا كنيد  FormatHeaderشما مي توانيد به سادگي ماكرو 
در حقيقت ، زمـاني كـه   .  آن اختصاص دهيد()Click طراحي كنيد و يك ماكرو را به رويداد   Formsبا استفاده از نوار ابزار      

  .ظر را براي الصاق مشخص كنيدرد نيك دكمه را در كاربرگ رسم مي كنيد ، اكسل از شما مي خواهد كه ماكرو مو
  .) را ببينيد20,1شكل ( 
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  Formsتعيين يك ماكرو به يك دكمه در نوار ابزار  : 20 . 1شكل 

  
 به طور خودكار از شما نخواهند خواست كه ماكرويي را تعيين كنيد البته Formsهمه كنترل هاي نوار ابزار   نكته

  .آن راست كليك كرده و ماكروي مورد نظر را تعيين كنيدمي توانيد روي 
  

براي اين كار از . پس از اينكه دكمه در كاربرگ رسم شد ، يك كادر محاوره اي از شما مي خواهد كه ماكرو را تعيين كنيد
  . كليك كنيدOKليست ماكرو را انتخاب كرده و روي 

 متصل كرديد ، هر كليكي روي اين دكمه باعـث اجـراي كـد         Button1 را به دكمه     FormatHeaderپس از اينكه ماكروي     
 FormatHeaderاجـراي مـاكرو   ) تـصوير پـايين   ( و بعـد از  ) تصوير باال (  كاربرگ را قبل از  21,1شكل  . ماكرو مي شود  
  .نشان مي دهد

  

 
   توسط يك دكمه كنترلFormatHeaderاجراي ماكروي  : 21 . 1شكل 
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 ، شما مجبوريد كه ماكروي ذخيره شده را از Controlجهت اختصاص يك ماكرو به كنترل هاي جعبه ابزار    توجه
  .مدول آن كپي كرده و در مدول كاربرگي كه كنترل ما در آن قرار دارد جايگذاري نماييد

  ساختن نوار ابزارهاي سفارشي
برتري اين روش اين . يرد ، استفاده از نوار ابزار سفارشي مي باشدراه ديگر براي اجراي كدهايي كه در كاربرگ قرار مي گ

پس مي توانيد از برنامه هاي كاربردي كه . است كه نوار ابزارهاي سفارشي ايجاد شده مستقل از كاربرگ و كارپوشه مي باشند
  .ايجاد شده است، بدون باز كردن كارپوشه اي خاص استفاده كنيد

كادر .  قرار دارد، انتخاب كنيدTools را كه در منوي Customize سفارشي ، از نوار ابزارها گزينه براي ايجاد يك نوار ابزار
  . را ببينيد22,1شكل .  ظاهر مي شودCustomizeمحاوره اي 

 
  ساختن يك نوار ابزار سفارشي : 22 . 1شكل 

  
در كادر . ار جديد ، يك نوار ابزار خالي در كاربرگ ظاهر مي شود و درج نامي براي نوار ابزNewپس از كليك روي 

 را انتخاب كنيد تا دكمه ها و منوها را به نوار ابزار جديد ايجاد شده Commands محاوره اي سفارشي سازي ، سربرگ
ب كنيد و آنرا به  انتخا23,1 را از ليست نشان داده شده در شكل Macrosبراي دكمه سفارشي جديد ، گزينه . اضافه كنيد

  .روي نوار ابزار جديد بكشيد
  

 
  اضافه كردن يك دكمه به نوار ابزار سفارشي : 23 . 1شكل 



 

http://amar80.blogfa.com 
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و نحوه آرايش را به دلخواه ويرايش كنيد و نيز با كليكروي ) آيكون و متن ( شما مي توانيد ظاهر هر دكمه را تغيير دهيد 

Modify ماكروهايي را به دكمه ها اختصاص دهيد مي توانيد.  
  

 
  تنظيم يك دكمه نوار ابزار براي اجراي ماكرو : 24 . 1شكل 

  
اگـر  .  را ببنديد و دكمه نوار ابزار آماده كـار خواهـد بـود        Customizeپس از تعيين ماكرو ، شما مي توانيد كادر محاوره اي            

اگر شما روي دكمه مربـوط بـه مـاكرو كليـك            .  را ببنديد باز هم نوار ابزار در دسترس خواهد بود          شما كارپوشه حاوي ماكرو   
 " منوها و نوارابزارهاي سفارشي" با عنوان 9در فصل . كنيد اكسل به طور خودكار كارپوشه حاوي ماكرو را فراخواني مي كند   

  .ز و بسته كنيدمن نشان خواهم داد كه چگونه نوار ابزارها را بسته به نياز با
  

  خالصه
همچنـين فهميديـد   .  و چند ابزار متداول آشنا كردم     IDEمن شما را با     .  آشنا كرد  VBAاين فصل شما را با برنامه نويسي در         

 در انتها ، مـن شـرح دادم كـه           . را در كاربرگ قرار دهيد و از آن در كاربردها استفاده نماييد            ActiveXكه چگونه يك كنترل     
 و نوار ابزار وصل كنيد، در فصل بعدي ياد خواهيد گرفـت  ActiveXو را ضبط كنيد و آن را به كنترل هاي   چگونه يك ماكر  

  . استفاده كنيدVBAكه چگونه از اين ابزارهاي 


