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  معرفی و ایجاد ماکرو ) 1 فصل(
  

شوند را به صورت خودکار اجرا  سازد تا اعمالی که زیاد اجرا می را فراهم میشود که براي کاربر این امکان  ماکرو به مجموعهء دستوراتی گفته می
  .کند و یا فرمانهاي سفارشی را تعریف و اجرا کند

 Developer روبان 1- 1
امکانات پیشرفته اکسل (از جمله ابزارهاي مربوط به  Developer روبان. است Developer روباناولین قدم در کار با ماکروها فعال کردن 

را کلیک کنید. سپس به برگه  Optionsگزینه  Fileاز منوي  Developer روبانفعال کردن براي  دهد. ماکروها) را در اختیار کاربر قرار می
Customize Ribbon  مراجعه کنید و از لیست روبانهاي ارائه شده در سمت راست پنجره، روبانDeveloper .را انتخاب کنید تا نمایش یابد  

 

  ١- ١  شکل

 Record Macroابزار  2- 1
تبدیل  VBAاین ابزار عملیات انجام شده در کاربرگ را به کدهاي . باشد می Record Macroراي ایجاد ماکرو استفاده از ابزار ساده ترین روش ب

 بعد ازبا بررسی و تغییر کدهاي ایجاد شده و  تواند ماکروهاي ساده ایجاد کند می VBAهاي  کند و به این ترتیب کاربر بدون آگاهی زیاد از کد می
  کدها را ویرایش کرده و ماکروهاي مورد نظر خود را ایجاد کند.، VBAکسب آگاهی نسبی در رابطه با قواعد کد نویسی به زبان 

  نمایش یابد. Record Macroتا پنجره  دکنی کلیکرا  Record Macroدستور  Developerبراي ثبت ماکرو ابتدا از روبان 

 

  ٢- ١  شکل

یا کلید ترکیبی دلخواه را براي اجراي سریع ماکرو تعریف  Shortcut key سپس و کنید وارد باال کادر در را ماکرو نام دادر پنجره باز شده ابت
  .را کلیک کنید OKکنید و دکمه 
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کلیک کنید تا ضبط ماکرو پایان  Developerدر روبان  Stop Recordingسپس اعمال دلخواه را در کاربرگ انجام دهید و در پایان روي دکمه 
  .یابد

 روشهاي اجراي ماکرو3- 1
در پنجره سپس  .دکلیک کنی Developerروبان از  Codeگروه در  Macrosروي دکمه ابتدایی ترین روش براي اجراي یک ماکرو این است که 

  )٣-١  شکل. (کلیک کنید Runماکرو مورد نظر را در لیست ماکروها انتخاب کرده و براي اجراي آن روي دکمه باز شده 

 

  ٣-١  شکل

کنید و بعد از آن هر زمان که  تعریف (Shortcut Key) میانبرکلید براي یک ماکرو توانید  همانطور که در بخش ضبط ماکرو گفته شد، شما می
  خواهید ماکرو را اجرا کنید، کلید میانبر تعریف شده را از صفحه کلید فشار دهید. می

یا دکمه را  Buttonخواهید وظیفه  را که می Shapeابتدا یک روش دیگر اجراي ماکرو با کلیک روي یک دکمه می باشد. براي انجام این کار 
در پنجره باز . را انتخاب کنید Assign Macroسپس روي دکمه رسم شده راست کلیک کرده و گزینه . سم کنیدروي کاربرگ ر, داشته باشد

ماکرو انتخاب شده اجرا خواهد , بعد از این عملیات با هر بار کلیک روي شکل. را کلیک کنید OKشده ماکرو مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه 
  .شد

  اضافه کنید که با کلیک روي آن یک ماکروي خاص اجرا شود. QATعنوان روش آخر می توانید یک دکمه بر روي  به

  چند نکته 4- 1
را انتخاب کنید تا ماکرو هاي ایجاد  xlsmپسوند ,  Saveدر پنجره  Save as Typeبراي ذخیره فایل هاي حاوي ماکرو باید در نوار  .١

 .ندشده نیز همراه فایل اکسل ذخیره شو

  را دنبال کنید :مسیر زیر دسترسی به تنظیمات امنیتی ماکروها براي  .٢

Excel Options  Trust Center  Trust Center Setting  Macro Setting  

  ) چهار سطح امنیتی براي فایل هاي داراي ماکرو قابل انتخاب می باشد.٤-١  شکل(در پنجره باز شده 
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  ٤- ١  شکل

سپس ماکرو . کلیک کنید Developerروبان  در Macrosمربوط به ماکرو ذخیره شده ابتدا روي دکمه  VBAبراي مشاهده کدهاي  .٣
 .کلیک کنید Editمورد نظر را در لیست ماکروها انتخاب کرده و براي مشاهده کد مربوط به آن روي دکمه 

به این صورت که  .باشد در هنگام ضبط ماکرو می VBAو پنجره  Excelمشاهده همزمان پنجره  VBAیکی از راههاي یادگیري کدهاي  .4
را همزمان باز کرده و ماکرو را ظبط کنید. مشاهده خواهید کرد که همزمان با انجام اعمال  VBEو  قبل از رکورد ماکرو دو پنجره اکسل 

 تولید می شوند. VBEدر محیط اکسل، کد هاي مربوط به آن در محیط 
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 Visual Basic forآشنایی با  ) 2 فصل(

Application (VBA)  
) کلیک کنید 1-2  شکل( Developerاز روبان  Codeدر گروه  Visual Basicدر اکسل، روي دکمه  VBAبراي مشاهدهء محیط برنامه نویسی 

  را از فشار دهید. Alt+F11یا اینکه کلیدهاي 

 

  1-2  شکل

  کنید. را مشاهده می VBE)،  اجزاء معمول محیط 2-2  شکلدر تصویر زیر (

 

  2-2  شکل

  (Module)ماژول  1- 2
شوند.  ,درون آن نگهداري می (Procedure)رویه, در قالب یک یا چند VBAشود که کدهاي  به ظرف یا فضایی گفته می Moduleماژول یا 

  دهد که البته هنوز کدا داخل آن نوشته نشده است) یک ماژول را نشان می 2- 2  شکل(کادر سمت راست در 

نه گزی Insertاز منوي  VBEکنند. براي ایجاد یک ماژول , در محیط  سازي رویه ها استفاده می حداقل از یک ماژول براي ذخیره VBAهاي  پروژه
Module .را انتخاب کنید  

و سپس روي  2-2  شکلمراجعه کنید  VBEدر محیط  (Project Explorer)براي مشاهدهء ماژول هاي فایل جاري، به ناحیه مدیریت پروژه 
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  کلیک کنید تا لیست ماژول ها نمایش یابد. Moduleعبارت 

کنید، به طور خودکار یک ماژول در پروژه شما ایجاد شده و کدهاي  براي ایجاد یک ماکرو استفاده می Record Macro: وقتی شما از ابزار   نکته
  شوند. ایجاد شده در قالب یک رویه (در ادامه با موضوع رویه آشنا خواهید شد) درون آن درج می

 (Procedure)رویه  2- 2
  دهند. نوشته شده و عمل خاصی را انجام می VBEمجموعه اي از کدهاي مرتبط با هم است که درون یک ماژول در محیط  Procedureرویه یا 

  وجود دارد : VBAدر  (Procedure)دو نوع رویه 

   (Subroutines)ها  زیرروال .1
  (Functions)توابع  .2

 را انتخاب کنید. Procedureگزینه  Insertاز منوي  VBEدر محیط می توانید براي ایجاد یک رویه در ماژول جاري, 

  (Subroutines)ها  زیرروال 3- 2
است که درون یک ماژول نوشته شده و در زمان اجرا توسط کاربر یا فراخوانی توسط  VBAمجموعه اي از کدهاي   Subroutineیا   زیرروال
  دهد. دیگر، عمل خاصی را انجام می زیرروال

  یابند. پایان می End Subهمراه با نام ماکرو یا زیرروال شروع شده و با عبارت  Subزیرروال ها همیشه با کلمه کلیدي 

پذیر باشد و  شود که فراخوانی زیرروال مورد نظر فقط در ماژول جاري امکان قبل از نام یک زیرروال باعث می Private: درج کلمه کلیدي  1نکته 
  شود را دیگر نمی توانید در لیست ماکروهاي تعریف شده مشاهده کرده و مورد استفاده قرار دهید. اعالن می Privateزیرروالی که با کلمه کلیدي 

دستور  Runرا فشار دهید و یا از منوي  F5توانید بعد از کلیک درون زیرروال, دکمه  هاي بدون آرگومان, می شی زیرروال: براي اجراي آزمای 2نکته 
Run Sub .را انتخاب کنید  

 VBAقواعد پایه برنامه نویسی  4- 2
 : VBAچند نکته در برنامه نویسی 

 .از سطرهاي خالی و تورفتگی براي خوانا بودن بیشتر کد استفاده کنید 

  بعد از فشار دادنEnter شود (شناسایی واژه هاي کلیدي) در صورت عدم وجود خطا, کد نوشته شده دوباره فرمت بندي می 

 خواهید یک عبارت چند سطري بنویسید باید در انتهاي هر سطر یک فاصله وسپس عالمت  اگر میUnderline )_.را وارد کنید ( 

 سطر یک عالمت آپستروف وارد کنید. براي اضافه کردن سطر توضیح کافیست که اول 

  براي نوشتن یک دستور چند خطی باید در انتهاي هر سطر(به غیر از سطر آخر) یک فاصله همراه باUnderline .وارد کنید 

  عملگرها 5- 2
  براي انجام محاسبات می باشند. VBAعملگرها و توابع از جمله ابزارهاي 
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  ی باشند که براي ایجاد تغییر در این تقدم ها می توانید از پرانتز استفاده کنید.داراي تقدم هایی نسبت به هم م VBAعملگرهاي 

  

  عملگرهاي حسابی 2-5-1
  توان ^عملگر : 

  منفی -عملگر :  
  ضرب *عملگر :  
  تقسیم /عملگر :  
  خارج قسمت تقسیم صحیح \عملگر :  
  عملگرMod باقیمانده تقسیم صحیح : 

  تفریق -عملگر :  
  جمع +عملگر :  
  الحاق دو رشته متنی به هم &عملگر :  

 

  اي عملگرهاي مقایسه 2-5-2
  عملگر= 

  عملگر> 

  عملگر< 

  عملگر>= 

  عملگر<= 

  عملگر<> 

  عملگرLike 

  کند. این عملگر دو رشتهء متنی را بر طبق شرایط تعریف شده با یکدیگر مقایسه می

  توانید از کارکترهاي جایگزین زیر استفاده کنید : در تعریف نوع مقایسه می

  مفهوم  کارکتر
  یک کارکتر  ؟
  چند کارکتر  *
  9تا  0یک رقم از   #

[charlist]  یک کارکتر ازcharlist 

[!charlist]  کارکتري که درcharlist نباشد  
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   عملگرهاي منطقی 2-5-3
  عملگرAnd 

  عملگرOr 

  عملگرNot 

  عملگرXor 

  عملگرEqv 

  عملگرImp 
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 گروه فردانش 

  ها متغیرها و انواع داده ) 3 فصل(
  موقت براي ذخیره سازي اطالعات می باشد و معموال از متغیر ها براي نگهداري اطالعات در زمان اجراي یک کد استفاده می شود.متغیر محلی 

  اعالن متغیر1- 3
  شود : براي اعالن متغیرها از دستور زیر استفاده می

Dim نام متغیر [as نوع متغیر] 

  براي آن در نظر گرفته می شود. Varient: اگر نوع متغیري را مشخص نکنید به طور پیش فرض نوع  1 نکته

  تغیرها موارد زیر را رعایت کنید :مدر نامگذاري :  2 نکته

 نام متغیر باید با یکی از حروف آغاز شود  
 تواند شامل حروف, اعداد و کارکتر  نام متغیر تنها میUnderline باشد  
  توانید به عنوان نام متغیر استفاده کنید. ذخیره شده نمیاز کلمات  

  : 3 نکته

وارد شود, قبل از استفاده از هر متغیر باید آن را تعریف کرد  و عدم تعریف یا اعالن متغیر  Option Explicitاگر در بخش اعالن ماژول عبارت 
  تقیما از یک متغیر استفاده کنید، بدون اینکه آن را تعریف کرده باشید.در غیر این صورت شما می توانید مس باعث بروز پیغام خطا خواخد شد.

  از آن استفاده شده است. mدر مثال زیر بدون تغییر متغیر 

  

  

  اي با طول متغیر اعالن متغیر رشته

Dim temp1 as String 

  اي با طول ثابت اعالن متغیر رشته

Dim temp1 as String * 20 

  شوند اختصاص داده شده به متغیر کمتر از طول تعریف شده براي متغیر باشد, کارکترهاي باقیمانده با فاصله خالی پر مینکته : اگر طول رشتهء 

  و طول عمر  متغیر میدان دید  2- 3
 کنند. حفظ میمتغیرهاي تعریف شده در یک رویه, تنها درون همان رویه قابل دسترس خواهند بود و مقدار خود را تنها تا زمان پایان اجراي رویه, 
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یا تهی  nullبرابر  Test6در  mرا اجرا کنید باز هم مقدار نشان داده شده براي  Test5، ماکروي Test6در تصویر زیر حتی اگر قبل از اجراي 
  خواهد بود.

