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کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به
موسسه فرساران است
اگر کتاب به هر شکلی بجز خرید مستقیم از وب سایت
فرساران به دست شما رسیده است ،لطفا با مراجعه
به وب سایت فرساران به آدرس زیر  ،وجه کتاب را
پرداخت نمایید:
www.farsaran.com
مشخصات کتاب
عنوان  :برنامه نویسی  VBAدر اکسل (بخش اول)
نویسنده  :فرشید میدانی
ویرایش  :یکم (اسفند )1395
قیمت بخش اول  14 :هزار تومان
ناشر نسخه الکترونیک :موسسه فرساران تفکر
اجازه استفاده از این کتاب فقط متعلق به خریدار می-
باشد و خریدار میتواند کتاب را برای استفاده شخصی
خود در یک نسخه پیر ینت نماید  .اگر دوستان ،همکاران
و یا هر فرد دیگری خواستار مطالعه این کتاب است،
لطفا از آنها بخواهید که کتاب را از طریق وب سایت
فرساران (بخش محصولات) خریداری نمایید.
توجه داشته باشید که فروش ،دانلود ،چاپ ،پخش ،به
اشتراک گذاری و همچنین هر گونه استفاده دیگری از
این کتاب و یا بخشی از آن به هر شکل و یا هر روشی
غیر مجاز میباشد.

همچنین این کتاب به مدت یکسال دارای گارانتی
عودت وجه پرداختی میباشد.
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درباره بخش اول کتاب:
در بخش اول این کتاب که در حال حاضر پیش روی شما است،
اصول برنامه نویسی  VBAدر اکسل را خواهید آموخت .این اصول
کلی هستند و چه با اکسل و یا حتی اکسس برنامه نویسی کنید،
باید بر این اصول مسلط باشید.
قصد دارم در بخش دوم کتاب به صورت ویژه برنامه نویسی در
اکسل را آموزش دهم .اما هنوز بخش دوم آماده نیست.
برنامه من آن است که در نیمه اول سال  96نگارش بخش دوم را
آماده سازم و به شما ارائه کنم .اما واقعا نگارش کتاب کاری سخت
است و اصلا مطمئن نیستم که اتمام آن بخش چه موقعی خواهد
بود.
به همین دلیل از ابتدا تصمیم داشتم که این کتاب را مرحله به
مرحله کامل نمایم و آنچه انجام شده است و را در هر مرحله از
طریق وب سایت فرساران ارائه نماییم.
گمان میکنم که بخش اول این کتاب و بدون بخش دوم میتواند
مفید واقع شود و شروع خوبی برای یاگیری برنامه نویسی اکسل
باشد.
بنابراین منتظر بخش دوم کتاب باشید و همچنین مرا از نقدها و
نظرات خودتان آگاه نمایید.

فرشـــــید میــــدانی
f.meidani@farsaran.com
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فهرست مطالب

کتاب برنامه نویسی  VBAدر اکسل  /نویسنده فرشید میدانی  /صفحه 4 :

مقدمه

–

–
–
–
–

کتاب برنامه نویسی  VBAدر اکسل  /نویسنده فرشید میدانی  /صفحه 5 :

مقدمه

–
–
–
–

–

–

کتاب برنامه نویسی  VBAدر اکسل  /نویسنده فرشید میدانی  /صفحه 6 :

مقدمه

–
–
–
–

–
–

–
–
–

کتاب برنامه نویسی  VBAدر اکسل  /نویسنده فرشید میدانی  /صفحه 7 :

مقدمه

کتاب برنامه نویسی  VBAدر اکسل  /نویسنده فرشید میدانی  /صفحه 8 :

مقدمه

قبل از هر چیز از شما برای خریداری این کتاب تشکر می کنم و امیدوارم که آموزش های آن بتواند
سریع و دقیق شما را به مقصودتان برساند .نگران نباشید اگر شما با دنیای برنامه نویسی آشنا
نیستید .دراین کتاب سعی میکنیم که این دنیای جالب را به شما با حوصله نشان دهم و اگر از
واژهای فنی استفاده می کنم تلاش خواهم کرد که آنرا با مثال های روزمره برای شما شفاف کنم.

