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  VBAكار با متغيرها و ثوابت در  : 2فصل 

چون اين  . ي به حساب مي آيد    متغيرها مولفه اصلي هر زبان كامپيوتر     .  ، متغريها و ثوابت هستند     VBAمولفه هاي اصلي زبان     
در . كتاب رويكردي به اكسل دارد ، مي توانيد متغيرها را مانند سلول كاربرگ در نظر بگيريد كه مقدار آن مام تغييـر مـي كنـد            

  .مقابل ، ثوابت مقاديري هستند كه تغيير نمي كنند
همچنين در مورد نوع داده هايي      . تصاص دهيم   اين فصل نشان مي دهدكه چگونه متغيرها را آرايش كنيم و به آنها مقداري اخ              

  .در نهايت ثوابت تعريف شده توسط برنامه نويس را پوشش خواهم داد. كه اين متغيرها مي توانند بگيرند بحث خواهيم كرد
  

  ساخت متغيرها و درك دامنه آنها
سلولهاي كاربرگ مـي تواننـد      . ر بگيريد قبل از اينكه متغيرها را توضيح دهم ، مي خواهم كه شما يك سلول كاربرگ را در نظ                 

.  بنابراين به راههاي مختلفي مـي تـوان آن را شـكلبندي نمـود              .ويرا، مثل اعداد ، متن و تص      .انواع مختلفي از داده ها را بگيرند      
... براي مثال ، در اكسل ، اعدادي كه وارد مي شوند مي توانند يك عدد صحيح ، يك پول ، يك درصد و يا مقداري كسري و               

 اكسل را نشان مي دهد، كه دسته هاي مختلفي از نـوع داده هـا را ليسـت    Format cells كادر محاوره اي 1,2شكل . باشند
  .كرده است كه شما مي توانيد آنها را به كاربرگ وارد كنيد

  

 
  .ع شكلبندي موجود را ليست كرده است انواFormat Cells در كادر محاوره اي Number  سربرگ :1  . 2شكل 

  
پس مي توانيد سلول كاربرگ . شما همچنين مي توانيد محتويات سلول را تغيير داده يا حذف كنيد، در هر زماني كه بخواهيد

  .را به عنوان يك مكان موقت براي اعداد و متون در نظر بگيريد
بـراي مثـال،    .  متغير مي تواند گسـتره وسـيعي از داده هـا را بگيـرد              با اين تفاوت كه   . يك متغير برنامه نيز همان شكل را دارد       

متغيرها براي اين بكار مي روند كه داده هايي را كه برنامه به آنها نياز دارد، . تصاوير و اشيا و نيز قابل رويت براي كاربر نيست
  ).لحظه از اجراي برنامهدر هر ( شما مي توانيد يك متغير را دستكاري كرده يا حذف نماييد . نگهداري كند

زمان ايجاد ، تغيير و حذف يك متغير بستگي به نيازهاي برنامه شما دارد و هنگام انجام اين كارها نيز بايد از قوانين خاصي 
  .اكنون ما اين قوانين را بررسي خواهيم كرد. تبعيت كنيد
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تعريـف  . دا آنرا تعريف كنيد هر چنـد ضـروري نيسـت    كار كنيد، من پيشنهاد مي كنم كه ابت    VBAقبل از اينكه با متغيرها در       
 از  VBAبراي تعريف يك متغير در      . يك متغير به كامپيوتر مي گويد كه فضايي از حافظه را براي مقداري داده نگهداري كند               

  .استفاده مي شود)  است Dimensionمخفف كه  ( Dim عبارت

از بكار بردن   .  كاراكتر تجاوز كند   255ايد با حرف آغاز شود و نبايد از         نام متغير ب  .  مي باشد  myvarدر عبارت اخير نام متغير      
البته مـي توانيـد   . كاراكترهاي نامتعارف و غير معمول در نامگذاري متغير خودداري كنيد زيرا اكثر آنها غير قابل قبول مي باشد  

 شـما نمـي توانيـد از كلمـات      .Last_Name  استفاده كنيد تا بين نام متغير فاصله ايجاد كنيد مثال" ـ  "از عالمت زير خط 
  . براي نام متغير استفاده كنيد و يا اينكه نمي توانيد از يك نام تكراري در يك برنامه استفاده نماييدVBAكليدي 

  

بـدون جملـه    . از عبارت تعيين كنند در كد مدول استفاده كنيد تا شكل متغير را كامال روشن و آشـكار سـازيد                      نكته
ايـن كـار ضـعيفي بـراي        . متغيرها بطور ضمني در كد بكار خواهند رفـت         ) Dimبدون عبارت   ( ده  تعيين كنن 