  

  

اعالن کنید. در مثال زیر, با هر بار اجراي  Staticبا عبارت  Dimبراي حفظ مقدار یک متغیر رویه در طول زمان اجرا, باید متغیر را به جاي عبارت 
  شود : اضافه می aواحد به مقدار متغیر  5رویه, 

  

  شوند. در نظر گرفته می Staticقبل از عنوان یک رویه, تمام متغیرهاي رویه به صورت  Staticبا قرار دادن عبارت 

  

و مقدار خود را در زمان اجراي برنامه حفظ  قابل دسترس خواهند بود هاي ماژول متغیرهاي تعریف شده در سطح اعالن ماژول, در تمام رویه
  متغیر هاي سطح ماژول تا آخر برنامه باقی مانده و مقدار خود را حفظ می کنند.  کنند. می

  نمایش می یابد. 5مقدار  Test6در مثال زیر با اجراي ماکروي 

  

  

شوند, در همه جاي برنامه قابل دسترس خواهند بود و مقدار خود را در زمان  در سطح اعالن ماژول تعریف می Globalمتغیرهایی که با دستور 
  کنند. اجراي برنامه حفظ می

 VBAها در  انواع داده 3- 3
  

  کارکتر معرف  شرح  نوع متغیر
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Byte عدد صحیح یک بایتی    
Integer عدد صحیح دو بایتی  %  

Long  عدد صحیح چهار بایتی  &  
Single  عدد اعشاري چهار بایتی  !  

Double  عدد اعشاري هشت بایتی  #  
Currency  عدد هشت یایتی با اعشار ثابت  @  

String رشته متنی  $  
Date تارخ و ساعت    

Variant ندارد  نوع داده متغیر  
 می تواند هر نوع داده اي را در خود جاي دهد و آزادانه در طول اجراي برنامه نوع خود را تغییر دهد. Variant: متغیر از نوع  نکته

  بررسی نوع داده یک متغیر 4- 3
شود. مقدار برگشتی از این تابع, بسته به نوع متغیر ورودي, یکی از مقادیر زیر خواهد  استفاده می  VarTypeبراي تعیین نوع دادهء متغیر از تابع 

  د :بو

  نوع متغیر ورودي  مقدار برگشتی
0  Empty 
1  Null  
2  Integer  
3  Long  
4  Single  
5  Double  
6  Currency 
7  Date/Time 
8  String 
9 Object 

 مقدار خطا 10

  : مثال

  

  توانید از توابع زیر نیز استفاده کنید : نکته : براي بررسی نوع یک متغیر می

 IsNumeric 
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  خواهد بود. Falseمثال: جواب کد زیر مقدار 

 

 IsDate 
 IsEmpty 

 IsEmptyمی باشند و این امر توسط تابع  Emptyکه هنوز مقداري به آنها اختصاص نیافته است داراي مقدار  Varientتنها متغیر هایی از نوع 
  کنترل می شود.

 IsNull 

دي نوشته نخواهند بود مگر اینکه براي این کار ک Nullمتغیرها حاوي مقدار داشته باشند.  Nullمیتوانند مقدار   Varientتنها متغیر هایی از نوع 
 شود.

  کار با آرایه ها 5- 3
  براي اعالن یک متغیر به صورت یک آرایه, بعد از نام متغیر باید طول آرایه تعریف شود.

  باشد. می 10تا  0ن از کند که اندیس عناصر آ عنصري تعریف می 11مثال : عبارت مقابل یک آرایهء 

Dim fname(10) as String  

Op: اگر عبارت  1نکته  on Base 1  شود. در نظر گرفته می 1را درسطح اعالن ماژول وارد کنید, براي عنصر اول آرایه با اندیس  

  :  2نکته 

  روشی دیگر براي اعالن آرایه :

Dim fname(1 to 10) as String  

  :روش تعریف آرایه چند بعدي 

Dim fname(10,10) as String  

  تعریف آرایه دینامیکی یا آرایه بدون بعد :

Dim temp() as String 

  شود. استفاده می ReDimبراي ایجاد تغییر در تعداد عناصر یک آرایهء دینامیکی, از دستور 

  کند. تمام مقادیر قبلی موجود در آرایه را حذف می ReDimدستور 
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  استفاده شود . Preserveبراي ایجاد تغییر در عناصر آرایه همراه با حفظ مقادیر قبلی, باید از کلمه کلیدي 

, طول آن به شش عنصر افزایش پیدا ReDim Preserveشود و سپس با دستور  در رویه زیر, ابتدا یک آرایه دینامیکی با سه عنصر تعریف می
  د :شون کند ولی مقادیر اولیه حفظ می می

  

  شود. مثال : استفاده می LBoundو  UBoundبراي تعیین مرز باال و پایین یک آرایه, به ترتیب از توابع 

  

  

  تعریف نوع دادهء جدید توسط کاربر 6- 3
  هاي درونی دلخواه تعریف کنید. در بخش اعالن ماژول, متغیر جدیدي با نوع داده Typeتوانید با استفاده از کلمه کلیدي  شما می
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  ثابت ها 7- 3
روش اعالن ثابت مانند اعالن متغیر است با این تفاوت که مقدار ثابت تعریف شده را نمی توان در  متغیرهایی هستند که تغییر نمی کنند. ها ثابت

  طول اجراي کد تغییر داد.

Const  Rate=.12  

همچنین ثابت هاي تعریف شده در کتابخانه  آغاز می شوند. xlهاي از پیش تعریف شده اي وجود دارد که با حروف در مدل شیء اکسل ثابت 
VBA  با حروف کوچکvb .شروع می شوند  
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 ها ها, توابع و زیرروال ماژول ) 4 فصل(
Module شود که کدهاي  یا ماژول به ظرف یا فضایی گفته میVBAدر قالب یک یا چند رویه ,(Procedure) شوند.  ,درون آن نگهداري می

گزینه  Insertاز منوي  VBEکنند. براي ایجاد یک ماژول , در محیط  سازي رویه ها استفاده می حداقل از یک ماژول براي ذخیره VBAهاي  پروژه
Module .را انتخاب کنید  

 

  Procedureرویه یا  4-1
  دهند. خاصی را انجام مینوشته شده و عمل  VBEمجموعه اي از کدهاي مرتبط با هم است که درون یک ماژول در محیط  Procedureرویه یا 

  وجود دارد : VBAدر  (Procedure)دو نوع رویه 

   (Subroutines)ها  زیرروال .1
  (Functions)توابع  .2

سپس در  را انتخاب کنید. Procedureگزینه  Insertاز منوي  VBEدر محیط این است که  راي ایجاد یک رویه در ماژول جاريیک روش ساده ب
  را کلیک کنید. OK) نام، نوع و ویژگی هاي رویه را انتخاب کرده و دکمه ١- ٤  شکلپنجره باز شده (

 

  ١- ٤  شکل

  نوشتن دستورات مورد نیاز اقدام به ایجاد یک رویه کنید. همچنین می توانید مستقیما در محیط ماژول با

  (Subroutines)ها  زیرروال 4-2
است که درون یک ماژول نوشته شده و در زمان اجرا توسط کاربر یا فراخوانی توسط  VBAمجموعه اي از کدهاي   Subroutineیا   زیرروال

  دهد. زیرروال دیگر، عمل خاصی را انجام می

  یابند. پایان می End Subهمراه با نام زیرروال شروع شده و با عبارت  Subبا کلمه کلیدي  زیرروال ها همیشه

استفاده ها فراهم کنید. همچنین  قبل از نام یک رویه, امکان فراخوانی آن رویه را در تمام ماژول Publicتوانید با استفاده از کلمات کلیدي  شما می



 برنامه نویسی در اکسل
  

 
19 www.Fardanesh.ir 

  پذیر باشد شود که فراخوانی رویه مورد نظر, فقط در ماژول جاري امکان ک رویه, باعث میقبل از نام ی Privateاز کلمات کلیدي 

  توانید در لیست ماکروهاي تعریف شده مشاهده کرده و مورد استفاده قرار دهید. را می (Public) هاي عمومی : زیرروال نکته

درج  Module2کنید که درون یک ماژول به نام  را مشاهده می Macro3و  Macro1)، دو ماکرو (زیرروال) به نامهاي 2-4  شکلدر تصویر زیر (
  شده اند.

 

 ٢- ٤  شکل

 فراخانی یا اجراي زیرروال 4-2-1

  همراه با نام رویه استفاده کنید. Callتوانید از کلمه کلیدي  براي فراخوانی یک رویه می

  فراخانی شده است. sayHelloاز درون زیر روال  helloWorldیک زیرروال به نام  ٣-٤  شکلدر 

 

  ٣- ٤  شکل

 تعریف آرگومان براي زیرروال 4-2-2

انجام عملیات خود مقادیري را به صورت متغیر دریافت کرده و آنها را در محاسبات خود استفاده کنند. رویه ها به طور کلی می توانند در جهت 
  براي انتقال مقادیر (همان آرگومان) به یک رویه باید آنها را درون پرانتز اعالن رویه تعریف کنید.

  ، آن را فراخانی کرده است.sayMessageبا انتقال آرگومان به زیر روال  sayHelloزیرروال  ٤-٤  شکلدر 
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  ٤- ٤  شکل

دستور  Runرا فشار دهید و یا از منوي  F5توانید بعد از کلیک درون زیرروال, دکمه  هاي بدون آرگومان, می : براي اجراي آزمایشی زیرروال 1 نکته
Run Sub .را انتخاب کنید  

  براي آن در نظر گرفته خواهد شد. Variantفرض  اگر نوع آرگومان تعریف شده براي یک رویه را مشخص نکنید, نوع پیش: 2  نکته

 (Functions)توابع  4-3
جرا کننده توابع به لحاظ عملکرد شبیه زیرروال ها هستند و تنها تفاوت آنها با زیرروال این است که توابع مقداري را به عنوان نتیجه محاسبه به ا

  خود بر می گردانند.

و مانند زیرروال، آرگومانهاي  یابد خاتمه می End Functionبه همراه نام تابع شروع شده و با عبارت کلیدي  Functionرویه تابع با کلمه کلیدي 
 آن درون پرانتز معرفی می شوند.

 

 :بدون آرگومان  توابعی از هایمثال

 

  

 

 :مثالی از یک تابع با یک آرگومان 

  

  

  .شود می تابع با استفاده از نام تابع مشخصیک مقدار برگشتی 
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را دریافت کرده و حاصل ضرب آنها را برمی گرداند. سپس این تابع از درون زیرروال  bو  aدو آرگومان به نامهاي  multiplyتابع  5- 4  شکلدر 
macro1 با ارسال آرگومانهاي مورد نیاز فراخانی شده و نتیجه محاسبه درون متغیر r .ذخیره شده و اعالن می شود  

 

  ٥- ٤  شکل

  نتیجه محاسبه :

  

  

 در فرمول کاربرگ تعریف شده استفاده از تابع 4-3-1

 :کرد یا فراخانی توان اجرا  را به دو روش می Functionرویه هاي 

 که در مثال قبل توضیح داده شد. VBAفراخوانی تابع از یک رویه دیگر  .1

 استفاده از تابع در یک فرمول کاربرگ .٢

 .مشاهده و استفاده کنید Insert Functionدر پنجره  User Definedتوانید در گروه  تعریف شده را میعمومی توابع 

  

می توانید مجموعه اي از توابع شخصی با ویژگی هاي دلخواه تعریف کرده و از  VBAبه عبارت دیگر شما با کسب مهرارت الزم در نوشتن کدهاي 
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  آنها در انجام محاسبات اکسل خود بهره ببرید.

  یا متن راهنما براي تابع سفارشی Helpنوشتن  4-3-2
یا متن راهنما براي  Helpشتن مراحل نوهمانند توابع پیش ساخته اکسل شما می توانید براي توابعی که خود ساخته اید، متن راهنما بنویسید. 

 به شرح زیر می باشد :تابع سفارشی تعریف شده 

 .کلیک کنید Macroروي دکمه  Developerدر روبان  .١

 .وارد کنید Macro Nameنام تابع تعریف شده را در کادر  .٢

 .کلیک کنید Optionsروي دکمه  .٣

 .را کلیک کنید OKوارد کرده و دکمه  Descriptionمتن راهنما را در کادر  .۴

 .را ببندید Macrosپنجره  .۵

  .شود متن راهنما در زیر آن نمایش داده می Insert Functionبعد از طی این مراحل با انتخاب تابع در پنجره 

  توابعبراي اختیاري تعریف آرگومان  4-4
استفاده کنید. در مثال زیر  Optionalبه صورت یک آرگومان اختیاري, باید قبل از نام آرگومان از کلمه کلیدي  تابعبراي تعریف آرگومان یک 

  به صورت اختیاري تعریف شده است : Numاجباري و آرگومان  myTextآرگومان 

  

 هاي اجباري معرفی شوند. نکته : آرگومانهاي اختیاري باید بعد از آرگومان

 : مثال

  

  انتقال آرگوماننحوهء  4-5
 ها را به رویه مشخص کنید. , چگونگی انتقال آرگومانByValو  ByRefتوانید با استفاده از کلمات کلیدي  شما می

  انتقال توسط مقدار 4-5-1
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  انتقال توسط مرجع 4-5-2
  

  

  

 

 مثال هایی از توابع 4-6
  عبارت , اگر عدد وارد شده مثبت باشد. کند این تابع یک آرگومان عددي دریافت می: مثالPositive   , اگر منفی باشد عبارتNegative 

 .گرداند را برمی Zeroعبارت , و در صورت صفر بودن
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  کند محاسبه می) با چهار نرخ(مالیات را , این تابع درآمد را دریافت کرده و بر اساس مقدار درآمد: مثال. 