سالها پیش وقتی هنگامی که من در دبیرستان درس میخواندم ،دوست بسیار عزیزی و گرامی
داشتم به نام کریم رعنا حسینی .فردی دوست داشتنی و کتاب خوان.
روزی با کریم به شوخی و جدی قرار گذاشتیم که هر کسی کتابی نوشت ،به دیگری تقدیم کند .اگر
چه کریم سال هاست که دیگر در این دنیا نیست ،اما همواره من به یادش هستم و به قول شاعر
"من از یادت نمیکاهم".
حال این کتاب را که اولین کتاب مهم و جدی است که نوشتهام را به او تقدیم میکنم.

کتاب های فارسی برنامه نویسی  VBAو برنامه نویسی اکسل انگشت شمار هستند و با هدف
نگارش کتابی قابل فهم برای کاربران اکسل اقدام به نوشتن این کتاب کردم .برخی از ویژگی های
این کتاب به شرح زیر است:








سالها تجربه کار و تدریس نویسنده (یعنی من) با اکسل در آن منعکس شده است
لازم نیست که شما هیچ پیش زمینه ی برنامه نویسی داشته باشید
کتاب به سبکی آموزشی ما ایرانی ها نگاشته شده است
از چندین منبع انگلیسی برای نوشتن آن تا حد ممکن تقلب کردهام
غلط گیری و به روزرسانی سریع و ساده آن
مطالب با حوصله و جامع گفته شده است
مطالب را با علاقه و انگیزه زیادی تدریس کردهام

من تجربه سالها برنامه نویسی و انجام پروژه های متفاوتی را در اکسل دارم و بارها دورههای
برنامه نویسی حضوری را در شرکت ها تدریس کرده ام و تجربه تدریس نزدیک به  20سال تدریس
از زمان  DOSتا کنون را سعی کرده ام در این کتاب پیاده کنم .
کتاب های انگلیسی بی نظیر هستند و من قطعا از بهترین آنها استفاده کرده ام تامطالبم را انسجام
بیشتری ببخشم و کتابی کامل تری را برای شما مهیا سازم.
در ضمن اینکه این کتاب به صورت  PDFاست و قاعدتا اگر استقبال و حمایت شود ،میتوانم آنرا
به روزرسانی و تکمیل تر کنم پس لطفا از آن با هر شکلی که ممکن است حمایت کنید.
اما در خصوص اینکه مطالب کتاب جامع ،کامل و باحوصله است باید بگویم که خود من از روی
اینترنت کتابهای فارسی زیادی را دانلود کردهام و البته برخی از آنها مانند این کتاب رایگان هم
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نبودند و مشکلی که همه آنها داشتند یک چیز بود! در اوایل کتاب نویسنده با حوصله مطالب را
درس میدهد اما هر چه کتاب جلوتر میرود و مطالب سختتر و پیچیدهتر میشوند ،نویسنده
بی حوصله میشود و خیلی اجمالی مطالب را میگوید .من در این کتاب دقیقا سعی کردم که
همواره توضیحاتم را کامل بدهم حتی اگر موفق نشوم که کتاب را هیچوقت تکمیل کنم.
شاید افرادی بگویند که این روش نوشتن کتاب که همه چیز را توضیح بدهند خوب نیست و باعث
میشود که حجم مطالب زیاد شود و شاید خواننده خسته ،ناامید و  ...بشود.
من با این رویکرد خلاصه گفتن مطالب ،در حوزه برنامه نویسی کاملا مخالفم ،در واقع شاید در
برخی از علوم بتوانیم کلیاتی را مطرح کنیم اما در برنامه نویسی اینکار باعث میشود که در ابتدا
خواننده از پیشرفت سریع خودش خوشنود شود اما در اولین قدمها ،با مسائل پیچیدهای مواجه
میشود که نمیتواند آنها را تفسیر کند و کاملا ممکن است برای همیشه برنامه نویسی را رها کند.
در ضمن اینکه اشاره میکنم در کتابهای برنامه نویسی پرفروش انگلیسی ،نویسنده هیچ وقت از
گفتن همه جانبه مطالب و ریزهکاریها طفره نمیرود و یا بی حوصله نمیشود و تا حد ممکن به
آنها میپردازد.