 براي اينكه مطمئن شـويد كـه        .برنامه نويسي است چرا كه كد شما را براي خواندن يا خطايابي مشكل مي كند              
 Tools  Options گزينه VBA IDEعبارت تعيين كننده بطور خودكار به پروژه شما اضافه مي شود در 

 OK را انتخـاب كـرده و روي   Require Variable Declareدر كادر محاوره اي گزينـه  . را انتخاب كنيد
هر چند   اين اصول اختياري هستند   امـا مـن        . برخي اصول براي نامگذاري متغيرها بكار مي رود       . كليك كنيد 

در نامگـذاري متغيرهـا خوانـدن كـد و     برخي از آنها را براي شما بازگو مي كنم چرا كـه رعايـت ايـن اصـول      
 من نيز به چشم خواهند خورد عبارتند        VBAبرخي از اين اصول كه در كدها        . خطايابي آن را تسهيل مي كند     

  :از 

مثال   اگر متغيري قرار است نام اول اشـخاص را نگهـداري كنـد آن را                  . يك نام توصيفي بكار ببريد     •
FirstNAme  ،  fNameن قرار دهيد  و يا چيزي شبيه آ. 

 .اولين حرف را با حروف كوچك شروع كنيد و بقيه را با قواعد نوشتاري ادامه دهيد •

 sFNameمتغير را با حرف كوچكي شروع كنيد كه نوع متغير را به شـما خـاطر نشـان سـازد مـثال        •
 .براي متغير رشته اي 

 . نيستنيازي به نام هاي طوالني. تعداد كاراكترهاي نام متغير را حداقل كنيد •

  

 اعـالم     VBAتعيين نـوع متغيـر بـه        ...) رشته اي ، صحيح ، مفرد و        . ( در نهايت ، تعريف متغير بايد نوع آن را نيز تعيين كند           
) قابل گسـترش و تغييـر   (  Variantبدون تعيين نوع داده ، متغير از نوع . مي كند كه چه مقدار حافظه براي متغير ذخيره كند    

اين عمل حافظه را تمام نمي كند امـا سـرعت           . ي آن ماكزيمم مقدار از حافظه را ذخيره خواهد كرد          برا VBAخواهد بود كه    
  .عملكرد برنامه شما را در مواقع سخت كاري به شدت كاهش مي دهد

كرده البته مطمئن شويد كه براي هر متغير نوع داده ها را تعيين             . شما مي توانيد در يك خط بيش از يك متغير را تعريف كنيد              
كد زير دو متغير صحيح و يك متغير رشته اي را تعريـف             .  در نظر گرفته مي شود     Variantدر غير اينصورت به صورت      . ايد

  :مي كند
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Dim myVar1As Integer, myVar2 As Integer, fName As String 

  
به عنـوان مثـال ، متغيـر        . ييدشما مي توانيد براي تعيين نوع متغير از كاراكترهاي مخصوص اين كار استفاده نما               توجه

Vall&      يك متغير از نوع Long          تعيين كننـده نـوع       ) &( را معرفي مي كند چرا كه عالمت امپرسندLong 
 , #(Double ) , @(Currency) , %(Integer) , !( single): كاراكترهاي ديگر عبارتنـد از  . مي باشد

(String)$.   
  

  .در همين فصل شرح خواهم داد " VBAانواع داده هاي  " با عنوان  بعدي  را در قسمتVBAمن انواع داده ها در 
  

  درك دامنه متغير
زماني كه يك متغير در دامنه خود قـرار دارد  . دامنه يك متغير  ، ميزان در دسترس بودن آن متغير را در برنامه مشخص مي كند  

اما اگر متغير در خـارج از دامنـه خـود باشـد ، برنامـه                . يير دهد ، برنامه شما مي تواند به آن دسترسي پيدا نموده و يا آن را تغ              
 سه سطح   VBAدر  . بنابراين اجراي برنامه متوقف خواهد شد     . خطاي اجرا خواهد داد و به آن متغير دسترسي نخواهد داشت          

  .و دامنه موجود است
  

   Procedure1سطح دامنه 
برنامـه زيـر را در نظـر    . ه قرار دارد يك متغير در سطح روش مي باشد   متغيري در يك بلوك كد كه مربوط به تابع يا زير برنام           

  :بگيريد
Private Sub MyProcedure() 
     Dim myVar As Integer 
     myVar = myVar + ١ 
End Sub 

  
 تـا زمـاني كـه ايـن         myvarمتغير  .  تعريف شده است   MyProcedure به صورت عدد صحيح درون برنامه        myvarمتغير  
 myvarپـس از اينكـه متغيـر    .  تعريف شـده اسـت  Dim اجرا مي شود ، از بين نمي رود و متغير با استفاده از عبارت              برنامه