 

  این تابع یک دامنه و یک عدد: مثال(n)  کند و میانگین  دریافت می را به عنوان آرگومانn کند عدد بزرگتر از دامنه داده شده را حساب می. 
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  VBAدستورهاي کنترلی در  ) 5 فصل(
دستورهاي کنترلی و تصمیم گیري زمانی استفاده می شوند که می خواهید حسب شرایط حاکم گزینه هاي مختلف تصمیم گیري داشته باشید تا 

  بهتري داشته باشد.برنامه شما انعطاف بیشتر و عملکرد 

 IFدستور  5-1
  فرم کلی این دستور به شکل زیر است :

If condition Then 
[statements]  
 [Else 
[elsestatements]]  
End If 

  شوند. اجرا می Elseو در غیر این صورت جمله هاي بعد از  Thenدرست باشد, جمله هاي بعد از  IFاگر عبارت شرطی بعد از 

باشد با زمینه قرمز و در غیر این صورت با زمینه آبی  60کند. اگر کمتر از  درون سلولهاي ناحیه انتخاب شده را بررسی میمثال : کد زیر مقدار 
  نمایش داده می شود.

  

 IFمثالهایی در مدل هاي مختلف کاربرد دستور 
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   Select Caseدستور  5-2
 باشد : مربوط به یک عبارت تصمیم گیري کنید. فرم کلی این دستور به شکل زیر میشود که براي چند حالت  این دستور زمانی استفاده می

Select Case testexpression 
[Case expressionlist-n 
[statements-n]]   
... 

[Case Else 
[elsestatements]]   
End Select  

و  60به رنگ زرد, بین  60و  40باشد به رنگ قرمز, بین  40کمتر از  کند. اگر مثال : کد زیر مقدار درون سلولهاي ناحیه انتخاب شده را بررسی می
  به رنگ آبی و در غیر این صورت به رنگ مشکی نمایش داده می شود. 100و  80به رنگ سبز , بین  80
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  مثال دیگر :

  

  

   For-Nextحلقه  5-3
شوند.فرم کلی حلقه  کند) اجرا می به تعداد دفعات مشخصی (که یک شمارنده آن را کنترل می For-Nextدستورهاي نوشته شده درون حلقه  

For-Next  : به شکل زیر است 

For counter = start To end [Step step] 
[statements] 
[Exit For] 
[statements] 
Next [counter] 

  کند : وارد می A1000تا  A1را درون خانه هاي  1000 تا 1اعداد  For-Next:  کد زیر با استفاده از حلقه  1مثال 
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  :  2مثال 

  

  : 3مثال 

  

  

  استفاده کنید. Exit For: اگر در زمان اجراي حلقه به دلیلی بخواهید از حلقه خارج شوید, از عبارت   نکته

 For Eachحلقهء  5-4
  شود. (مانند مجموعه صفحه ها یا مجموعه نمودارها) ها استفاده می ها یا آرایه براي پیمایش و پردازش اعضاء مجموعه For Eachحلقهء 

  ر کنید.وتک مر کند که اعضاء یک مجموعه را به صورت تک این حلقه به شما کمک می

  کند. ن میت نام تمام صفحه ها را اعالس، لیMsgBox: این مثال با استفاده از دستور  1مثال 

  

  کند. بزرگتر است را به رنگ قرمز رنگ آمیزي می 100که عدد درونشان از  a1:e10: مثال زیر متن خانه هایی از محدوده  2مثال 
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   Do While | Untilحلقهء  5-5
  تا زمان تحقق یا عدم تحقق یک شرط خاص اجرا می شوند. Do While | Untilدستورهاي درون حلقه 

  فرم کلی این حلقه به دو صورت زیر می باشد : 

Do 
[statements] 
[Exit Do] 
[statements] 

Loop [{While | Until} condition] 
  

Do [{While | Until} condition] 
[statements] 
[Exit Do] 
[statements] 

Loop 

 

  استفاده می شود. Exit Do:  براي خروج زود هنگام از این حلقه از دستور  نکته

  With—End Withدستور  5-6
کند تا بدون تکرار مکرر سلسله مراتب یک شیء, به ویژگی هاي آن دسترسی داشته باشد. فرم کلی این دستور به  این دستور به کاربر کمک می

 باشد : شکل زیر می

With object  
[statements]  
End With 

  مراجعه شده است : (Selection)به ویژگیهاي شیء انتخاب شده  Withدر مثال زیر با استفاده از ساختار 
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  VBAتوابع و دستورهاي  ) 6 فصل(
  

  )Stringsتوابع ویرایش متن (کالس  6-1
  

  الحاق رشته هاي متنی 6-1-1
  شود.  استفاده می &براي الحاق دو رشته متنی از عملگر 

  : 1مثال 

  

  : 2مثال 

  

  

  جدا کردن بخشی از یک رشته متنی : 6-1-2
  این تابع براي جدا کردن بخشی از یک رشته متنی استفاده می شود.:  MIDتابع 

 این تابع براي جدا کردن بخشی از ابتداي یک رشته متنی استفاده می شود.:  LEFTتابع 

 این تابع براي جدا کردن بخشی از انتهاي یک رشته متنی استفاده می شود.:  RIGHTتابع 

 

  :تغییر شکل حروف در رشته هاي متنی  6-1-3
  تمام کارکتر هاي الفبایی را به صورت حروف بزرگ نمایش می دهد. Ucaseتابع 

 تمام کارکتر هاي الفبایی را به صورت حروف کوچک نمایش می دهد. Lcaseتابع 
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  استفاده می شود. Instrبراي جستجوي یک رشته متنی در متن دیگر از تابع 

InStr([start, ]string1, string2[, compare]) 

  

  Mathبرخی از توابع کالس  6-2
Abs() .قدر مطلق یک مقدار عددي را برمی گرداند : 

Sqr() .ریشه دوم یک عدد را بر می گرداند : 

Rnd() .در هر بار اجرا یک مقدار تصادفی اعشاري بین صفر و یک تولید می کند : 

Round() .مقدار عددي را به مقدار دلخواه گرد می کند : 

  )DateTime(کالس توابع تاریخ و زمان  6-3
  : تاریخ و ساعت فعلی را برمی گرداند. Nowتابع 

  .با توجه به تنظیمات ویندوز  بر می گرداندفعلی را  : تاریخ Dateتابع 

  : فاصله بین دو تاریخ مشخص را به فرمت دلخواه بر می گرداند. DateDiffتابع 

  : قسمت خاصی از یک تاریخ را بر می گرداند. DatePartتابع 

 معرفی چند دستور مهم 6-4
 

 Send Keysدستور  6-4-1

است و به شما این امکان را می دهد که فشرده شدن کلیدهاي صفحه کلید را توسط کدهاي  Applicationاز متدهاي شیء  SendKeysدستور 
VBA .شبیه سازي کنید  

 Shellدستور  6-4-2

  صورت زیر است : این دستور براي اجراي یک برنامه اجرایی استفاده می شود و فرم کلی آن به

Shell(pathname[,windowstyle]) 

برنامه است و در غیر این صورت مقدار  IDکه معرف  Doubleاین دستور مقدار برگشتی دارد، به این صورت که اگر برنامه اجرا شود یک مقدار 
  صفر را برمی گرداند.

 (MsgBox)کادر پیغام  6-5
  ر استفاده می شود و همچنینی با استفاده از این دستور می توانید از کاربر سوال کرده و ...معموال براي ارسال نتایج به کارب MsgBoxدستور 
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  به صورت زیر است : MsgBoxساده ترین شکل استفاده از دستور 

MsgBox “Hello World !” 

 

  به صورت زیر می باشد : MsgBoxفرم کامل دستور 

R=MsgBox(prompt[, buttons] [, title]) 

 Prompt متن پیغام نمایش گذاشته شده :  
 Buttons ترکیب دکمه هاي موجود در کادر پیغام :  
 Title عنوان پنجره کادر پیغام :  
 R  متغیري با نام دلخواه که مقدار برگشتی از این دستور را (بسته به اینکه کاربر کدام دکمه را کلیک می کند) در خود نگهداري می :

  کند.

  اجدول تعیین ترکیب دکمه ه

 شرح مقدار ثابت

vbOKOnly 0 Display OK button only. 

vbOKCancel 1 Display OK and Cancel buttons. 

vbAbortRetryIgnore 2 Display Abort, Retry, and Ignore buttons. 

vbYesNoCancel 3 Display Yes, No, and Cancel buttons. 

vbYesNo 4 Display Yes and No buttons. 

vbRetryCancel 5 Display Retry and Cancel buttons. 

vbCritical 16 Display Critical Message icon. 

vbQuestion 32 Display Warning Query icon. 

vbExclamation 48 Display Warning Message icon. 

vbInformation 64 Display Information Message icon. 

vbDefaultButton1 0 First button is default. 

vbDefaultButton2 256 Second button is default. 

vbDefaultButton3 512 Third button is default. 

vbDefaultButton4 768 Fourth button is default. 

vbApplicationModal 0 
Application modal; the user must respond to the message box before 
continuing work in the current application. 

vbSystemModal 4096 
System modal; all applications are suspended until the user responds to the 
message box. 

vbMsgBoxHelpButton 16384 Adds Help button to the message box. 

VbMsgBoxSetForeground 65536 Specifies the message box window as the foreground window. 
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vbMsgBoxRight 524288 Text is right aligned. 

vbMsgBoxRtlReading 1048576 
Specifies text should appear as right-to-left reading on Hebrew and Arabic 
systems. 

  

 MsgBoxجدول مقادیر برگشتی از 

 شرح مقدار ثابت

vbOK 1 OK 
vbCancel 2 Cancel 
vbAbort 3 Abort 
vbRetry 4 Retry 
vbIgnore 5 Ignore 
vbYes 6 Yes 
vbNo 7 No 

  

 (InputBox)پنجره ورودي  6-6

  

  تواند در پاسخ به این پنجره, مقداري را وارد کند. پنجره ورودي یک پنجره پیغام است که یک کادر متنی دارد و کاربر می

  وجود دارند. Cancelو  OKهاي  روي پنجره ورودي فقط دکمه

  به صورت زیر است :  InputBoxفرمت تابع 

strAnswer= InputBox(prompt[, title] [, default] [, xpos] [, ypos] [, helpfile, context]) 

  عبارتند از : InputBoxآرگومانهاي تابع 

  گرداند. را برمی Variantیک مقدار از نوع   InputBoxتابع 

  )Emptyیا  ""اي به طول صفر (معادل  رشته InputBoxرا کلیک کند, تابع  Cancelاگر کاربر مقداري وارد نکند و یا دکمه 

  گرداند. را برمی 
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  مدیریت خطاها در برنامه نویسی اکسل ) 7 فصل(
یکی از مهمترین مهارتهاي برنامه نویسان ماهر توانایی بروز خطا در یک برنامه می تواند باعث وقفه یا بوجود آمدن نتایج غیر قابل پیش بینی شود. 

  آنها در یافتن و رفع خطا هاي برنامه می باشد.

  انواع خطا ها 7-1
  است با آن آشنا شوید به شما معرفی خواهند شد. در این بخش انواع خطاهایی که در زمان ایجاد و اجراي یک برنامه ممکن

  (Compile Errors)خطاهاي ترجمه 

ء استفاده کنید یا خطاهاي ترجمه در اثر نوشتن کد هاي بدون ساختار ایجاد می شوند. به طور مثال اگر از یک ویژگی تعریف نشده براي یک شی
به زبان ساده تر این خطا ها در اثر رعایت نکدن قوانین برنامه نویسی به وجود  شد. داشته باشید با این خطا مواجه خواهید Nextبدون  Forحلقه 

  می آیند.