برنامه نویسی از اصولی ساده و پایه ای ساخته می شود که یادگیری آن سخت نیست و هر کسی
می تواند به سادگی در طی چند ماه یا حداکثر یک سال به سطحی برسد که از عهده کارهای
خودش برآید  .اما روی دیگر سکه آن است که برنامه نویسی اکسل به شما کمک می کند تا کارهای
و وظایف سازمانی خود را سریع تر انجام دهید ،بدون اشتباه و این احتمالا یعنی شما بتوانید به
موقع محل کارتان را ترک کنید و به منزل بروید و با خانواده باشید و بنابراین برنامه نویسی میتواند
به زندگی شخصی شما هم کمک کند.
واقعا اعتقاد دارم که برنامههایی که شما در سازمان های بزرگی مثل ایران مثل تامین اجتماعی،
دارایی ،بانکها ،شهرداری و  ...می نویسید می تواند کارها را سریع و دقیق کند و در نهایت کشوری
منظم تر داشته باشیم و مردمی خوشحال تر داشته باشیم.
خیلی از مواقع ممکن است یک فرد در چند ماه یک برنامه کوچک تولید کند و آن برنامه سالها در
آن سازمان بکار گرفته شود و کارهای تکراری حذف شود و دقت بالا برود.
شاید بدانید که من برنامه تاریخ هجری در اکسل را از سال  85بر روی وبلاگم قرار دادم و شاید این
برنامه ساده چقدر توانست مفید واقع شود تقریبا همه جا از آن استفاده می کنند.
پس به خاطر خودتان یا خانواده تان و یا کشورتان لطفا کمی برنامه نویسی اکسل را یاد بگیرید .
البته برنامه نویسی اکسل مزایای زیر را نیز دارد:




باعث می شود که در سازمان فردی کارآمدتر جلوه کنید
می توانید باعث صرفه جویی در منابع مالی سازمان شود یا حتی در منابع انسانی
حس شادی ناشی از خلاقیت و نوشتن یک برنامه دست کم نگیرید.
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واقعیت آن است که شما قرار است یک تکنیک و یک قدرت بالایی را در دنیای کامپیوتر کسب کنید.
تا الان کاربر عادی  User /بوده اید و حالا قرار است که یک کاربر حرفه ای شود و این یعنی باید
چیزهای زیادی را بیاموزید.
این چیزها واقعا سخت نیستند اما حجمشان کمی زیاد است و بجز حوصله چاره دیگری ندارید .من
مجبورم که مفاهیم زیادی را به شما بیاموزم و از آنجایی که احتمال دارد شما خسته و یا ناامید
شوید ،مرا نگران میکند.
اگر در فصل هایی خسته و یا نامید شدید ،خیلی خوب مطالب را نفهمیدید ،اصلا نگران نباشید این
یک پدیده کاملا عادی است و می توانیم پیشنهاد بدهم که با سرعت کمتری مطالب را بخوانید و
فصل را مرور کنید و یادداشت بنویسید و یا حتی چند روزی مطالعه را متوقف کنید.
اگر در فهم مطلبی مشکلی داشتید و آنرا دو یا سه بار خواندید و باز هم متوجه نشدید ،حق ندارید
به هوش و یا استعداد خودتان شک کنید بلکه بهترین شک آن است که من به عنوان نویسنده و
معلم شما نتوانسته ام آن مطلب را درست آموزش دهم .پس اولا به من ایمیل بزنید و شکایت
کنید و حتما پیگیری کنید تا آنرا درست کنم و دوما تا آن زمان بهترین کار آن است که چند ویدئوی
آموزش از سایت  youtubeدر خصوص آن مطلب را ببینید و یا اینکه یک کتاب انگلیسی مرجع را
بخوانید.
نگرانی دیگری که دارم است آن است که این کتاب را فقط مطالعه کنید و مثالها را انجام ندهید.
واقعیت آن است که باید مثالها را هر چند که بسیار در نظر شما ساده باشد ،مجددا خودتان تایپ
و اجرا کنید  .مثالها را تغییر بدهید و نتیجهها را آزمایش کنید تا تصویر مبهم برنامه نویسی در
ذهن شما به تدریج شفاف و کامل شود.
تاکید می کنم که قرار است شما مهارت سطح بالایی را یاد بگیرید و یادگیری بجز با حوصله ،زحمت
و پشتکار هیچ راه میانبری ندارد.
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خوب حداقل باید موارد زیر را داشته باشید که بتوانید از کتاب استفاده کنید:










قطعا اکسل را در حد متوسط باید بدانید و در غیر اینصورت بهتر است که ابتدا اکسل را
یاد بگیرید( .از دوره های اینترنتی فرساران ،دورههای حضوری و یا کتابهای ما برای اینکار
استفاده کنید)
کاربر دائمی اکسل هستید و در محیط کار به صورت مرتب با اکسل سر و کار دارید.
قول میدهید که حداقل هفته ای  1ساعت مطالعه داشته باشید
همت لازم برای تمرین و به اتمام رساندن این کتاب را داشته باشید.
حوصله چند بار خواندن یک مطلب را دارید.
مثالها و تمرینهای هر قسمت را حتی اگر خیلی ساده هم باشند ،حتما اجرا میکنید.
لازم نیست که قبلا برنامه نویسی کار کرده باشید.
نسخه اکسل شما مهم نیست.

من از فونت  Consolasکه فونت خوانایی است برای نوشتن برنامه ها استفاده میکنم و به تفاوت
های عدد یک و صفر با حروف  Lو  Oانگلیسی دقت کنید.
WowooOoO 10+20
Salam Leila jan

ما در برنامه نویسی می توانیم که یک سطر را در چندین سطر بشکانیم و از آنجایی که ممکن است
نوشتن یک سطر بلندتر از عرض صفحه کاغذ شود ،من از این تکنیک یعنی شکاندن سطر استفاده
می کنم .برای آنکه یک سطر را به قطعات کوچکتری تقسیم کنیم باید از یک علامت _ (آندر اسکور
یا آندر لاین) که قبلش یک فاصله (اسپیس) گذاشته ایم استفاده نماییم:
_ Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues,
_ Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False,
Transpose:=False

قسمتهای مهم یک برنامه را که باید به آن توجه کنید ،برای شما به صورت  Boldو  Italicنمایش
دادهام( :کلمه  Likeدر مثال زیر و همچنین علامتهای ستاره)
"*Debug.Print "Shahr Shiraz ziba" Like "*Shiraz

در هر قسمت از درس برای تاکید بر موضوعی و یا طبقه بندی ذهن شما نکتهها و توجههایی درج
شده است.
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مثال های حل شده هر فصل به صورت جداگانه ای برای شما آماده شده است که با همین کتاب
آن فایل ها را دریافت کرده اید.
هر مثال یک نام دارد که در ابتدای نام مثال ،نام آن فصل از کتاب که مثال در آن زده شده است،
آمده است  .مثلا تمامی مثالهای فصل پنجم کتاب با  Chapter5شروع میشوند و نام اولین مثال
فصل پنجم  Chapter5_Ex1است و دومین مثال فصل پنجم  Chapter5_Ex2خواهد بود .در برخی
از موارد نام مثال را یک واژه قابل فهم گذاشتهایم.
توجه :فایلهای مثال از چندین ماژول تشکیل شده است.

اگر از این کتاب خوشتان آمد و آنرا مفید یافتید لطفا آنرا به هر شکلی به دیگران معرفی کنید مثلا
لینک معرفی آنرا در وبلاگتان قرار دهید و یا یک ایمیل به همکاران سازمانتان بزنید.
توجه داشته باشید که نسخه اصل آن فقط متعلق به شماست و آنرا با دیگران به اشتراک نگذارید
و اگر فردی از شما کتاب را خواست از او بخواهید که با خرید از سایت فرساران این کتاب را تهیه
کند .در ضمن اگر مایل هستید میتوانید فقط برای استفاده شخصی خودتان این کتاب را پیرینت
نمایید.
معرفی این کتاب در  LinkedInنیز مزید امتنان خواهد بود .
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در این فصل می خواهیم اولین قدم ها را برای آشنایی با  VBAانجام دهیم و قبل از هر چیز
مختصری بگوییم که  VBAچیست؟