 مـي رسـد ، روش   End subزماني كه اجراي برنامه بـه خـط   . تعريف شد ، مي تواند توسط كد ديگري در برنامه تغيير كند
 ديگـر در  myvarبنـابراين ، متغيـر   .  آزاد مـي شـود  myvarير تمام شده و خارج مي شود و حافظه نگهداري شده براي متغ    

در ايـن مثـال ،      .  ايجاد شده و سپس نابود مـي شـود         myvarهر زماني كه اين برنامه خوانده شود ، متغير          . برنامه نخواهد بود  
  . )دمتغيرهاي عددي هنگام ايجاد ، مقدار صفر را دارن. (  تجاوز نمي كند1 هيچگاه از مقدار myvarمتغير 

 Staticدر بين زمانهاي فراخواني برنامه حفظ كند، متغيـر را بـا كلمـه    اگر شما نياز داريد كه متغير سطح روش مقدار خود را          
  :كد بصورت زير مي باشد. تعريف نماييد

Private Sub MyProcedure() 
     Static myVar As Integer 
     myVar = myVar + ١ 
End Sub 

                                                 
  روش ، برنامه 1
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 تعريف شده است بنابراين مقدار متغير در هر بار اجرا افزايش  Static با كلمه    myvar ، متغير    ()MyProcedureدر برنامه   
  .مي يابد و اين روال ادامه مي يابد تا زماني كه برنامه از نو آغاز شود

  

  دامنه سطح مدول
ريـف يـك مـدول ، تعريـف         يك متغير داراي سطح مدول مي باشد هر گاه در خارج از يك روش اجرايي در قسمت كلي تع                  

  . استفاده شودPrivate يا Dimكه ممكن است از كلمات .)  را ببينيد1فصل . ( شود
  

زيرا .  ارجح استPrivateاستفاده از .  معادل استPrivate با تعريف Dimتعريف متغيرهاي سطح مدول با     توجه
  .در دامنه متغير ابهامي باقي نمي گذارد

  
 در همه روش هايي كه داخل مدول قرار داشته باشـند ،             myvarل فرم استاندارد وارد كنيد ، متغير        اگر كد زير را در يك مدو      

  .، ولي در روش هاي ديگر در دسترس نخواهد بوددر دسترس خواهد بود
  

Private myVar As Integer 
Private Sub SetVar() 
     myVar=١٠ 
End Sub 
Private Sub AddTwo() 
     myVar = myVar + ٢ 
End Sub 
Private Sub SubtractOne() 
     myVar = myVar - ١ 
End Sub 

  
  

 myvar باشد در نهايت مقدار      ()Subtractone و در نهايت     ()SetVar()   ، AddTwoاگر ترتيب اجراي برنامه بصورت      
هر . ا در دسترس خواهد بود     يك متغير سطح مدول مي باشد و در همه زير برنامه ه            myvar خواهد بود زيرا متغير      11، عدد   

  .تالشي براي دسترسي به متغيرها از خارج مدول با خطا روبرو خواهد شد
  

  دامنه عمومي
) شايد آنرا با نام كلي يا جهـاني بشناسـيد   ( يك متغير عمومي . باالترين سطح ممكن براي يك متغير ، سطح عمومي مي باشد    

 Publicبـا اسـتفاده از كلمـه         متغيرهاي عمومي بايد در قسـمت عمـومي       . در تمام مدول ها و روش ها در دسترس مي باشد          
تا جايي كه ممكن است سعي كنيد از متغيرهاي عمومي استفاده نكنيد زيرا خواندن كد را براي شما مشكل مي                    . تعريف شوند 

ا؟ اگـر نـه ، متغيـر را بـه           همواره از خودتان بپرسيد كه يك متغير در كجا مورد نياز است آيا در همه مدول ها و روش ه                   . كند
  .صورت عمومي تعريف نكنيد
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 تنها در قسمت عمومي يك مدول استفاده كنيد، در يك برنامـه             Public و   Privateشما مي توانيد از كلمات         توجه
  . استفاده كنيدDimبراي تعريف متغير از 

  
د عمـومي بـودن متغيـر ، ايـن متغيـر            جو در داخل مدول اجتناب كنيد چرا كه با و         Publicاز بكار بردن كلمه       نكته

  .داراي دامنه مدول خواهد بود
  
  

   VBAانواع داده هاي 
شما مـي توانيـد از داده هـاي متنـوعي           . كه براي متغير تعريف شده است      بستگي به نوع متغيري دارد       VBAانواع داده ها در     

  . ) را ببينيد1,2جدول . ( استفاده كنيد
  

  VBAانواع داده هاي  : 1 . 2جدول  

Data Type  Storage 
Size (bytes)  