 (Run Time Errors)خطاهاي زمان اجرا 

ندارند و تنها در زمان اجرا خود را نشان می دهند. به طور مثال اگر در کد خود بخواهید فایلی را باز  VBAاین خطاها  ارتباطی به قوانین زبان 
  نید که وجود ندارد یا در محاسبات خود تقسیم بر صفر داشته باشید، با این خطا مواجه خواهید شد.ک

  

  خطاهاي منطقی

و خطاهاي منطقی در واقع خطا نیستند بلکه به حالتی می گویند که نتیجه اجراي برنامه با چیزي که شما انتظار داشته اید متفاوت بوده است 
  سخت ترین کار در مسیر برنامه نویسی می باشد.یافتن علت این نوع خطاها 

 VBAحالت هاي یک برنامه  7-2
  در زمان کار بر روي یک برنامه می توانید در یکی از سه وضعیت زیر قرار داشته باشید :

  زمان طراحی

  زمانی است که بر روي یک کد کار می کنید یا فرمی را طراحی می کنید. Design Timeزمان طراحی یا 

  ازمان اجر

ممکن است که حتی کد را ببینید ولی نمی توانید بر روي آن تغییري انجام دهید. توجه کنید که در زمان  Runtimeدر زمان اجراي برنامه یا 
  )١-٧  شکل( دیده می شود. runningعبارت  VBEاجراي برنامه در نوار عنوان پنجره 
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  ١- ٧  شکل

  زمان وقفه

  را فشار دهید، اجراي کد متوقف شده و با پنجره زیر مواجه خواهید شد. Ctrl+Breakاگر در زمان اجراي برنامه کلیدهاي 

 

  ٢- ٧  شکل

  متوقف شده به رنگ زرد نمایش می یابد.به پنجره کد نویسی می روید و قسمتی از کد که در آن برنامه  Debugبا کلیک روي کلید 

  به کد زیر توجه فرمایید.

Sub Break1() 
x = 2 
Do Until x = 1 
x = x + 1 
Loop 
End Sub 

  

نخواهد شد. لذا اگر برنامه اجرا شود  1هیچ وقت برابر  xرا دارد و درون حلقه به آن اضافه می شود،  2در زمان شروع حلقه مقدار  xبا توجه به اینکه 
را فشار می دهیم. در پنجره نمایش داده شده دکمه  Ctrl+Breakدر یک حلقه بی پایان خواهیم افتاد. برنامه را اجرا می کنیم و سپس کلید هاي 

Debug ا کلیک کرده و به کد بر می گردیم.ر  

  ) جلب می کنم:٣-٧  شکلتوجه شما را به دو نکته در پنجره کد (

 .سطري که کد در محل آن متوقف شده به رنگ زرد نمایش داده می شود 

 نشانه گر را بر روي یکی از متغیر ها ببرید، مقدار فعلی آن را به صورت  اگر در این حالتtooltip .مشاهده خواهید کرد  
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  ٣- ٧  شکل

  اجرا را متوقف کنید. Runاز منوي  Resetاجراي کد را ادامه دهید یا با انتخاب دستور  F5در این حالت می توانید با فشار دادن کلید 

 GoToدستور  7-3
مدیریت خطاها در ء دستورهاي برنامه نویسی می باشد ولی به علت استفاده زیاد آن در ندارد و جز VBAاین دستور مستقیما ارتباطی به خطاهاي 

   براي رفتن به بخش خاصی از کد که قبال نام گذاري شده استفاده می شود. GoToاین بخش آن را ذکر می کنیم. دستور 

نام گذاري شده است و دستورات بعد  exitLineمی رسر یک پرش اتفاق افتاده و اجرا به خطی می رود که با نام  100در کد زیر وقتی ط به مقدار 
  از آن اجرا می شود.

Sub GoTo1() 
x = 2 
Do Until x = 1 
    x = x + 1 
    If x = 100 Then GoTo exitLine 
Loop 
exitLine: 
MsgBox "x=100. Exit Time  !!!” 
Exit Sub 
End Sub 

  

  مدیریت خطاهاي زمان اجرا 7-4
مایش یک پنجره پیغام نادامه موضوع ما در این فصل مدیریت خطاهاي زمان اجرا می باشد. در زمان وقوع این نوع خطا برنامه به حالت وقفه رفته و 

  می یابد.

 Errorاز پنجره باز شده در بخش  Generalرا انتخاب کنید. سپس در برگه  Optionsگزینه  Toolsاز منوي  VBEقبل از هر چیز در محیط 

Trapping ) .٤-٧  شکلگزینه سوم را انتخاب کنید(  
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  ٤- ٧  شکل

  خطاهاي زمان اجرا معموال به دو صورت مدیریت می شوند.

 .خطا نادیده گرفته شده و اجازه دهیم که اجراي کد ادامه یابد 

  ناحیه خاصی از کد اتفاق بیقتد.در صورت بروز خطا پرش به  

 Resumeدستور  7-5
 A1نوشته شده و کاري که می کند این است که در صورت فعال کردن یک صفحه، خانه  Workbookاز  SheetActivateکد زیر درون رویداد 

  از صفحه فعال را انتخاب می کند.

Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object) 
Range(“A1”).Select 
End Sub 

  دیگر وجود ندارد و با پیغام خطاي زیر مواجه خواهید شد. A1حال فرض کنید که صفحه فعال شده از نوع صفحه نمودار باشد. در این حالت خانه 

  

  به صورت زیر می باشد. Resumeساده ترین روش براي حل این مشکل استفاده از دستور 

Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object) 
On Error Resume Next 
Range("a1").Select 
End Sub 
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باعث می شود که در صورت بروز خطا، خطا نادیده گرفته شده و ادامه برنامه از سطر بعد از خطا  On Error Resume Nextدر کد باال، دستور 
  اجرا شود.

 GoToمدیریت خطا توسط  7-6
به مثال زیر  می توانید در صورت وقوع خطا اجرا را به محل دلخواه از کد منتقل کنید. OnErrorبا استفاده از این دستور و ترکیب آن با دستور 

  توجه فرمائید : 

  را می نویسد. 5کد زیر درون ناحیه انتخاب شده عدد مثال: 

Sub ErrorDemo1() 
Selection.Value = 5 
End Sub 

یا نمودار روي صفحه را انتخاب کرده و کد باال را اجرا کنید. در این صورت با  Shapeید که به جاي انتخاب یک ناحیه از صفحه، یک حال فرض کن
  پیغام زیر مواجه خواهید شد.

  

بروز مشکل به کابر اطالع داده شده و اجرا  MsgBoxمشکل حل شده و به جاي پیغام باال و بروز خطا، توسط یک  GoToدر کد زیر توسط دستور 
  متوقف می شود.

Sub ErrorDemo2() 
On Error GoTo Handler 
Selection.Value = 5 
Exit Sub 
Handler: 
MsgBox "Cannot assign a value to the selection". 
End Sub 

  

  به کاربر نشان می دهد.نکته : کد زیر با استفاده از شماره خطا و متن خطا پیغام مفید تري را 

Sub ErrorDemo3() 
On Error GoTo Handler 
Selection.Value = 5 
Exit Sub 
Handler: 
Msg = "Error " & Err.Number & ": " & Error(Err.Number) 
Msg = Msg & vbNewLine 
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Msg = Msg & "Cannot assign a value to the selection". 
MsgBox Msg 
End Sub 

 

 هاي مدیریت خطامثال  7-7
  :  1مثال 

  ندارید. طبیعتا با خطا مواجه خواهید شد Sheet2کد زیر را در حالتی اجرا کنید که صفحه اي به نام 

Sub ErrorDemo4() 
Worksheets("Sheet2").Name = "Sheet10" 
End Sub 

  خطاي به وجود آمده را می توانید با دستورات زیر کنترل کنید.

Sub ErrorDemo4() 
On Error Resume Next 
Worksheets("Sheet2").Name = "Sheet10" 
If Err.Number <> 0 Then 
    MsgBox "Error " & Err.Number & ": " & Error(Err.Number) 
    Exit Sub 
End If 
End Sub 

  

  مقدار صفر را برگرداند به این معنی است که خطایی رخ نداده است. Err.Numberتوضیح: اگر 

  :  2مثال 

  ) انتخاب می کند.GoTo Specialشبیه پنجره ( SpecialCellsماکروي زیر خانه هاي داراي فرمول را با استفاده از متد 

Sub SelectFormulas1() 
Selection.SpecialCells(xlFormulas).Select 
' ...[more code goes here] 
End Sub 

  نداشته باشد با خطاي زیر مواجه می شوید :حال اگر در صفحه خانهء داراي فرمول وجود 

  

  خطاي باال را می توان با ماکروي زیر مدیریت کرد:

Sub SelectFormulas2() 



 برنامه نویسی در اکسل
  

 
41 www.Fardanesh.ir 

On Error Resume Next 
Selection.SpecialCells(xlFormulas).Select 
On Error GoTo 0 
' ...[more code goes here] 
End Sub 

روال هاي تعریف شده براي پیگیري خطا را لغو می کند و اجازه می دهد که تمام خطاها مانند روال معمول  ON Error GoTo 0توضیح : دستور 
  خود دیده شوند.

  البته ماکروي زیر نیز روش دیگري براي مدیریت خطاي باال است که عدم وجود خانه هاي حاوي فرمول را اعالن می کند.

Sub SelectFormulas3() 
On Error Resume Next 
Selection.SpecialCells(xlFormulas).Select 
If Err.Number = 1004 Then MsgBox “No formula cells were found.” 
On Error GoTo 0 
‘ ...[more code goes here] 
End Sub 

  

  :  3مثال 

Sub CheckForFile() 
Dim FileName As String 
Dim x As Workbook 
FileName = “BUDGET.XLSX” 
On Error Resume Next 
Set x = Workbooks(FileName) 
If Err = 0 Then 
MsgBox FileName & “ is open.” 
Else 
MsgBox FileName & “ is not open.” 
End If 
On Error GoTo 0 
End Sub 

  

  



 Excel ءیش مدل

Vahid.Farzam@gmail.com 42 

 گروه فردانش 

  Excelمدل شیء  ) 8 فصل(
  

 شوید : در فهرست زیر با برخی از اشیاء اصلی در مدل شیء اکسل آشنا می

 Application کند. : شیء مادر در مدل شیء اکسل است و به برنامه اکسل اشاره می 

 Windows .شیء گروهی است و به مجموعهء پنجره هاي باز در محیط اکسل اشاره می کند : 

 Charts .شیء گروهی است و به مجموعهء نمودارها در محیط اکسل اشاره می کند : 

 Names هء محدوده هاي نام گذاري شده در محیط اکسل اشاره می کند.: شیء گروهی است و به مجموع 

 Worksheets .شیء گروهی است و به مجموعهء صفحه هاي موجود در فایل جاري اشاره می کند : 

 Range شود. : یکی از مهمترین اشیاء اکسل است و براي اشاره به یک خانه یا دامنه از آن استفاده می 

 Columns  به مجموعهء پنجره هاي باز در محیط اکسل اشاره می کند.: شیء گروهی است و 

 Rows .شیء گروهی است و به مجموعهء پنجره هاي باز در محیط اکسل اشاره می کند : 

 Worksheetfunction .مجموعه توابع تعریف شده در محیط اکسل به صورت ویژگی هاي این شیء در دسترس می باشند : 

  ساختار سلسله مراتبی اشیاء

 مدل شیء اکسل اشیاء به صورت سلسله مراتبی مرتب می شوند، به این صورت که هر شیء در باال یا پایین شیء دیگر قرار دارد. در باالي مدل در
ار دارد که همان برنامه اکسل است و اشیاء دیگر از آن منشعب می شوند. در ساختار سلسله مراتبی اشیاء با قر Applicationشیء اکسل شیء 

  از هم جدا می شوند. نقطه

  را اشاره می کند. Book1از فایل  Sheet2از صفحه  A1کد زیر خانه 

Workbooks(“Book1”).WorkSheets(“Sheet2”).Range(“A1”) 
 مجموعه ها

 و برخی اشیاء ماهیت مجموعه اي دارند. Applicationبرخی از اشیاء در مدل شیء اکسل ماهیتی واحد دارند مانند شیء 

توانید موقعیت عددي شیء در مجموعه را مشخص کنید یا اینکه از طریق نام شیء به آن  دسترسی به یک شیء در یک مجموعه از اشیاء میبراي 
  اشاره می کنند. Sheet1از  A1باشد، دو سطر زیر هر دو به خانه  Sheet1به طور مثال اگر صفحه اول شما   دسترسی داشته باشید.