شرکت مایکروسافت سال ها یک زبان برنامه نویسی استاندارد به نام  Visual Basicرا تولید میکرده
و به فروش می رسانده است  .از روی زبان برنامه نویسی  Visual Basicیک نسخه خاص به نام
 VBAنیز ساخت  .بنابراین  VBAفرزند زبان برنامه نویسی  Visual Basicاست.
 VBAیک زبان برنامه نویسی است.
حالا که متوجه شدید  VBAفرزند  Visual Basicاست طبیعی است که بگوییم تمام اصول و قوائد
زبان مادری را به ارث برده است بنابراین هر کسی که اصول  VBAرا یاد بگیرد قطعا اصول زبان
مادری را یاد گرفته است و همچنین بلعکس.
 VBAمخفف واژه  Visual Basic For Applicationاست و هدف از این نامگذاری آن است که برنامه-
های  VBAدر داخل یک نرم افزار )« (Applicationمیزبان» مانند اکسل ،اجرا میشوند و بدون این
«میزبان» ما نمیتوانیم برنامههای نوشته شده به زبان  VBAرا اجرا کنیم.
نکته  :1لازم نیست کسی  VBAرا نصب یا دانلود کند VBA .در «داخل» سایر نرم افزار به رایگان
گذاشته است .مثلا هنگامی که نرم افزار  Excelرا نصب می کنید ،در داخل آن  VBAنیز نصب شده
است( .
نکته  :2من از واژه «در داخل» استفاده کردم و باید به شما بگویم که  VBAبه صورت مستقلی اجرا
نمی شود و اجرای آن مستلزم آن است که شما اکسل را باز کرده باشید و سپس می توانید از داخل
اکسل وارد محیط  VBAشوید و برنامه نویسی کنید پس به دنبال گزینه  VBAدر داخل منوی Start
ویندوز نگردید.
نکته  :3شما در  PowerPointاسلاید دارید ،در  Wordصفحه و در  Excelشیت  .خوب اگر شما با
 VBAبرنامهای بنویسید که در داخل Wordبا صفحات کار کند ،کاملا بدیهی است که آن برنامه در
داخل  Excelاجرا نشود چون اکسل اساسا صفحه ندارد.
بنابراین اگرچه اصول کلی زبان  VBAدر تمامی برنامه ها یکی است اما برنامه ای که برای شیت
های  Excelنوشته شده است را نمی توانید در داخل  PowerPointکپی کنید و انتظار داشته باشید
که با اسلایدهای پاورپوینت کار کند.
تذکر :بررسی یک زبان برنامه نویسی ،بحثی پیچیده و فنی است و من در اینجا با رویکرد سادهگرایانه
ای ،ویژگیهای  VBAرا برای شما توصیف کردهام و برخی از موارد گفته شده در این چند سطر از
نظر علمی اعتبار چندانی ندارد.
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بدیهی است که در اکسل شما هزاران قابلیت دارید و می توانید بسیاری از کارها را با اکسل و
بدون  VBAانجام دهید و حالا باید به شما بگوییم که چرا قرار است  VBAهم یاد بگیرید.

الف) سپردن انجام کارهای که شما معمولا انجام می دهید
فرض کنید که یک گزارش هر ماه باید تهیه و به چند نفر ارسال شود ،می توانیم خیلی از این فرآیند
را برنامه نویسی کنیم و شما درگیر آن کارها نشوید و برنامه برای شما آنها را انجام دهد.
ب) تکرار یک عملیات تکراری
مثلا قرار است که بر روی  12شیت اکسل یک کاری را انجام دهید ،خوب واقعا سخت نیست که
برنامه ای بنویسید که اینکار را انجام دهد .در ضمن اگر موفق شدید که برای  12شیت اینکار را
انجام دهید قطعا اکسل برای انجام این کار بر روی  120شیت و یا  1200شیت اصلا خسته و ناراحت
نخواهد شد.
ج) خلق ابزاری جدید
بالاخره ابزارهای اکسل محدود هستند و شما ممکن است یک تابع جدید و یا یک ابزار برای یک کار
خاصی را لازم داشته باشید که اکسل آنرا ندارد.
د) کنترل سایر برنامه ها
با کد نویسی در داخل اکسل می توانید سایر برنامه ها را نیز کنترل کنید مثلا از اکسل به Outlook
فرمان دهید که یک ایمیل برای کاوه ارسال کند و در داخل آن ایمیل مقدار آخرین موجودی انبارها
را بنویس.