Range  

Byte  1  0 255 تا  

Boolean  2  True يا False  

Integer  2  32768- 32767 تا  

Long  4  -2،147،483،648 2،147،483،647 تا  

Single 4  -3,402823E38   1,401298- تاE-45      1,401298 ; براي اعداد منفـيE-45   تـا 
3,402823E38براي اعداد مثبت   

Double 8  -1,79769313486231E308 ــا  بــراي مقــادير 4,94065645841247E-324- ت
 بــراي 1,79769313486232E308 تــا 4,94065645841247E-324 ;منفــي 

  مقادير مثبت 

Currency 8  -تا٩٢٢،٣٣٧،٢٠٣،٦٨٥،٤٧٧٫٥٨٠٨  
٩٢٢،٣٣٧،٢٠٣،٦٨٥،٤٧٧٫٥٨٠٧  

Decimal 14  +/-79،228،162،514،264،337،593،543،950،335ــار ــدون اعشـ .  بـ
.  رقــم اعشــار28 بــا 7,9228162514264337593543950335-/+
ــ0,0000000000000000000000000001-/+ ــر  ك ــدد غي وچكترين ع

  .صفر

Date  8  January 1, 100  تا   December 31, 9999 

  

Object 4  هر شي مرجع  

String ( Variable 
length) 

  . بيليون2 تا تقريبا 0  طول متن+ 10

String(fixed length)  65400 تا تقريبا 1  طول متن  
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Data Type  Storage 
Size (bytes)  

Range  

Variant (numerical(  16   هر عددي تا انتهاي مرز نوعDouble  

Variant ( string) 22 +همانند محدوده رشته متني  طول متن  

User - defined  ــه ــوع مولف مجم
هايي كـه مـورد     

  نياز است

  .محدوده هر مولفه همانند نوع همانند آن 

  
  

  )  Numerical(انواع داده هاي عددي 
شما از . مي باشدDecimal و Byte   ، Integer   ، Long ، Single ، Double ، Currencyانواع داده هاي عددي شامل      

براي ذخيره اعداد كامل يا غير كسري استفاده مي كنيد           Decimalو Byte   ، Integer   ، Long   ، Currencyداده هاي نوع    
  . براي ذخيره كسر استفاه مي كنيدSingle و Doubleو از نوع 

  
كند اما در حقيقت اين داده ها بـه   ممكن است اعداد شناور را ذخيره Decimal و   Currencyنوع داده هاي       توجه

 در تعريـف متغيـر      Decimalهمچنين شما نمي توانيد از نوع       .  ذخيره شده اند   10صورت صحيح و با فاكتور      
  . بكار ببريدVariantفقط با . استفاده كنيد

  
بـراي  . ده باشـد  در مورد ميزان حافظه اختصاص داده شده به يك متغير عددي دقت كنيد كه كافي باشد و درست انتخاب شـ                    

  . ذخيره كندByte را در يك متغير نوع 5,12 و 512نمونه ، مثال زير سعي مي كندكه اعداد 
  

Dim myVar As Byte 
myVar = ٥١٢ 
myVar = ٥٫١٢ 

  
 از 512باعث خطاي سرريز خواهد شد و برنامه را متوقف خواهـد كـرد چـرا كـه عـدد       )  myvar=512( اولين اختصاص 

خطايي را ايجـاد   ) myvar=5,12( اختصاص دوم )  مراجعه كنيد 1,2به جدول   . (  بيشتر مي باشد   Byteمحدوده مجاز نوع    
  . را ذخيره مي كند5نمي كند اما با توجه به محدوده مجاز تنها عدد 

  :به مثال زير دقت كنيد . شما بايد در مورد تركيب داده هاي عددي در عمليات محاسباتي دقت كنيد

  
Dim myAnswer As Byte 
Dim num١ As Single 
Dim num٢ As Byte 
num٤٫١ = ١ 
num٥ = ٢ 
myAnswer = num١ * num٢ 
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 تعريف  Byteزيرا متغير از نوع     .  خواهد بود  20 عدد   myAnswerزماني كه كد قبلي اجرا شد ، مقدار نهايي ذخيره شده در             

ايـن  .  تعريف كنيـد Single بايد آن را از نوع  بصورت اعشاري بخواهيدmyAnswerاگر عدد اعشاري را براي      . شده است 
بـراي ديـدن   .  ، عالمت ضرب مـي باشـد  VBAدر  ) *( عالمت  .  تغيير مي دهد   20,5عمل نتيجه ذخيره شده در متغير را به         