Worksheets(1).Range(“A1”)  
Worksheets(“sheet1”).Range(“A1”) 

 

  اشیاء فعال

  اشاره می کند. Sheet2از  A1کد زیر به خانه 

Worksheets(“Sheet2”).Range(“A1”) 
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  ار صفحه فعال شما مورد اشاره قرار می گیرد A2اگر به جاي کد باال عبارت زیر را بنویسید، خانه 

Range(“A1”) 
 

  ویژگی هاي اشیاء

توانید مقدار  یا خصوصیات است . بعضی از خصوصیتها فقط قابل خواندن هستند به این معنا که فقط می Propertiesهر شیء داراي یک سري از 
فقط خواندنی هستند در  Columnو  Rowخصوصیات  Rangeتوانید آنها را تغییر دهید. به طور مثال براي شیء  آنها را مشاهده کنید و نمی

 باشد. براي اشاره به ویژگی یک شیء, بعد از نا م شیء یک نقطه و بعد از آن نام ویژگی را وارد کنید. قابل تغییر می Formulaحالیکه خصوصیت 

  ل :امث

Range("a1").Formula = "=SUM(D1:D10)"                                                                     
  

  متد هاي اشیاء

در کد زیر توان بر روي یک شیء انجام داد.  شود که می به اعمالی گفته می Methodباشند. متد یا  نیز می Methodاشیاء عالوه بر ویژگی, داراي 
  پاك شده است. A1:A10محتواي محدوده  ClearContentsبا استفاده از متد 

Range(“A1:A10”).ClearContents 
  

  خصوصیات و متدها 8-1
  شوند : خصوصیات یک شیء به دو دسته تقسیم می

 که تعداد صفحه ها را در خود نگه می دارد. Sheetsبراي  Countمانند ویژگی  (read only)خصوصیات فقط خواندنی  .1

 که امکان تغییر دادن و خواندن آنها در هر زمان فراهم است. خصوصیات خواندنی/نوشتنی .2

کنند. البته امکان دسترسی به بعضی از خصوصیات اشیاء در زمان طراحی  موال با استفاده از کد و در زمان اجرا تغییر میخصوصیات یک شیء مع
  نیز وجو دارد

   Object Browserاستفاده از  8-2
Object Browser  ابزار مفید براي مرور ویژگی ها و متد هاي یک شیء است.یک  
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   Applicationشیء  8-3
 Activeویژگی هاي 

  توضیح  نام ویژگی
ActiveCell خانه فعال  

ActiveChart  نمودار فعال  
ActiveSheet  صفحه فعال  

ActiveWindow  پنجره فعال  
ActiveWorkBook   فایلWorkBook فعال  
ThisWorkBook   فایلی که کد هايVBA از آن اجرا شده است  

Selection  ،نمودار یا هر چیز دیگري باشد) شیء انتخاب شده (می تواند یک ناحیه از سلول ها  
 

 Selectionویژگی 

  این ویژگی شیء انتخاب شده را برمی گرداند. (می تواند یک ناحیه از سلول ها، نمودار یا هر چیز دیگري باشد)

 DisplayAlertsویژگی 

  این ویژگی براي فعال یا غیر فعال کردن پنجره هاي هشدار استفاده می شود.

  هشدار ها غیر فعال شده و سپس صفحه فعال حذف شده است.در کد زیر ابتدا 

Sub objTest1() 
Application.DisplayAlerts = False 
ActiveSheet.Delete 
Application.DisplayAlerts = True 
End Sub 
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 Evaluate متد

  هاي زیر توجه فرمائید.این متد براي محاسبات توابع و پردازشآدرس محدوده هاي صفحه استفاده می شود. به مثال 

MsgBox Evaluate(“=ISBLANK(A1)”) 
  

Evaluate("A1").Value = 10 
[A1].Value = 10 

  

Sub evaluateTest2() 
Dim sFunctionName As String, sCellReference As String 
sFunctionName = "ISBLANK" 
sCellReference = ActiveCell.Address 
MsgBox Evaluate(sFunctionName & "(" & sCellReference  ("(" &  
End Sub 

  

 OnTime متد

  این متد یک یک ماکروي خاص را در زمان خاص اجرا می کند.

  را اجرا می کند. my_Procedureثانیه بعد از زمان اجرا ماکرویی به نام  15:کد زیر  1مثال 

Sub OnTimeTest1() 
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:15"), "my_Procedure" 
End Sub 

  

  را اجرا می کند. my_Procedureبعد از ظهر ماکرویی به نام  5: کد زیر در ساعت  2مثال 

Sub OnTimeTest2() 
Application.OnTime TimeValue("17:00:00"), "my_Procedure" 
End Sub 

  

  WorkBookشیء  8-4
 Addمتد 

  جدید ایجاد می کند. Workbookاین متد یک 

  : 1مثال 
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  کد زیر دو فایل جدید ایجاد کرده و بعد از ذخیره آنها به ترتیب، فایل اول را فعال می کند.

Sub Addwb1() 
Workbooks.Add 
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Data1.xlsx" 
Workbooks.Add 
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Data2.xlsx" 
Workbooks("Data1.xlsx").Activate 
End Sub 

  : 2مثال 

Sub Addwb2() 
Dim wkb1 As Workbook 
Dim wkb2 As Workbook 
Set wkb1 = Workbooks.Add 
Set wkb2 = Workbooks.Add 
wkb1.Activate 
End Sub 

  

 Openمتد 

  این متد یک فایل اکسل را باز می کند.

Sub Openwb1() 
Set wkb1 = Workbooks.Open(Filename:="C:\Data1.xlsx”) 
End Sub 

  

 SaveAsمتد 

  این متد براي ذخیره فایل با نام دلخواه استفاده می شود.

 Closeمتد 

  این متد براي بستن فایل استفاده می شود.

  از صفحه فعال آن تاریخ روز را ثبت کرده و بعد از ذخیره فایل را میبندد. A1را باز کرده و در خانه  Cدر درایو  Data1زیر فایل  ماکروي مثال :

Sub CloseWorkbook() 
Dim wkb1 As Workbook 
Set wkb1 = Workbooks.Open(Filename:="C:\Data1.xlsx”) 
Range("A1").Value = Format(Date, "ddd mmm dd, yyyy”) 
Range("A1").EntireColumn.AutoFit 
wkb1.Save 
wkb1.Close 
Set wbk1 = Nothing 
End Sub 
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 Activateمتد 

  این متد دفتر کار انتخاب شده را فعال کرده و به طور خودکار به صفحه فعال در آن دفتر کار می رود.

 Rangeشیء  8-5
  است و می تواند به یک خانه و یک یا چند دامنه اشاره کند. مثال : VBAاحتماال پر کاربردترین شیء 

Range(“B2”) 
Range(“A1:D10”) 
Range(“A1:A10,C1:C10,E1:E10”) 

 

  همچنین می توانید به جاي آدرس یک دامنه از نامی که براي دامنه تعریف کرده اید استفاده کنید. 

Range(“SalesData”) 
 

  براي اشاره به یک دامنه در صفحه دیگر به ترتیب زیر عمل می کنیم.

Worksheets(“Sheet1”).Range(“C10”) 
 

  را درج می کند. 5کد زیر درون خانه پایین خانه فعال مقدار 

ActiveCell.Range(“A2”) = 5 
  

 Selectو  Activateمتدهاي  8-5-1

  یک خانه را به عنوان خانه فعال انتخاب می کند. Activateباعث انتخاب دامنه می شود در حالی که متد  Rangeبراي  Selectمتد 

 توجه کنید که از بین خانه هاي انتخاب شده خانه اي فعال است که با عمل درج متن درون آن انجام شود. در کد زیر ناحیه اي انتخاب شده و
  به عنوان سلول فعال مشخص شده است. C8سلول 
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 Resizeویژگی  8-5-2

  استفاده می شود. دامنه جدید از گوشه باال و چپ ناحیه قبل شروع می شود. Rangeیراي تغییر اندازه محدوده  Resizeویژگی 

Range("a1:d10").Resize(2, 3) === Range("a1:c2") 

 Cellsشیء  8-6
  استفاده می شود و به خانه هاي درون صفحه یا دامنه اشاره می کند. Rangeو  Application, Worksheetبراي اشیاء  Cellsویژگی 

ActiveSheet.Cells 
Application.Cells 
Cells 
Range(“A1:D10”).Cells 

  

  را درج می کند. 4مقدار  Sheet1از صفحه  C2کد زیر درون خانه 

Worksheets(“Sheet1”).Cells(2,3)=4 
 

  را درج می کند. 5کد زیر درون خانه پایین خانه فعال مقدار 

ActiveCell.Cells(2, 1) = 5 
 

  درج می شود. 12در خانه باالي خانه فعال مقدار  Offsetدر کد زیر با استفاده از ویژگی 

ActiveCell.Offset(-1,0).Value = 12 
 

  را درج می کند. 1,2,3کد زیر درون خانه فعال و دو خانه پایین آن اعداد 

Sub Macro1() 
ActiveCell = 1 
ActiveCell.Offset(1, 0) = 2 
ActiveCell.Offset(2, 0) = 3 
End Sub 
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  مثال :

  

  نتیجه به صورت زیر خواهد بود.

 

  مثالهاي دیگر 8-7
  کند : ایجاد می  …,Resault1,Resault2ماکروي زیر در هر اجرا , یک صفحه به نام 

  

  

  ماکروي زیر تمام صفحه هاي فایل جاري را بر اساس حروف الفبا مرتب می کند.
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دهد. کد زیر  نمایش می Resaultماکرو زیر پس از اجرا آدرس و فرمول همه خانه هاي حاوي فرمول از صفحه فعال را در یک صفحه جدید به نام 
  را وارد کرده و نتیجه را مشاهده نمایید.
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 رویدادها ) 9 فصل(
زمانی که کاربر بخواهد اجرا می شوند. اکسل این قابلیت را دارد تا در زمان وقوع یک رویداد (مانند اضافه شدن یک  VBAرویه هاي نوشته شده در 

    صفحه) رویه اي را اجرا کند. به رویه هاي اینچنینی که در زمان وقوع یک رویداد به طور خودکار فراخوانی می شوند، رویه هاي رویدادي یا
Event Procedure می شود. گفته  

  رویه هایی تعریف شده است که در ادامه با آنها آشنا خواهید شد. WorkSheetدر اکسل براي اشیائی مانند 

 WorkSheetرویدادهاي  1- 9
  رویدادهاي زیر تعریف شده است : WorkSheetبراي شیء 

❑ Private Sub Worksheet_Activate() 

❑ Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As  Boolean) 

❑ Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) 

❑ Private Sub Worksheet_Calculate() 

❑ Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 

❑ Private Sub Worksheet_Deactivate() 

❑ Private Sub Worksheet_FollowHyperlink(ByVal Target As Hyperlink) 

❑ Private Sub Worksheet_PivotTableUpdate(ByVal Target As PivotTable) 

❑ Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) 

مورد نظر دابل  WorkSheetروي نام  Project Explorerر پنجره و د VBEابتدا در محیط  WorkSheetبراي دسترسی به رویدادهاي یک 
  باز شود. WorkSheetکلیک کنید تا ماژول 
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  ١- ٩  شکل

  انتخاب کنید. Worksheetرویداد مورد نظر را از لیست رویدادهاي  ١- ٩  شکلسپس مطابق 

  BeforeRightClickرویداد  9-1-1
  این رویداد قبل از راست کلیک بر روي صفحه اکسل فراخوانی می شود.

  به کاربر این موضوع را اطالع می دهد. MsgBox: کد زیر راست کلیک بر روي صفحه را غیر فعال کرده و توسط  مثال

Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) 
Cancel = True 
MsgBox "The shortcut menu is not available". 
End Sub 

  

محدوده اي که روي آن راست کلیک شده است را بر می  Targetبراي لغو کردن رویداد استفاده می شود و آرگومان  Cancelتوضیح : آرگومان 
  گرداند.

نمایش داده می  Format Cellاز پنجره  Numbers: در مثال زیر اگر محتواي خانه اي که روي آن راست کلیک می شود عدد باشد، برگه  مثال
  د.شو

Private Sub Worksheet_BeforeRightClick (ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) 
If IsNumeric(Target) And Not IsEmpty(Target) Then 
Application.CommandBars.ExecuteMso (“NumberFormatsDialog”) 
Cancel = True 
End If 
End Sub 
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  BeforeDoubleClickرویداد  9-1-2
  اد قبل از دابل کلیک بر روي صفحه اکسل فراخوانی می شود.این روید

  و بالعکس تغییر می کند. Normalبه  Goodمثال : در کد زیر با دابل کلیک روي یک خانه، سبک اعمال شده از سبک 

Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick (ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) 
If Target.Style = “Good” Then 

Target.Style = “Normal” 
Else 

Target.Style = “Good” 
End If 
Cancel = True 
End Sub 

  

  )٢- ٩  شکلقابل دسترس می باشند. ( Homeاز روبان  Cell Styleیاد آوري : سبک هاي تعریف شده در اکسل در ابزار 

 

  ٢- ٩  شکل

  SelectionChangeرویداد  9-1-3
  این رویداد زمانی فراخوانی می شود که انتخاب محدوده جدیدي در صفحه اتفاق بیفتد.