الف) واقعا برای یادگیری  VBAساده است .
البته شما حرف من را شاید خیلی قبول نکنید که ساده است اما هنگامی که با مفاهیمی عجیبی
در سایر زبان های برنامه نویسی مواجه می شود آنوقت است که می فهمیم  VBAچقدر ساده
است.
ب) استفاده از قابلیت های اکسل
خیلی از وقت ها ما کارها را برنامه نویسی نمیکنیم مثلا اگر بخواهیم یک لیست را  Sortکنیم لازم
نیست که برویم و الگوریتم های مرتب سازی استفاده کنیم  .بهتر است سری به اینترنت بزنید تا
متوجه شوید که چندین روش مختلف برای مرتب کردن یک لیست داریم .
فقط کافی است که از ابزار  Sortاکسل استفاده کنیم و خود اکسل کارها را انجام میدهد.
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ج) نیاز به فایل اکسل برای اجرا (عیب)
همواره یک برنامه  VBAنیاز دارد تا اکسل بر روی سیستم نصب باشد تا اجرا شود و نمی توان فایل
های اجرایی مانند  exeساخت.

د) ساده است و گاهی محدود
همانطور که گفتم  VBAواقعا ساده است و خوب این ساده بودن به دلیل آن است که قرار نبوده
کارهای عجیب و غریب با  VBAانجام دهیم و در نتیجه باید بدانید که انجام کارهای «خاص» در
 VBAیا خیلی سخت و یا غیر ممکن است .پس بهتر است از  VBAانتظارات درستی داشته باشیم.
مثلا انتظار اینکه شما بتوانید اطلاعات یک دستگاه بارکد خوان را با  VBAبگیریم می تواند یک
مثال خوب از کارهای سخت است ( .نگفتم که نمی شود !)

هـ) غیر قابل بودن امکانات فروش و یا توزیع برنامه
خیلی این سوال می شود که چطور می توانم بر روی برنامه اکسلی که نوشته ام پسورد بگذارم و
آنرا قفل کنم و یا محدودیت زمانی به آن بدهم!
اساسا اکسل و برنامه نویسی آن برای تولید نرم افزارهای اجرایی و سپس فروش و  ...ساخته نشده
است و طراح این سوالات در حوزه اکسل اشتباه است.
اگر در نظر دارید که برنامه ای با اکسل بنویسید و سپس روی آن قفل بگذارید و بعدش به فروش
برسانید ،همین الان بروید به سراغ سایر زبان های برنامه نویسی حرفه ای که برای اینکار ساخته
شده اند و این کتاب را ببندید!
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حالا کم کم باید وارد کارهای عملی تری شویم و با دنیای  VBAآشنا شویم.

هدف اصلی ما در این کتاب نوشتن یک «برنامه» است و البته واژه های دیگری هم برای توصیف
اینکار یعنی «برنامه» به کار می رود که معادل همان واژه برنامه یا برنامه نویسی است .یکی از آن
واژه ها ماکرو  Macro /است .پس اگر جایی من گفتم یک ماکرو داریم یعنی یک برنامه داریم.
البته معادل واژه «برنامه» ،واژههای دیگری را در کتابها ،مقالات و  ...مشاهده میکنید که برخی
از مشهوترین آنها را برای شما در زیر لیست کردهام:



برنامه = ماکرو = پروسیجر = کد = سابروتین
برنامه نویسی = ماکرو نویسی = نوشتن یک پروسیجر = کد نویسی = ایجاد یک سابروتین

مجبورم این تنظیم را در همین ابتدای کتاب بگویم.
فرض کنید که یک نفری یک فایل اکسل رو به شما داده است و شما هم از همه جا بی خبرید که
آن فایل ماکرو (برنامه) دارد و فایل رو باز می کنید و به یکباره می بینید که کامپیوتر شما خاموش
شد!!!
خیلی اتفاق عجیبی نیست وقتی که یک فایل برنامه/ماکرو دارد ،قطعا میتواند کارهای مخربی را
روی دستگاه شما انجام دهد.
به همین دلیل اکسل و سایر برنامه های آفیس به صورت پیش فرض هر فایلی را که ماکرو/برنامه
داشته باشه رو قرنطینه یا  Blockمیکند و برنامههای آن نتوانند اجرا شوند .به همین دلیل شما
این فرصت را خواهید داشت که متن برنامه را مطالعه کنید و سپس تصمیم بگرید که آن برنامه
بتواند اجرا شود و یا خیر.
این تنظیمات یعنی آیا قرنطینه شدن انجام بشود یا نه ،در تنظیمات اکسل ) ،(Optionsدر جایی
به نام  Macro Settingsوجود دارد که از مسیر زیر قابل دستیابی است:
File  Options  Trust Center  Trust Center Settings  Macro Settings
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تصویر تنطیمات امنیتی ماکروها