  . رجوع كنيد2,2جدول  به VBAليستي از عملگرهاي رياضي موجود در 
  

 2 . 2جدول  

  نتيجه  مثال  ابعت  اپراتور
  13  10+3= نتيجه   جمع  +
  7  10-3= نتيجه   تفريق  -
  30  10*3= نتيجه   ضرب  *
  3,333333  3/10= نتيجه    با نتيجه اعشاريتقسيم  /
  3  10\3= نتيجه   تقسيم با نتيجه عدد صحيح  \
  1000 10^3=نتيجه   توان  ^

Mod  10=نتيجه   باقيمانده Mod 3 1  
  

 را  10+3= يعني ، عبـارت نتيجـه       .  براي تخصيص اپراتور بكار رفته است      2,2جدول   در   ( = )عالمت مساوي     نكته
  .مي توان بصورت زير تصور كرد كه نتيجه يك متغير بوده و حاصل در آن ذخيره مي شود

  
   ) String( انواع داده هاي رشته اي 

اراكترها مي توانند عدد ، حرف و يا از عالئم باشـند            انواع داده رشته اي براي نگهداري تعدادي كاراكتر متني بكار مي روند، ك            
  .دو نوع داده رشته اي داريم ، طول ثابت و طول متغير. و يا هر نوع عالمتي كه در روي كيبورد مي بينيد باشند

  
Dim myString As String*١٠ 
Dim myString٢ As String 
myString = "Fred Flintstone" 
myString٢ = "Fred Flintstone" 

  
زماني كه يك متغير رشته اي با طول ثابت را تعريف ميكنيد، بايد تعداد كاراكترهايي را كه متغير بايد نگهـداري كنـد ، تعيـين                          

 10 تـا  myStringدر كد اخير ، متغير . مقاديري كه به متغير رشته اي اختصاص مي يابد بايد درون كوتيشن قرار گيرند    . كنيد
بنـابراين در مثـال     .  شـد  براي هر متني بيش از ده كاراكتر ، كاراكترهاي اضافي قطع خواهد           . داري كند كاراكتر را مي تواند نگه    

در بيشتر موارد ، شـما از  تعيين طول متغير چندان در برنامه ها متداول نيست زيرا .  خواهد بودFred Flintفوق مقدار متغير 
   .ل متن را نمي دانيدقبل ، طو

 رجوع  1,2جدول  به  ( ن طول متن تعريف مي شوند مي توانند تا دو ميليارد كاراكتر را نگهداري كنند                متغيرهايي كه بدون تعيي   
  .كه از هر متن قابل تصور شما ، فضاي بيشتري را در اختيار مي گذارد. ) كنيد
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اي بـا طـول   طول متغيرهاي رشته اي با طول متغير ، در ابتدا صفر در نظر گرفته مي شوند و طول متغير رشـته                   توجه

  .ثابت همان مقداري است كه در تعريف اعمال شده است
  

اغلب نياز خواهيد داشت كه محتويات يك متغير رشته اي را در برنامـه ،  دسـتكاري كـرده و يـا قسـمتي از اطالعـات آن را                       
  . اهم داد توضيح خو3فصل  وجود دارد كه آن را در VBAخوشبختانه ، يك تابع براي اين كار در . استخراج كنيم

  
   )Variant( متنوع انواع داده هاي 

در اين حالت خود اكسل فرمت مربوطه را حدس زده و مطابق آن .  در اكسل هستندgeneralداده هاي متنوع شبيه شكلبندي    
ي  نوع داده يك متغير را حدس مي زند و مطابق آن عمل م             VBAدر اينجا نيز    . داده وارد شده در سلول را شكلبندي مي كند        

داده هـاي متنـوع     . داده هاي متنوع مي توانند غير از داده هاي رشته اي با طول ثابت   براي ديگر داده هـا بكـار رونـد                        . نمايد
 تعريف كنيد و نوع متغير يا عالمت متغيـر را           Dimاگر شما متغيري را با      . عالمت خاصي ندارند تا به وسيله آن تعريف شوند        

  :مانند زير. در نظر گرفته مي شود) گسترده ( متنوع خالي بگذاريد   متغير به صورت 
  

Dim myVar 

  
داده هاي گسترده اين انعطاف را به شما مي دهند  زماني كه از نوع داده ذخيره شده در متغير مطمئن نيستيد مي توانيد از داده                          

ص دهيد اما مطمئن نيستسد عددها در مثال اگر مي خواهيد متغيري را براي داده هاي عددي اختصا     . هاي گسترده استفاده كنيد   
متغير عددي گسترده با تتوجه به نوع داده ها ، صـورت  . چه محدوده اي هستند  يكي از گزينه هااستفاده از داده گسترده است         