  خانه فعال را به رنگ قرمز رنگ آمیزي می کند.مثال : کد زیر بعد از انتخاب یک محدوده در صفحه، زمینه سطر و ستون شامل 

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) 
Cells.Interior.ColorIndex = xlNone 
With ActiveCell 
.EntireRow.Interior.Color = vbRed 
.EntireColumn.Interior.Color = vbRed 
End With 
End Sub 
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  کد :نتیجه اجراي 

  

  

 Changeرویداد  9-1-4

  تغییر کند. VBAاین رویداد زمانی فراخوانی می شود که محتواي محدوده اي در صفحه توسط کاربر یا کدهاي 

  اعالن می کند. MsgBox: کد زیر آدرس دامنه اي که محتواي آن تغییر کرده را توسط دستور مثال

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 
MsgBox “Range “ & Target.Address & “ was changed.” 
End Sub 

  

  نمایش داده می شود. (Bold): در کد زیر اگر محتواي خانه اي که تغییر یافته یک فرمول باشد، به صورت ضخیم  مثال

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 
Dim cell As Range 
For Each cell In Target 
cell.Font.Bold = cell.HasFormula 
Next cell 
End Sub 

  

یر یافته نکته : کد باال یک اشکال خیلی مهم دارد. اگر یک سطر یا ستون به صفحه اضافه کنید تمام سطر یا ستون اضافه شده را به عنوان ناحیه تغی
  زمان زیادي بگیرد. For Eachدر نظر می گیرد و این باعث می شود که اجراي حلقه 

به عنوان ناحیه مورد  UsedRangeناحیه مشترك بین ناحیه تغییر یافته و  Intersectدر کد زیر که بهبود یافته کد باال می باشد توسط تابع 
  بر روي آن اجرا می شود. For Eachبررسی ذخیره شده و حلقه 

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 
Dim cell As Range 
Set Target = Intersect(Target, Target.Parent.UsedRange) 
If Not Target Is Nothing Then 

For Each cell In Target 
cell.Font.Bold = cell.HasFormula 

Next cell 
End If 
End Sub 
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  اتفاق افتاده است.به صفحه اي اشاره می کند که تغییر در آن  Target.Parentیک توضیح دیگر اینکه 

 WorkBookرویدادهاي  2- 9
  عبارتند از : Workbookتعدادي از رویدادهاي تعریف شده براي شیء 

❑ Private Sub Workbook_Activate() 

❑ Private Sub Workbook_AddinInstall() 

❑ Private Sub Workbook_AddinUninstall() 

❑ Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) 

❑ Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean) 

❑ Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean) 

❑ Private Sub Workbook_Deactivate() 

❑ Private Sub Workbook_NewSheet(ByVal Sh As Object) 

❑ Private Sub Workbook_Open() 

❑ Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object) 

❑ Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) 

❑ Private Sub Workbook_SheetBeforeRightClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) 

❑ Private Sub Workbook_SheetCalculate(ByVal Sh As Object) 

❑ Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range) 

❑ Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object) 

❑ Private Sub Workbook_SheetFollowHyperlink(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Hyperlink) 

❑ Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range) 

❑ Private Sub Workbook_WindowActivate(ByVal Wn As Window) 

❑ Private Sub Workbook_WindowDeactivate(ByVal Wn As Window) 

❑ Private Sub Workbook_WindowResize(ByVal Wn As Window) 

 Openرویداد  9-2-1

  این رویداد در زمان باز شدن فایل فراخوانی می شود.

  تهیه نسخه پشتیبان یاد آوري می شود. MsgBox: در کد زیر اگر فایل در روز پنجشنبه باز شود, توسط دستور  مثال

Private Sub Workbook_Open() 
If Weekday(Now) = vbThursday Then 
MsgBox “Today is thursday. Make sure that you do your weekly backup!”  
End If 
End Sub 

 

 Activateرویداد  9-2-2

  این رویداد زمانی اجرا می شود که پنجره فایل باز شده، فعال شود.
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  تبدیل می کند. maximize: کد زیر در رمان فعال شدن فایل، پنجره آن را به اندازه  مثال

Private Sub Workbook_Activate() 
ActiveWindow.WindowState = xlMaximized 
End Sub 

  

  

  SheetActivateرویداد  9-2-3
  این رویداد در زمان فعال شدن یک صفحه از فایل فراخوانی می شود.

  آن را انتخاب خواهد کرد. A1باشد خانه  Worksheet: کد زیر در زمان فعال شدن یک صفحه، اگر از نوع  مثال

Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object) 
If TypeName(Sh) = “Worksheet” Then  Range(“A1”).Select 
End Sub 

  

  NewSheetرویداد  9-2-4
  این رویداد در زمان اضافه شدن یک صفحه جدید به فایل فراخوانی می شود.

  : کد زیر در زمان اضافه شدن یک صفحه، اندازه پهناي سطرها و ارتفاع ستون ها را تغییر می دهد. مثال

Private Sub Workbook_NewSheet(ByVal Sh As Object) 
If TypeName(Sh) = "Worksheet" Then 
Sh.Cells.ColumnWidth = 20 
Sh.Cells.RowHeight = 20 
End If 
End Sub 

  

  BeforeSaveرویداد  9-2-5
  این رویداد قبل از ذخیره فایل فراخوانی می شود.

  ذخیره شود. J: کد زیر در زمان ذخیره فایل، اگر فایل قبال ذخیره نشده باشد، یاد آوري می کند که فایل در درایو  مثال

Private Sub Workbook_BeforeSave (ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean) 
If SaveAsUI Then 
MsgBox “Make sure you save this file on drive J.” 
End If 
End Sub 
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  آشنایی با فرم ها ) 10 فصل(
فرم از کاربر  استفاده از فرم ها در اکسل به شما این امکان را می دهد تا اطالعاتی را به کاربر نمایش دهید یا داده هایی را از طریق کنترل هاي روي

 می باشند. Inputboxو  Msgboxرین جلوه هاي کاربرد یک فرم دستورهاي دریافت کنید. ساده ت

 Data Formنمایش  1- 10
ابتدا با طی کردن مسیر زیر  Data Formاستفاده می کند. براي نمایش  Data Formاکسل براي ویرایش اطالعات موجود در یک لیست داده از 

  قرار دهید. QATدکمه مربوط به آن را در نوار 

  

  )١-١٠  شکل( ، فرم ویرایش اطالعات لیست باز خواهد شد.Data Formسپس درون لیست داده کلیک کنید و با کلیک روي دکمه 
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  ١- ١٠  شکل

  فرم می توانید براي ویرایش اطالعات، درج سطر هاي جدید و فیلتر کردن اطالعات استفاده کنید.از این 

  درج فرم 2- 10
  را انتخاب کنید. UserFormگزینهء  Insertبه پروژهء خود, از منوي  براي درج کردن یک فرم

د براي گویا تر کردن پروژه، به فرم هاي خود نام هاي معنی دار نام گذاري خواهد شد و البته شما می توانی … ,UserForm1فرم باز شده با نام 
  بدهید.

  نمایش فرم 3- 10
  براي بارگزاري یک فرم در حافظه بدون نمایش آن از دستور زیر استفاده می شود.

Load UserForm1 

  فرم را از حافظه خارج کنید. Unloadهمچنین می توانید با دستور 

  استفاده می شود.براي نمایش یک فرم از دستور زیر 

UserForm1.Show 

  راه دیگر براي نمایش یک یا چند فرم در یک ماژول: 
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  شود. استفاده می Hideو  Showبراي نمایش و پنهان کردن فرم از طریق کد, به ترتیب از متدهاي 

  فرم را مخفی می کند ولی از حافظه خالی نمی کند) Hide(متد 

  غیر مودال باز می کند یعنی در حالتی که فرم باز است می توانید ناحیه اي غیر از فرم را کلیک کنید. نکته : دستور زیر فرم را در وضعیت

  

  درج کنترل ها 4- 10
استفاده  ToolBoxبه فرم, از نوار ابزار   براي اضافه کردن کنترلرا درج کنید.  ActiveXبراي ارتباط با کاربر می توانید روي فرم کنترل هاي 

  )٢-١٠  شکل(  شود. می

 

  ٢- ١٠  شکل

  را انتخاب کنید. ToolBoxگزینه  Viewاز منوي  VBEدیده نمی شود در محیط  ToolBoxدر صورتیکه جعبه 

  ها انواع کنترل 5- 10
  حاوي انواع مختلفی از کنترل ها است که هر یک مورد استفاده خود را دارند و در ادامه با آنها آشنا خواهید شد : ToolBoxجعبه 
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CheckBox 

و درغیر این  Trueآن برابر  Valueرا تیک می زنید، مقدار  CheckBoxاین کنترل براي انتخاب هاي دو گزینه اي استفاده می شود. وقتی 
  خواهد بود. Falseصورت 

ComboBox  

به کاربر نمایش می دهد و در هر لحظه تنها یکی از مقادیر قابل  (Drop Down List)این کنترل لیستی از مقادیر را به صورت یک لیست باز شو 
  انتخاب است.

CommandButton 

 توراتی که در رویداد کلیک نوشته شده اجرا می شوند.پر استفاده ترین کنترل است و دکمه ایست که با کلیک روي آن دس

Frame 

ها را بر  OptionButtonاین کنترل براي دسته بندي کنترل ها استفاده می شود و مهمترین استفاده آن زمانیست که شما بخواهید چند گروه از 
  قرار می دهید. Frameهاي مربوط به هم را درون یک  OptionButtonروي فرم قرار دهید. در این حالت 

Image 

  از این کنترل براي نمایش تصویر بر روي فرم استفاده می شود.

ListBox 

  این کنترل لیستی از مقادیر را به کاربر نمایش می دهد و کاربر یک یا چند آیتم را از بین مقادیر انتخاب کند.



 برنامه نویسی در اکسل
  

 
61 www.Fardanesh.ir 

MultiPage 

  ایجاد کند و روي هر برگه کنترل هاي دلخواه را درج کند. (Tab)ا ي متعدد این کنترل به کاربر اجازه می دهد که بر روي فرم برگه ه

OptionButton  

به کاربر ااین امکان را می دهد که یک گزینه را از بین چند گزینه انتخاب کند. وقتی کاربر گزینه اي را انتخاب می کند،  OptionButtonکنترل 
Value  آن برابرTrue  وValue  دیگر گزینه ها برابرfalse .خواهد بود  

RefEdit 

انتخاب کند. در این حالت آدرس ناحیه انتخاب شده توسط ویژگی  WorkSheetتوسط این کنترل کاربر قادر خواهد بود که یک ناحیه را از روي 
Text .از کنترل قابل دسترس خواهد بود  

ScrollBar 

می باشد با این تفاوت که براي تغییر مقدار عددي می توانید لغزنده کنترل را جا به جا  SpinButtonبسیار شبیه به کنترل  ScrollBarکنترل 
  کنید.

SpinButton  

النتخاب  Maxو  Minقادر خواهید بود با کلیک روي پیکان هاي دو طرف ، یک مقدار عددي بین ویژگی هاي  SpinButtonتوسط کنترل 
  کنید.

  آن را نمایش دهد. valueاستفاده می شود که مقدار  TextBoxاین کنترل معموال با یک 

TextBox 

  این کنترل براي درج متن توسط کاربر استفاده می شود.

Label 

براي نمایش یک متن بر روي فرم استفاده می شود. براي نمایش یک متن درون این کنترل کافیست که متن را به ویژگی  Labelکنترل 
Caption .نسبت دهید 

TabStrip 

  این کنترل به شما این امکان را می دهد که نواري از دکمه ها را بر روي فرم قرار دهید.
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  تغییر ویژگی هاي یک کنترل 6- 10
  ویژگی هاي یک کنترل را به دو روش می توان تغییر داد. در زمان طراحی و در زمان اجرا

  تغییر در زمان طراحی

مراجعه کنید و ویژگی مورد نظر را  Propertiesبراي تغییر ویژگی هاي یک کنترل در زمان طراحی کافیست که بعد از انتخاب کنترل ، به پنجره 
  تغییر دهید.

  از متداول ترین ویژگی هایی که براي تمام کنترل ها وجود دارد و معموال در زمان طراحی تغییر می کنند عبارتند از :

  شرح  ویژگی
Name نام کنترل  

Caption  عنوان کنترل  
Top  فاصله کنترل از لبه باالي فرم  
Left  فاصله کنترل از لبه چپ فرم  

Width  پهناي کنترل  
Height  ارتفاع کنترل  

  

  تغییر در زمان اجرا

  سپس به آن مقدار دهی کنید.براي تعییر ویژگی یک کنترل در زمان اجرا کافیست که نام کنترل، نقطه و نام ویژگی را نوشته و 

  را به حالت انتخاب شده تبدیل می کند. OptionButtonمثال : دستور زیر 

OptionButton1.Value = True  
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  مشاهده کنید. Propertiesهاي آن را در پنجرهء  توانید ویژگی با انتخاب یک فرم یا یک کنترل درج شده بر روي فرم, می

  1مثال  7- 10
  

  

  

  

 

 Control Sourceمقدار ویژگی   نام کنترل  نوع کنترل
TextBox  txtFirstName  Sheet1!c3  
TextBox  txtLastName  Sheet1!c4  

Option Button  optMale  Sheet1!c6  
Option Button  optFemale  Sheet1!d6  

CheckBox  chkMarried  Sheet1!c7  
TextBox  txtAge  Sheet1!c8  

  

  2مثال  8- 10
  ) یک فرم براي اضافه کردن اطالعات جدید به انتهاي لیست طراحی شده است.٣-١٠  شکلدر این مثال (
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 ٣- ١٠  شکل

  تنها کد زیر درج شده است : Exitبراي دکمه 

  

  به صورت زیر می باشد : Addکد دکمه 

  

  توضیح کد :

 فعال می شود. Sheet1صفحه  .1

 3تعداد خانه هاي غیر خالی را شمرده و با توجه به اینکه جدول از سطر سوم شروع می شود، مقدار حاصل را با  NextRowمتغیر  .2
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 گه می دارد.جمع کرده و در خود ذخیره می کند. به این ترتیب این متغیر شماره سطر جدید را در خود ن

کادر هاي نام و نام خانوادگی کنترل می شود. اگر هرکدام از آنها خالی باشند، با یک پیغام ادامه مسیر متوقف شده و  IFتوسط دستور  .3
 کاربر مجبور به نوشتن نام و نام خانوادکی می شود.