نکته :این تنظیمات هنگامی که یک فایل را باز می کنید تاثیر دارند و تعیین می کنند که آیا
ماکروهایی در فایلی موجود است ،هنگام باز شدن ،در حالت قرنطینه  /غیر فعال  /یا  Blockقرار
گیرد یا خیر.
در ادامه شرح هر یک از گزینهها آورده شده است:
1) Disable all macros without notification:
یعنی همه ماکروها رو غیر فعال کند و به کاربر هیچ هشدار یا یپغامی مبنی بر اینکه ماکروها غیر
فعال هستند ،را نمایش نخواهد داد.
2) Disable all macros with notification:
این تنظیم پیش فرض اکسل است و میگوید همه ماکروها غیر فعال باشند اما به کاربر پیغامی
نمایش بده که بگوید ماکروهای فایل ،غیر فعال شدهاند و قابل اجرا نمیباشند.
3) Disable all macros except digitally signed macros:
همه ماکروها غیر فعال باشند بجز آنهایی که امضا دیجیتالی شدهاند .من در ایران ندیدم که
سازمانی امضای دیجیتال مایکروسافت را پیاده سازی کرده باشد .در واقع این امضای دیجیتال
توسط واحد  ITقابل پیاده سازی است و افراد سازمان میتوانند فایلهای خود را امضا دیجیتالی
کنند و البته آن امضا فقط در داخل آن سازمان اعتبار دارد .دقت داشته باشید که ما امضای دیجیتال
بین المللی و  ..هم داریم اما بهتر است این بحث رو ما ادامه ندهیم زیرا در دنیای اکسل تا آنجایی
که من دیدهام ،اصلا متداول نیست.
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4) Enable all macros (not recommended; potentially dangerous code can run):
این گزینه یعنی ماکروهای همه فایلها همواره فعال باشند و غیر فعال نباشد .به شما هشدار
داده است از این گزینه استفاده نکنید زیرا که ممکن است کدهای خطرناکی اجرا بشوند.

در دلیل تنظیمات امنیتی ماکروها ،اگر گزینه  Disable all macros with notificationرا انتخاب
کرده باشد ،بلافاصله بعد از اینکه فایلی که ماکرو دارد را باز کنید ،پیغام زرد رنگی مانند تصویر
زیر به شما نمایش داده میشود:
هشدار قرنطینه/غیرفعال بودن ماکروی یک فایل

پیغام زرد رنگ رو اگر دقیقا بخوانید به شما گفته است که  Macros have been disables.و معنای
آن این است که :
)1
)2
)3
)4
)5
)6

این فایل ماکرو دارد
این ماکرو ممکن است که خطرناک باشد ( Security Warningو علامت زرد سپر)
ماکروی این فایل غیر فعال  /قرنطینه شده است.
چون ماکرو غیر فعال است بنابراین نمی توانید آن را اجرا کنید.
اگر می خواهید با زدن کلید  ALT+F11وارد محیط  VBEشوید و آنرا مطالعه کنید (آن جمله
را خودم اضافه کردم و در پیغام این نوشته نشده است ) 
اگر هم که مطمئن هستید که این فایل معتبر است می توانید با زدن کلید ،Enable Macro
ماکرو را از حالت قرنطینه/غیرفعال خارج کنید و سپس آنرا اجرا نمایید.
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اگر که شما به این پیغام زرد رنگ بیتوجه باشید و گزینه  Enableرا نزنید ،سپس بخواهید که یکی
از ماکروهای این فایل را اجرا کنید ،پیام زیر را به شما نمایش داده میشود.
تصویر پیغامی که به دلیل غیر فعال بودن ماکرو ،قابل اجرا شدن نیست

ترجمه این پیغام:
"ماکروهای این پروژه (فایل) غیر فعال هستند .لطفا به راهنمای نرم افزار جهت فعال کردن ماکروها
مراجعه کنید".