 را Byte را به يك متغير گسترده اختصاص دهيد، متغيـر نـوع   32اگر شما عدد صحيح . درستي را به متغير اعمال خواهد كرد  
 به متغيـر اختصـاص يابـد،    5,6 يا اعداد اعشاري مثل 1000اگر در قسمتهاي بعدي برنامه اعدادي مثل      . خود خواهد گرفت  به  

 بنابراين استفاده از داده هاي گسترده مي تواند احتمـال           . تبديل خواهد شد   Integer يا   Singleنوع متغير به طور خودكار به       
  .رخ دادن خطاي سر ريز را كاهش دهد

چرا كه اين متغيرها حافظـه بسـيار بيشـتري از           . ود انعطاف زياد داده هاي گسترده ، در برنامه نويسي از آنها دوري كنيد             با وج 
آنچه مورد نياز است را اشغال مي كنند و ممكن است سرعت اجراي برنامه را كاهش داده و خوانايي كد برنامه شما را مشكل                

  ) را ببينيد8فصل  ( VBA در Array()ت ابزاري بي نظير مي باشد، مثال در مورد تابع اما در مواردي كه به آن نياز اس. نمايد
  
  

  انواع داده هاي ديگر
امـا ممكـن اسـت شـما در مـواردي بخواهيـد از آنهـا         .  و عددي مرسوم و متداول نيستند      Stringالبته انواع زير همانند انواع      

  .قيه انواع رابعد از آن توضيح خواهم داد مي باشدو بBoolean1مهم ترين آنها . استفاده كنيد
  

                                                 
  بولي 1
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  Booleanانواع داده هاي 
بـراي   ( 0و   ) Trueبـاي    ( 1شايد شما اعـداد      . False يا   Trueداده هاي بولي تنها يكي از دو مقدار زير را قبول مي كند،              

False ( را به يك متغير بولي اختصاص دهيد.  
  

Dim myVal as Boolean 
myVal = True 

  
  .آنها در ساختاري شرطي بيشتر بكار مي روند.  را دارندFalseرهاي بولي هنگام تعريف مقدار متغي

  
   )Date( انواع داده هاي تاريخ 

عـدد سـمت جـپ اعشـار بيـانگر تعـداد            . مقاديري كه به عنوان تاريخ ذخيره مي شوند در حقيقت اعداد اعشاري مي باشـند              
 23:59:59 تا   0:00:00 مي باشد و عدد قسمت اعشاري بيانگر زمان بين           9999مبر   دسا 31 تا   1899 دسامبر   31روزهاي بعد از    

شما بايد براي كـار بـا تـاريخ در          .  مي باشد  PM 12:00 و ساعت    19000 دسامبر   31 بيانگر تاريخ    366,5مثال عدد   . مي باشد 
VBA       البته در   .  آنها را به عدد اعشاري تبديل كنيدVBA       راي شما انجام مي دهند كه بعـدا در          توابعي هست كه ابن كار را ب

  .مورد آنها بحث خواهم كرد
  

  1انواع داده هاي تعريف شده توسط كاربر 
هر بخش به صورت منفرد تعريف مي       . يك نوع داده تعريف شده توسط كاربر از روي چندين بخش مختلف ساخته مي شود              

 همچون شماره ، توضيحات ، بدهكاري ، بسـتانكاري ، و            مثالي را فرض كنيد كه در آ ن يك كنترل كننده كتاب مواردي            . شود
اگر بخواهيد مي توانيد يك متغير سفارشي براي آن تعريف كنيد كه همـه آنهـا را در يـك                    . تفاضل اين دو را دريافت مي كند      

  .خط كد گنجانده باشيد
  

Type Ledger 
     Number As Integer 
     Description As String 
     Debit As Currency 
     Credit As Currency 
     Balance As Currency 
End Type 

  
  .متغير سفارشي شده ايجاد شد ، اسم نوع داده ها بالفاصله بعد از كلمه نوع آورده شده است

  
  . تنها در قسمت عمومي استفاده كنيد تا متغيري را تعريف نماييدTypeشما بايد از عبارت    اخطار

  
  . ، از آن در برنامه خوودتان بهره بگيريدPrivate Dim يا  Public توانيد بسته به دامنه متغير ، بعد از اين مي

  

                                                 
1 User Defined 
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Type Ledger 
     Number As Integer 
     Description As String 
     Debit As Currency 
     Credit As Currency 
     Balance As Currency 
End Type 

  
را قـرار داده    ( . ) دسترسي به تك تك مولفه هاي تعريف شده از نام متغير استفاده كرده و سپس عملگر                 شما مي توانيد براي     

  .اين نوع داده ها براي فايلهايي با دسترسي تصادفي بكار مي روند. و نام مولفه را وارد كنيد
  