 خانه جدید ردیف مقدار قبلی را یک واحد اضافه کرده و در خود نگه می دارد. .4

 درون کادر نام در  زیر ستون نام درج می شود.متن  .5

 متن درون کادر نام خانوادگی در زیر ستون نام خانوادگی درج می شود. .6

 چک شده و بسته به انتخاب هر کدام، عبارت متنی معادل در ستون آخر درج می شود. OptionButtonکنترل هاي  .7

 لی می شوند.کادر هاي نام و نام خانوادگی براي درج اطالعات جدید خا .8

  فوکوس به درون کادر نام بر می گردد. .9

  3مثال  9- 10
استفاده شده و همزمان  ActiveCellاست، براي درج مقدار در  100و  0آن به ترتیب  Maxو  Minکه مقدار  SpinButtonدر این مثال از یک 

  نمایش می یابد. TextBox، مقدار آن توسط SpinButtonبا تغییر 

  

 SpinButtonمربوط به  Changeکد درون رویداد 

 

 TextBoxمربوط به  Changeکد درون رویداد 

 

  متن درون کادر متنی را به معادل عددي تبدیل می کند. valتابع توضیح : 

 OKدکمه مربوط به  Clickکد درون رویداد 
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 VBAتکنیک هاي  ) 11 فصل(
 

  کپی کردن یک محدوده 1- 11
  استفاده کنید کد زیر را مشاهده خواهید کرد : B1بر روي  A1براي کپی کردن خانه  Record Macroدر صورتی که از 

Sub Macro1() 
Range(“A1”).Select 
Selection.Copy 
Range(“B1”).Select 
ActiveSheet.Paste 
Application.CutCopyMode = False 
End Sub 

ابزاري بسیار مفید است ولی همیشه بهترین راه را نشان نمی دهد. به نمونه دیگر که خالصه تر نوشته شده است توجه  Record Macroب اینکه 
  فرمایید

Sub CopyRange() 
Range(“A1”).Copy Range(“B1”) 
End Sub 

  

  نمونه دیگر براي کپی از یک فایل بر روي فایل دیگر

Sub CopyRange3() 
Dim Rng1 As Range, Rng2 As Range 
Set Rng1 = Workbooks(“File1.xlsx”).Sheets(“Sheet1”).Range(“A1”) 
Set Rng2 = Workbooks(“File2.xlsx”).Sheets(“Sheet2”).Range(“A1”) 
Rng1.Copy Rng2 
End Sub 

  

  توجه کنید که مقصد کپی می تواند تنها آدرس اولین خانه را نشان دهد. به این مثال توجه فرمایید :

Sub CopyRange4() 
Range(“A1:C800”).Copy Range(“D1”) 
End Sub 
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  انتقال یک محدوده 2- 11
  همانند کپی، براي انتقال یک محدوده نیز می توان کد ها را خالصه تر و کارامد تر نوشت. مثال :

Sub MoveRange1() 
Range(“A1:C6”).Cut Range(“H1”) 
End Sub 

  

  کپی کردن محدوده متغیر 3- 11
  محدوده اي از اطالعات را میبینید که تعداد سطر هاي آن به طور مداوم تغییر می کند.  ١-١١  شکلدر 

 

  ١- ١١  شکل

  از کد زیر می توانید استفاده کنید. Sheet2ه براي کپی کردن این محدوده ب

Sub CopyCurrentRegion2() 
Range(“C4”).CurrentRegion.Copy Sheets(“Sheet2”).Range(“A1”) 
End Sub 

 

  تبدیل شده باشد می توانید از کد زیر استفاده کنید : Table: اگر لیست شما به صورت  نکته

Sub CopyTable() 
Range(“Table1[#All]”).Copy Sheets(“Sheet2”).Range(“A1”) 
End Sub 

  

  انتخاب محدوده اطالعات 4- 11
  می توانید از کد زیر استفاده کنید :، بعد از انتخاب خانه اي در محدوده اطالعات  ١-١١  شکلبراي انتخاب محدوده اطالعات نشان داده شده در 
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Sub SelectCurrentRegion() 
ActiveCell.CurrentRegion.Select 
End Sub 

  

  دریافت ورودي براي خانه فعال 5- 11
باشد به عنوان مقدار غیر  12تا  1مقداري براي خانه فعال دریافت می شود و اگر این مقدار خارج از محدوده  InputBox در کد زیر توسط تابع

  معتبر تشخیص داده می شود.

Sub GetValue3() 
Dim UserEntry As Variant 
Dim Msg As String 
Const MinVal As Integer = 1 
Const MaxVal As Integer = 12 
Msg = "Enter a value between " & MinVal & " and " & MaxVal 
Do 
    UserEntry = InputBox(Msg) 
    If UserEntry = "" Then Exit Sub 
    If IsNumeric(UserEntry) Then 
        If UserEntry >= MinVal And UserEntry <= MaxVal Then Exit Do 
    End If 
    Msg = "Your previous entry was INVALID". 
    Msg = Msg & vbNewLine 
    Msg = Msg & "Enter a value between " & MinVal & " and " & MaxVal 
Loop 
ActiveCell.Value = UserEntry 
End Sub 

  

  شمارش خانه هاي ناحیه انتخاب شده 6- 11
  شده را اعالن می کند :ماکروي زیر تعداد خانه ها، سطر ها و ستون هاي ناحیه انتخاب 

Sub SlectionCount() 
Dim Msg As String 
Msg = "Number of Cells: " & Selection.Count 
Msg = Msg & vbNewLine 
Msg = Msg & "Number of Rows: " & Selection.Rows.Count 
Msg = Msg & vbNewLine 
Msg = Msg & "Number of Columns: " & Selection.Columns.Count 
MsgBox Msg 
End Sub 
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  حذف سطر هاي غیر خالی 7- 11
  حذف می کند. (UsedRange)ماکروي زیر سطر هاي خالی را در محدوده استفاده شده 

Sub DeleteEmptyRows() 
Dim LastRow As Long 
Dim r As Long 
Dim Counter As Long 
Application.ScreenUpdating = False 
LastRow = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + _ 
ActiveSheet.UsedRange.Rows(1).Row - 1 
For r = LastRow To 1 Step -1 
If Application.WorksheetFunction.CountA(Rows(r)) = 0 Then 
Rows(r).Delete 
Counter = Counter + 1 
End If 
Next r 
Application.ScreenUpdating = True 
MsgBox Counter & “ empty rows were deleted.” 
End Sub 

  

  شده است تا سرعت اجراي ماکرو بیشتر باشد. Falseدر زمان اجراي ماکرو  Applicationبراي شیء  ScreenUpdatingتوضیح : ویژگی 

  تعیین نوع اطالعات یک خانه 8- 11
  اطالعات موجود در خانه را به صورت یک رشته متنی بر میگرداند.تابع زیر یک خانه (یا محدوده) را به عنوان ورودي دریافت کرده و نوع 

Function CellType(Rng) As String 
Dim TheCell As Range 
Set TheCell = Rng.Range("A1") 
Select Case True 
    Case IsEmpty(TheCell) 
        CellType = "Blank" 
    Case Application.IsText(TheCell) 
        CellType = "Text" 
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    Case Application.IsLogical(TheCell) 
        CellType = "Logical" 
    Case Application.IsErr(TheCell) 
        CellType = "Error" 
    Case IsDate(TheCell) 
        CellType = "Date" 
    Case InStr(1, TheCell.Text, ":") <> 0 

        CellType = "Time" 
    Case IsNumeric(TheCell) 
        CellType = "Number" 
End Select 
End Function 

  

  ذخیره شود. TheCellتوضیح: دستور زیر باعث می شود که از ناحیه وارد شده به تابع تنها خانه اول در متغیر 

Set TheCell = Rng.Range("A1") 

  ذخیره تمام فایل ها 9- 11
  ماکروي زیر تمام فایل هاي باز که قبال ذخیره شده اند را ذخیره می کند.

Public Sub SaveAllWorkbooks() 
Dim Book As Workbook 
For Each Book In Workbooks 
    If Book.Path <> "" Then Book.Save 
Next Book 
End Sub 

 Pathت یا خیر. به عبارت دیگر در صورتی که فایل قبال ذخیره شده باشد ویژگی بررسی می کند که فایل قبال ذخیره شده اس Ifتوضیح: دستور 
  آن آدرس را بر می گرداند.

  شمارش خانه هاي بین دو مقدار 10- 11
  شمارش می کند. InRangeرا در محدوده  num2و  num1تابع زیر تعداد مقادیر بین 

Function CountBetween(InRange, num1, num2) As Long 
With Application.WorksheetFunction 
    If num1 <= num2 Then 
        CountBetween = .CountIfs(InRange, ">= " & num1, InRange, "<= " & num2) 
    Else 
        CountBetween = .CountIfs(InRange, ">= " & num2, InRange, "<= " & num1) 
    End If 
End With 
End Function 
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  Officeهاي  ارتباط با دیگر برنامه ) 12 فصل(
مانند اکسل  Officeاز زبان به عنوان ابزار ایجاد ماکرو ها استفاده می شود و هر کدام از برنامه هاي  MS Officeپشت صحنه تمام برنامه هاي 

  مدل شیء مخصوص به خود را دارا می باشند.

می تواند به راحتی و با استفاده از مدل شیء هر برنامه از برنامه دیگر،  Officeاست به این معنی که کاربر  Ms Officeاین مزیت مهمی براي 
  اقدام به ویرایش در محیط برنامه دیگر نماید.

 MS Wordارتباط با  1- 12
 Toolsاز منوي  VBEت که در محیط در اکسل ابتدا باید کتابخانه ورد را به اکسل اضافه کنید. به این صور Wordبراي استفاده از مدل شیء 

Microsoرا انتخاب کنید. سپس در پنجره باز شده گزینه  Preferencesگزینه   Word 14 Object Library .شکل ( را انتخاب کنید 
 12-1(  

 

  ١- ١٢  شکل

  : 1مثال 

  ذخیره می شود. Cدر درایو  Testروي زیر یک فایل جدید ورد ایجاد می شود و بعد از درج یک متن نمونه در آن، با نام ماکبا اجراي کدهاي 

  



 برنامه نویسی در اکسل
  

 
73 www.Fardanesh.ir 

  :  2مثال 

  ذخیره شود. Wordتوجه فرمائید. می خواهیم فیش حقوقی هر شخص به نام خودش در یک فایل  ٢-١٢  شکلبه 

 

  ٢- ١٢  شکل

  نوشته شده است. Save to wordبراي انجام این کار کد زیر در رویداد کلیک دکمه 

Private Sub cmdSave_Click() 
Dim wordApp As Word.Application 
Dim wordDoc As Word.Document 
Dim fileName As String 
fileName = Range("c15").Value & Range("e15").Value 
Sheets("sheet1").Range("B10:e22").Select 
Selection.Copy 
Set wordApp = CreateObject("Word.application") 
Set wordDoc = wordApp.Documents.Add 
wordApp.Selection.PasteExcelTable False, False, False 
fileName = "C:\" & fileName 
wordDoc.SaveAs (fileName( 
wordDoc.Close 
wordApp.Quit 
Set wordDoc = Nothing 
Set wordApp = Nothing 
Application.CutCopyMode = False 
End Sub 
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 Wordهاي  Bookmarkارتباط با  12-1-1

  وجود دارد : Wordاین است که دو نوع بوك مارك در  Wordمهمترین موضوع در مورد بوك مارك هاي 

Placeholder  bookmarks  

Enclosing  bookmarks  

  

رفته و قسمت  Word Optionsاز پنجره  Advancedعیت نمایش بوك مارك ها به برگه ضپیش از آشنایی با این موضوع براي روشن کردن و
Show document content گزینه ،Show Bookmark ) .٣-١٢  شکلرا انتخاب کنید(  

 

  ٣- ١٢  شکل

Placeholder  bookmarks  

  Placeholderرا انتخاب کنید، بوك مارك ایجاد شده از نوع  Bookmarkگزینه  Insertکنید و از روبان  کلیکاگر در جایی از متن 
bookmark .خواهد بود  

Enclosing  bookmarks  

  Enclosingرا انتخاب کنید، بوك مارك ایجاد شده از نوع  Bookmarkگزینه  Insertاگر بخشی از متن را انتخاب کنید و از روبان 
bookmark .خواهد بود  

  صورت زیر دیده می شوند. نکته : اگر وضعیت نمایش بوك مارك ها روشن باشد، دو نوع بوك مارك به
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 ٤- ١٢  شکل

  می باشد. B2و  B1نام بوك مارك ها به ترتیب  ٤-١٢  شکلدر 

  حال ماکروي زیر را بر روي سند باال اجرا می کنیم.

 

  و نتیجه به صورت زیر خواهد بود :

  

در بوك مارك دوم متن جدید جایگزین متن پیشین شده ولی خود  مالحضه می کنید که در بوك مارك اول متن به محل بوك مارك اضافه شده و
  بوك مارك حذف شده و قابل استفاده مجدد نیست.