نکته  :1از  Excel 2010به بعد ،اگر یکبار برای فایلی  Enable Macroرا بزنید  ،دیگر از شما این پیام
را در مورد آن فایل نمیپرسد و در خاطرش می ماند که این فایل معتبر است.
نکته  :2اگر بلافاصله بعد از باز کردن یک فایل ماکروها را  Enableنکنید ،دیگر نمیتوانید آنرا فعال
کنید و باید فایل را ببندید و مجدد باز کنید تا پیغام برای شما نمایش داده شود.
توصیه  :اگر هر روز با فقط با چند فایل که کاملا معتبر هستند کار دارید ،توصیه میکنم که تنظیمات
ماکرو رو در حالت همیشه فعال قرار دهید در ضمن آنکه توجه داشته باشید که ویندوز  ،آنتی
ویروس /فایروال ها و تنظیماتی که واحد  ITسازمان شما در نظر گرفته اند جلوی بسیاری از آسیب
ها را خواهند گرفت.

کتاب برنامه نویسی  VBAدر اکسل  /نویسنده فرشید میدانی  /صفحه 20 :

فصل دوم  -آشنایی با دنیای VBA

باید بگویم که  VBEهمان جایی که شما باید برنامههای خود را تایپ خواهید کرد و  VBEدر واقع
 Visual Basic Editorاست و  Editorدر دنیای کامپیوتر یعنی جایی که میتوانید تایپ کنید.
عکس محیط  VBEکه در آن برنامه ها را تایپ خواهیم کرد

برای وارد شدن به محیط  VBEابتدا اکسل یا اکسس را اجرا میکنیم و سپس برای رفتن به محیط
 VBEچندین روش داریم :
 )1با زدن کلید  ALT+F11وارد محیط  VBEخواهید شد.
توجه :اگر شما لپ تاپ دارید ممکن است که سازنده لپ تاپ شما استاندارد کلید  F11را
عوض کرده باشد مثلا زدن  F11باعث بلند شدن صدا می شود و برای زدن کلید  F11واقعی
باید کلید دیگری را نگه دارید  .معمولا این کلید  Fnاست.
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فصل دوم  -آشنایی با دنیای VBA

 )2اگر در اکسل روی یک نام شیت  R-Clickکنید و گزینه  View Codeرا بزنید ،وارد VBE
خواهید شد.
عکس ورود به محیط  VBEبا  R-Clickروی یک نام یک شیت

 )3در اکسل از  Developer Tabگزینه  Visual Basicرا انتخاب میکنیم.
عکس ورود به محیط  VBEاز Developer Tab

برای نمایش  Developer Tabاز مسیر زیر آنرا انتخاب کنید:
File  Options  Customize Ribbon
در نسخه  Excel 2007برای فعال کردن  Developer Tabباید مسیری کمی متفاوت را طی
کنید .برای یافتن آن یک گوگل کنید( .یعنی در گوگل جستجو کنید).

کتاب برنامه نویسی  VBAدر اکسل  /نویسنده فرشید میدانی  /صفحه 22 :

فصل دوم  -آشنایی با دنیای VBA
تصویر تنظیم فعال کردن نمایش  Developer Tabدر Ribbon
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فصل دوم  -آشنایی با دنیای VBA

در تصویر زیر من سه فلش گذاشتهام که هر کدام عنوان یک قسمت از محیط  VBEهستند:
 -1قسمت Project
 -2قسمت Properties
 -3قسمت Immediate
اگر خوب نگاه کنید هر یک از پنجره ها یک دکمه «ضربدر» که می توانیم آن قسمت را ببنیم و اگر
آن قسمت با بستیم و خواستیم که مجدد آن را بیاوریم باید از منوی  Viewاین کار را انجام دهیم.

تصویری از محیط VBE

نکته :اگر احتمالا یکی از این قسمتها را بر روی دستگاه خود مشاهده نمیکنید ،میتوانید از منوی
 Viewکه در تصویر بعدی مشاهده میکنید ،بر روی آنها کلیک کنید تا فعال شوند.
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فصل دوم  -آشنایی با دنیای VBA
تصویری از منوی View

تمرین  : 1لطفا یک نگاهی به همه منوها محیط  VBEبیندازید .نگران نباشید این محیط بسیار ساده
است.
تمرین : 2پنجره  Immediateرا ببنید و سپس با کلید میانبر ) (shortcut keyمجددا آنرا باز کنید.
(یعنی ممکنه کسی باشه که بپرسه که کلید میانبرش چیه؟؟؟)
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