   )Object( انواع داده هاي شي 
متغيرهاي نوع داده شي يك ارجاع بـه شـي را ذخيـره مـي               . ه شي است  آخرين نوع داده هايي كه من توضيح مي دهم نوع داد          

  .متغيرهاي شي به همان شيوه متغيرهاي ديگر تعريف مي شود. كند
  

Dim myObject As Object 

  
 به متغير شي    Setاغلب ، اختصاص يك مقدار به متغير نوع شي با ديگر متغيرها متفاوت است كه در اين مورد بايد با عبارت                      

  .داري اختصاص داده شود، مق
  

Set myObject = Range("A١:B١٠") 

  
 سـلول كـاربرگ مـي باشـد     20 را اختصاص مي دهد كه در واقـع  B10 تا A1 ناحيه  myobjectعبارت اخير به متغير شي 

ير رنگ زمينـه    مثال براي تغي  . خاص خودش، متغير شي را تغيير دهيد      شما مي توانيد با استفاده از روشهاي        .)  را ببينيد  7فصل  (
  : ، شما مي توانيد از كد زير استفاده كنيدA1:B10محدوده 

  
myObject.Interior.Color = ١٦٧١١٦٨٠ 

  
 به رنگ   Interiorسپس ويژگي رنگ    .  ارائه مي شودانتخاب مي كند     myobject را كه توسط متغير      Interiorاين كد مولفه    

  .آبي البته با استفاده از شماره رنگ تغيير مي يابد
زمـاني  ( مشكل اين است كه شي تا لحظه اجـرا         . تعريف متغيرهاي شي توسط نوع عمومي داده شي در كل ايده خوبي نيست            

 سعي كند كه مشكل ارجاع بـه ويژگـي هـاي مختلـف و روش                VBAاگر  . به متغير مقيد نخواهد بود    ) كه برنامه شروع شود     
براي اجتناب از ايـن مشـكل متغيرهـاي         . حسوسي افزايش خواهد يافت   هاي اشيا را در زمان اجرا حل كند ، كارايي به طور م            

  :مثال قبلي مي تواند به صورت زير نوشته شود. شي را با استفاده از نوع داده خاص خودش تعريف كنيد
  

Dim myObject As Range 
Set myObject = Range("A١:B١٠") 
myObject.Interior.Color = ١٦٧١١٦٨٠ 
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 در مورد ويژگي ها و روش هاي شي بـه خـوبي             VBAي در هنگام ترجمه كدها ، ارجاع دهي خواهد شد و            اين بار متغير ش   
 كمك كنيد   VBAاگر بخواهيد مي توانيد كمي بيشتر به        .  تعريف شده است   Rangeچرا كه به صورت شي      . كار خواهد كرد  

  :به صورت زير . يين كنيدو آن هم به اين صورت كه كتابخانه اي را كه شي در آن يافت مي شود را تع
  

Dim myObject As Excel.Range 
 

 

شما نيـاز داريـد كـه كتابخانـه     . ارجاع به كتابخانه حاوي شي هر چند ضروري نيست اما در اغلب موارد از جلوگيري مي كند  
.حاوي شي را تعيين كنيد اگر چندين شي با نام مشابه و در چندين كتابخانه موجود باشند  

 
  پويشگر شي

 را فشـار دهيـد تـا بـه     F2 را باز كنيد و VBA  IDEراي نمايش ليستي از كتابخانه هاي شي و اشيا مربوط به آنها قسمت ب
Object Explorerرا ببينيد2,2شكل .(  دسترسي پيدا كنيد (.  

  

 
  پويشگر شي : 2  . 2شكل 

  
در قسمت چپ پنجره ليستي .  كندتادني اشيا فراخوانده شده كنوني را ليست مي پويشگر شي در باالي پنجره در جعبه پايين اف        

ويژگي ها ، برنامه ها ، ( پس از اينكه شما يك شي را از آن انتخاب كرديد ، ليستي از اعضا          . از اشيا در دسترس ديده مي شود      
  )در پنجره سمت راست . ( براي آن شي ظاهر مي شود) و ثوابت 

  
 Object Browserنمايي در مورد يك شي خاص يا مولفه هاي آن ، شي يا عضـو آن را در پنجـره   براي راه   نكته

  . را فشار دهيدF1انتخاب كنيد و 
  

البتـه  .  را ببينيـد   7جهت مطالعه جزئيات بيشتر در مورد چگونگي يافتن اطالعاتي در مورد اشيا بكار رفتـه در برنامـه ، فصـل                      
  .ا به طور گسترده استفاده خواهد كردبرنامه هاي اين كتاب از اين اشي
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  VBAثوابت تعريف شده 
ثوابـت تعريـف    .  تعريف شده انـد    VBAاولي ثوابتي كه در     . دو نوع از ثوابت به عنوان برنامه نويس در اختيار شما قرار دارد            