استفاده می کنیم و براي تغییر متن  Enclosing Bookmarkنتیجه : براي تعریف بوك مارك هایی که قابلیت جایگزینی متن داشته باشند، از 
 ریم :بووك مارك از ماکروي زیر کمک می گی
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از محیط اکسل یا هر جاي دیگر می توان یک رویه با آرگومانهاي ورودي به صورت زیر تعریف  Wordبراي تغییر مکرر بوك مارك هاي یک فایل 
  کرد :

  

  حال می توان این رویه را در هر ماکرو فراخوانی کرد :
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  ها Ribbonمدیریت  ) 13 فصل(
کنترل تعریف شده و برخی از آنها بر روي روبان هاي برنامه در دسترس هستند. براي کار با کنترل هاي تعریف  1700بیش از  2010در اکسل 

  استفاده می شود. ComandBarsشده از شیء 

  عبارتند از : ComandBarsمتد هاي شیء 

ExecuteMso .یک دستور را اجرا می کند :  

GetEnabledMso  اگر کنترل فعال باشد مقدار :True .را برمی گرداند  

GetImageMso .آیکن کنترل را برمی گرداند :  

GetLabelMso .متن کنترل را بر میگرداند :  

GetPressedMso  اگر کنترل کلیک شود مقدار :True .را برمی گرداند  

  تمام این متد ها تنها یک آرگومان دارند و آن نام کنترل می باشد.

  را باز می کند Paste Specialثال : کد زیر پنجره م

Sub controlTest1() 
Application.CommandBars.ExecuteMso ("PasteSpecialDialog”) 
End Sub 

  را اعالن می کند Trueمثال : کد زیر اگر نوار فرمول آشکار باشد مقدار 

Sub controlTest2() 
MsgBox Application.CommandBars.GetPressedMso(“ViewFormulaBar”)  
End Sub 

 

 را اعالن می کند Trueانتخاب شده  باشد مقدار  Merge & Centerمثال : کد زیر دستور 

Sub controlTest3() 
MsgBox Application.CommandBars.GetEnabledMso("MergeCenter”) 
End Sub 

 

  روبانفعال کردن یک  13-1
  براي انجام این کار استفاده کنید : SendKeysبراي فعال کردن یک روبان دستوري تعریف نشده ولی می توانید از متد 

  را فعال می کند. Homeمثال: کد زیر روبان 

Sub controlTest4() 
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Application.SendKeys "%h{F6}” 
End Sub 

  زیر استفاده کنید :براي فعال کردن روبان هاي دیگر از آرگومان هاي 

 Insert: “%n{F6}” 
 Page Layout: “%p{F6}” 
 Formulas: “%m{F6}” 
 Data: “%a{F6}” 
 Review: “%r{F6}” 
 View: “%w{F6}” 
 Developer: “%l{F6}” 
 Add-Ins: “%x{F6}” 

  ویرایش روبان ها 13-2
  می باشد. Custom UI Editorمفید ترین روش براي ویرایش دستورهاي موجود در روبان ها استفاده از نرم افزار 

  : 1مثال 

  یک فایل جدید ایجاد کنید و درون یک ماژول جدید ماکرو هاي زیر را بنویسید :

  

  ذخیره کرده و ببندید. XLSMسپس فایل را با پسوند 

گزینه  Insertاز منوي  2010را باز کرده و از درون آن فایل اکسل را باز کنید. سپس براي اکسل  Custom UI Editorدر ادامه نرم افزار 
Office 2010 Custom UI Part : را انتخاب کرده و کد زیر را درون آن بنویسید  

 

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/ 
customui"> 
<ribbon> 
<tabs> 
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 <tab idMso="TabData"> 
  <group id="Group1" label="Custom"> 
   <button id="Button1" 
    label="Hello World" 
    size="normal" 
    onAction="HelloWorld" 
    imageMso="HappyFace" /> 
   <button id="Button2" 
    label="Goodbye World" 
    size="normal" 
    onAction="GoodbyeWorld" 
    imageMso="DeclineInvitation" /> 
  </group> 
 </tab> 
</tabs> 
</ribbon> 
</customUI> 

  

  کنترل هاي زیر اضافه شده است. Dataبعد از ذخیره و بستن فایل، آن را با اکسل مجددا باز کنید. مشاهده خواهید کرد که در انتهاي روبان 

  

  

  : 2مثال 

بنویسید و بعد از ذخیره و باز کردن فایل در محیط اکسل مشاهده خواهید کرد  Custom UI Editorکد زیر را براي یک فایل اکسل در برنامه 
  که فایل هیچ روبانی را نمایش نمی دهد.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">  
  <ribbon startFromScratch="true">  
  </ribbon>  
</customUI> 

  بگیرد تمام روبان ها مخفی می شوند. Trueوقتی مقدار  startFromScratchتوضیح : تگ 

  :  3مثال 

هید کرد بنویسید و بعد از ذخیره و باز کردن فایل در محیط اکسل مشاهده خوا Custom UI Editorکد زیر را براي یک فایل اکسل در برنامه 
  مخفی شده است. Homeکه روبان 

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui"> 
<ribbon> 
<tabs> 
<tab idMso="TabHome" visible="false" /> 
</tabs> 
</ribbon> 
</customUI> > 



 ها Ribbon تیریمد

Vahid.Farzam@gmail.com 80 

 گروه فردانش 

  

بنویسید و بعد از ذخیره و باز کردن فایل در محیط اکسل مشاهده  Custom UI Editorکد زیر را براي یک فایل اکسل در برنامه  : 4مثال 
غیر فعال شده است و یک روبان جدید با یک دکمه بر روي آن  Insertغیر فعال شده است، روبان  Homeدر روبان  Boldخواهید کرد که دکمه 

  به روبانها اضافه شده است.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui"> 
  <commands> 
    <command idMso="Bold" enabled="false" /> 
  </commands> 
  <ribbon> 
    <tabs> 
      <tab idMso="TabInsert" visible="false" > 
 </tab> 
      <tab id="CustomTab" label="Custom Tab"> 
        <group id="CustomGroup" label="Custom Group"> 
          <button id="CustomButton" label="Custom Button"  
            size="large" imageMso="HappyFace" onAction="OnButtonClick" /> 
        </group> 
      </tab> 
    </tabs > 
  </ribbon> 
</customUI> 

  : 5مثال 

بنویسید و بعد از ذخیره و باز کردن فایل در محیط اکسل مشاهده خواهید کرد  Custom UI Editorکد زیر را براي یک فایل اکسل در برنامه 
  که یک روبان جدید با یک دکمه به صورت منو به سه گزینه بر روي آن به روبانها اضافه شده است.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui"> 
  <ribbon> 
    <tabs> 
       
      <tab id="CustomTab" label="Custom Tab"> 
        <group id="CustomGroup" label="Custom Group"> 
          <menu id="menu" label="Menu" imageMso="HappyFace" > 
    <button id="button1" label="Button 1" imageMso="FileSave" /> 
    <button id="button2" label="Button 2" imageMso="Bold" /> 
    <button id="button3" label="Button 3" imageMso="Undo" /> 
     </menu> 
        </group> 
      </tab> 
    </tabs > 
  </ribbon> 
</customUI> 
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 Add-Insایجاد  ) 14 فصل(
مهم که همراه  Add-Inبه عنوان یک  Solverمی باشد. مطمئنا با  Excelها مهمترین روش براي توسعه قابلیت هاي برنامه  Add-Insاستفاده از 

  نرم افزار اکسل بر روي سیستم کپی می شود آشنا هستید و از آن براي تحلیل هاي آماري استفاده کرده اید. 

می باشد تا بتوانیم آن را به راحتی در  Add-Inجام دهید تبدیل یک فایل با قابلیت هاي عمومی به یک کاري که در این فصل می خواهیم ان
  دسترس دیگران قرار دهیم.

تبدیل می کنید، ماکرو ها و توابع عمومی موجود در آن در زمان باز بودن برنامه اکسل قابل استفاده  Add-Insوقتی یک فایل اکسل را به یک 
  خواهد بود.

  VBAمحافظت از کدهاي  1- 14
فایل خود حفاظت کنید تا  VBA) این است که از کدهاي Add-In(در واقع تبدیل فایل به  Add-Inاحتماال اولین قدم شما در مسیر ایجاد یک 

  کسی نتواند آنها را تغییر دهد.

 Lockگزینه  Protectionو در برگه ب کرده را انتخا VBA Project Propertiesگزینه  Toolsاز منوي  VBEدر محیط  براي انجام این کار

Project for viewing ) .١-١٤  شکلرا انتخاب کنید(  

 

  ١- ١٤  شکل

  بنویسید و بعد از تائید و بستن پنجره فایل را ذخیره کنید. Passwordسپس رمز دلخواه را در کادر 

  منوط به داشتن رمز می باشد. Project Explorerاز این به بعد دیدن کد ها در پنجره 
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  و یک فایل معمولی اکسل : Add-Insتفاوتهاي  2- 14
  و یک فایل اکسل معمولی به شرح زیر می باشند : Add-Inمهمترین تفاوت هاي بین یک 

  براي فایلAdd-Ins ویژگی ،Is AddIn  از شیءWorkbook  برابر مقدارTrue .می باشد 

  

  پنجرهWorkBook  مربوط به فایلAdd-In .نصب شده به طور پیش فرض مخفی می باشد 

  فایلAdd-In عضوي از شیء مجموعه   نصب شدهWorkbooks .نمی باشد 

  پنجره ماکرو هاي اکسل، ماکروهاي تعریف شده براي فایلAdd-In .نصب شده را در لیست ماکروهاي خود نمایش نمی دهد 

 فایل  شما می توانید توابع تعریف شده درAdd-In  نصب شده را در هر صفحه استفاده کنید بدون اینکه الزم باشد به نام فایلAdd-In 
 نصب شده در ابتداي نام تابع اشاره کنید.

 Add-Inنصب یک  3- 14
  )٢-١٤  شکل(مراجعه کنید.  Add-Insبه برگه  Excel Optionsدر پنجره  Add-Inفایل براي نصب یک 
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  ٢- ١٤  شکل

براي شما  Add-Insپنجره  Goرا انتخاب کنید و با کلیک  روي دکمه  Excel Add-Insدر پایین پنجره گزینه  manageسپس از لیست 
  )٣-١٤  شکل( نمایش می یابد.

 

  ٣- ١٤  شکل

  مورد نظر، نصب فایل انجام می شود. Add-Inو انتخاب فایل  Browseحال با کلیک روي دکمه 

 Add-Inایجاد یک  4- 14
تبدیل شود که ماهیتش قابلیت استفاده عمومی را  Add-Inاین است که فایلی می تواند به  Add-Inمهمترین موضوع قبل از تبدیل یک فایل به 

  باشد. WorkSheetداشته باشد و حد اقل داراي یک 

   مالکیت محتوا را در اختیار خود حفظ کنید. VBAنکته دیگر اینکه قبل از تبدیل فایل و انتشار آن می توانید با رمز گذاري بر روي کدهاي 

  ذخیره کنید. XLAMرا باز کنید و فایل را با پسوند  Save as، مجددا پنجره انجام حفاظتو  XLSMذخیره یک کپی از فایل با پسوند بعد از 

فایل را براي نصب  Browseرا باز کنید و با کلیک روي دکمه  Add-In Managerذخیره شده کافیست که پنجره  Add-Inحال براي نصب 
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  انتخاب کنید.

 Add-Inویرایش  5- 14
  نصب شده کافیست که کدهاي آن را از حالت حفاظت خارج کنید و سپس به کد ها دسترسی خواهید داشت. Add-Inبراي ویرایش 

از طریق  ThisWorkbookرا براي شیء  IsAddInد ابتدا ویژگی را مشاهده کنید بای Add-Inهاي فایل  Worksheetنکته : اگر می خواهید 
  تغییر دهید. Falseبه مقدار  Propertiesپنجره 

  

را انتخاب  View Objectراست کلیک کرده و گزینه  Project Explorerدر پنجره  Add-Inمورد نظر از فایل  Worksheetسپس روي 
  کنید.
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  نصب شده Add-Inاستفاده از  6- 14
  نصب شده نکات زیر مورد توجه می باشد : Add-Inدر مورد استفاده از یک 

کنترل هایی به روبان ها اضافه می شوند و این مهمترین روش استفاده از  Add-Inمعموال براي دسترسی به فرم ها و امکانات یک  .1
اضافه  Dataل به همین نام در انتهاي روبان را نصب می کنید ، یک کنتر Solverمی باشد. به طور مثال وقتی  Add-Inامکانات یک 

 می شود.

، Runرا می دانید، می توانید با باز کردن پنجره ماکرو ها و نوشتن نام رویه و کلیک روي دکمه  Add-Inاگر نام رویه هاي عمومی یک  .2
 رویه را اجرا کنید.

توابع قرار گرفته و به طور عمومی قابل استفاده می  از پنجره User Defined، در گروه Add-Inتوابع عمومی تعریف شده در فایل  .3
  باشند.

 Add-Inرویدادهاي  7- 14
  مرتبط هستند. Add-Insمستقسما به  Workbookدو رویداد از شیء 

AddInInstall  در زمان نصب :Add-In .فراخوانی می شود  

AddInUnInstall  در زمان حذف :Add-In .فراخوانی می شود 

  ، نام فایل و نصب آن را به کاربر اعالن می کند.Add-Inمثال : کد زیر در زمان نصب 

 

 