ود مثال تعريف شده  مقادير خود را در كتابخانه شي ارائه مي دهند و در هر جاي كد شما در دسترس خواهد ب        VBAشده در   
  .) شروع مي شوندVbثوابت با كلمه . (  آورده شده است3,2جدول براي برخي رنگها در 

  
   VBAثوابت رنگي عمومي  : 3 . 2جدول  

  مقدار  نام ثابت
vbBlack  0  
vbBlue  16711680  
vbCyan  16776960  

vbGreen  65280  
vbMagenta 16711935  

vbRed 255  
vbWhite 16777215  

vbYellow 65535  
  

براي . ثوابت راحت هستند چرا كه نيازي نيست كه اعداد گنگ و اغلب بزرگ را به خاطر بياوريد تا به ثوابت اختصاص دهيد                     
رنـگ   بـه    16711680مثال ، قبال به شما نشان دادم كه چگونه رنگ پس زمينه سلولهايي را در يك ناحيه با اختصـاص عـدد                       

 استفاده كنيد چرا كه مي توانيد بـه         VbBlueراحت تر است كه از ثابت       . عددي كه بايد آن را جستجو كرد      . ديگري درآوريد 
  .راحتي آن را به خاطر بياوريد

  
myObject.Interior.Color = vbBlue 

  

 عمومي را ليست كنيد ثـوابتي كـه         شما مي توانيد ثوابت   . شي بيابيد شما مي توانيد ثوابت موجود و در دسترس را در پويشگر            
براي ايـن كـار در پنجـره بـاالي پويشـگر شـي ، از ليسـت كالسـها ، گزينـه                       . در همه جاي كد برنامه در دسترس قرار دارند        

globuls   ثوابت تعريف شده به صورت      .  را انتخاب كنيدglobal           در قسمت عمومي تعريف شده اند بنابراين در تمام برنامه 
  .د بوددر دسترس خواهن

شما ثابتي را در سطح برنامه ، مـدول يـا عمـومي             .  تعريف كرده ايد   VBAنوع ديگر ثوابت ، ثوابتي هستند كه شما در برنامه           
از ثوابت استفاده   . برخالف متغيرها مقدار ثابت نمي تواند مانند يك متغير بصورت فعال تغيير كند            . مثل يك متغير تعريف كنيد    

نواحي نامگذاري شده در فرمولها ، آنها را براي خوانـدن راحـت             . به اعداد يا متن ها اختصاص دهيد      كنيد تا اسامي مناسبي را      
  . و چون اين اسامي يك مرجع مطلق به سلولها مي باشند پس به عنوان ثابت در نظر گرفته مي شوندتر مي كنند
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قسمت كلي يا عمومي يك مدول استاندارد ثابـت         درج كد زير در     .  ، ثوابت را تعريف مي كنيد      constشما با استفاده از كلمه      
  . را در برنامه من در دسترس قرار خواهد دادHEADERعمومي 

  
نيز استفاده كنيد  ( + ) مي توانيد از عملگر     . استفاده كنيد تا متن ها را مشخص كنيد        ) &( مي توانيد از عالمت        نكته

  . را توصيه نمي كنماما چون ممكن است با عمل جمع اشتباه گرفته شود من آن

دقت كنيد   . بدست بياورم  HEADERمن مي توانم هر زمان كه بخواهم اطالعات مورد نيازم را بدون تايپ دوباره اطالعات                
  . استفاده كردم تا سطري از اطالعات را وارد كنمHEADER دوبار در تعريف vbCrlfكه من از عبارت 

  
 با اين تعريف VBAدر نتيجه . مه يك سطر كد را در سطر ديگر ادامه دهيداستفاده كنيد تا ادا)_ ( از كاراكتر    نكته

  .بصورت يك تعريف تك سطري رفتار خواهد كرد نه سه تعريف
  

بنابراين زماني از ثوابت استفاده كنيد كه مي خواهيد از يك مقـدار بـه طـور متنـاوب             . مقادير ثابت در كد نمي تواند تغيير كند       
ثوابت را با حروف بزرگ نامگـذاري كنيـد امـا           شما مي توانيد نام      .هيد كه اشتباها مقدار آن تغيير كند      استفاده كنيد و نمي خوا    

  .اين عمل چندان مرسوم نيست
  

  خالصه
همچنين اطالعات .  توضيح دادمVBAدر اين فصل ، من نحوه تعريف و اختصاص مقادير را به متغيرها و ثوابت در برنامه 

  . بحث خواهد كردVBA درباره توابع دروني 3فصل . واع داده ها در اختيار شما گذاشتم قابل مالحظه اي درباره ان
 
 
 
 
 
 


