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  .است کروسافتیاز نرم افزار کهنه کار ما ی بخش  VBA ی س یزبان برنامه نو
ارائه کرده   ندوزیعامل و  ستمیس یآن را برا کروسافتی واقع شرکت ما در

  یکاربردها دارد و یادیز اریبس یاه تیقابل ی س یزبان برنامه نو نیا .است
شرکت ها و سازمان   ،یکاربران حرفه ا ،یکاربران عاد  اریرا در اخت ی فراوان 

زبان برنامه  نی ا ی مطلب به معرف  نیا در .دهد ی مختلف قرار م  یها
 .دی. با ما همراه باشمیپرداز  ی م  ی س ینو

 

 VBA یسیزبان برنامه نو یمعرف 1#

  کی، Visual Basic for Applications ای VBA ی س یبرنامه نو زبان
است که ماکروسافت آن   (event-driven) دادمحوریرو  ی س یزبان برنامه نو

  یی بودن، الگو  دادمحوریرو .کند ی اجرا م سیآف یتوسعه برنامه ها یرا برا
برنامه را به  ینحوه اجرا  سانیآن برنامه نو در است که ی سی برنامه نو یبرا

 .کنند ی م نی کردن، تع کیخاص، به عنوان مثال کل یدادیرو لهیوس

  ی م  حیمثال ساده، آن را توض کی زبان با استفاده از   نیدرک بهتر ا یبرا
 :میده

فرد   نیکه ا  دیخواه ی م شما .دیدار اریدر اخت یکه خدمتکار  دیکن فرض
با  دیتوان  ی منظور شما م نیا یبرا .دیکند و لباس ها را بشو زیخانه را تم

زبان  نجای)در ا دیکن ی که هر دو با آن صحبت م  ی استفاده از زبان مشترک
 .را انجام دهد یی که چه کارها دی او بگو به (،ی فارس
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  ی خاص فی که وظا دیخواه ی از آن م زین دیکن ی کار م وتر یکه با کامپ ی وقت
 دیدرست همان طور که از خدمتکار خواست گریعبارت د به .را انجام دهد

را   ی فی هم انجام وظا وتریاز کامپ دی توان  ی م  انجام دهد، تانیرا برا یی کارها
 .دیدرخواست کن

 

 وتر،یانجام شود به کامپ تانیبرا دیخواه ی که م  یی گفتن کارها ندیفرآ
 ی همان طور که از زبان فارس درست .نام دارد یوتر ی کامپ ی سی برنامه نو

از   دیتوان ی م  د،ی کن ی به خدمتکار استفاده م تانیگفتن درخواست ها یبرا
 .دیهم استفاده کن وتریاعالم درخواست خود به کامپ یخاص برا ی عبارات 

 زبان .رندی گ ی م یسطح باال جا یعبارات خاص در دسته زبان ها نیا
VBA  اهداف مورد   یاز آن برا دیتوان ی م سطح باال است که یجزء زبان ها

 .دیبرنامه استفاده کن نینظر خود در چهارچوب ا
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را انتخاب  VBA یسی چرا افراد زبان برنامه نو 2#
 کنند؟ یم

  ی استفاده از عبارات  با سازد تا ی افراد را قادر م  VBA ی س یبرنامه نو زبان
 .سندیمختلف بنو یبرنامه ها  جادی ا یرا برا یی خاص، دستورالعمل ها

  نیتوان در ا ی م   ی آسان است و به راحت ی سی زبان برنامه نو نی ا یر یادگی
در واقع  یکاربر  رابط .استفاده کرد (User Interface) یزبان از رابط کاربر 

 .با کاربر است ستم یعامل تعامل س

 Drag and) و رها کردن دنیاست از روش کش  ی به کار بردن آن کاف یبرا
Drop) زبان نیهمچن .استفاده شود VBA که دارد،   ی خاص یبا روش ها

موضوع  نیا .دهند شیاکسل را افزا یها تیسازد که قابل ی افراد را قادر م
 .را به همراه دارد یادی ز یکاربردها

  یاز ین ،ی س یزبان برنامه نو نیاستفاده از ا ینکته قابل ذکر است که برا نیا
 کیسیب ژوالیاز و ینرم افزار نسخه ا نیا رایز ست؛یآن ن یدار یبه خر

(Visual Basic) آن را با   کروسافتیدهندگان ما ارائه است که
 .عرضه کرده اند 2010 س یآف کروسافتیما
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 VBA یسیکاربران زبان برنامه نو  3#

 

را  VBA ی س یتوان گفت که سه گروه از افراد زبان برنامه نو ی م  ی طور کل به
 :کنند ی استفاده م 

 :یعاد کاربران •

 یشمار  ی ب یسازد تا عملکردها ی کاربران را قادر م ی سی زبان برنامه نو  نیا
صفحات  ات یعمل ای از پردازش ساده کلمات در ورد  فراتر را انجام دهند که

کند تا از  ی کمک م یبه کاربران عاد VBA زبان .گسترده در اکسل است
دستورات   ی، به معنا(Macroinstructions) ماکرو استراکچر ها قیطر

 .معمول را به صورت خودکار انجام دهند فی از وظا یار یماکرو، بتوانند بس
 از کاراکترها هستند که  ی توال  کیبه ذکر است که ماکروها در اصل  الزم
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 ی م  جهی( را نتی از کاراکترها )خروج یگر یخاص د یآن ها، توال  یورود
 .شود ی م  ی خاص  ی محاسبات  فی انجام وظا باعث ودهد 

 :وتریکامپ یحرفه ا سانی نو برنامه •

 دهیچیپ یها وه یبه ش VBA ی سیاز زبان برنامه نو یحرفه ا سانی نو برنامه
افراد از   نیعنوان مثال ا به .کنند ی استفاده م  ینسبت به کاربران عاد یتر 
برنامه  یاز کدها، ادغام عملکردها ی بزرگ یتکرار بخش ها یزبان برا نیا

خاص استفاده  ی سی برنامه نو یزبان ها ی طراح ای گری کدیموجود با  یها
 .کنند ی م

 :ها و سازمان ها شرکت •

VBA کروسافتیاز ما ریغ یاست که در زبان ها ی س یزبان برنامه نو کی  
 موسوم به رابط یروش با استفاده از فناور  نیا .است قابل استفاده زین

COM دهد تا در سرتاسر   ی دستورات اجازه م  به قابل انجام است که
از شرکت ها زبان  یار یبس .برقرار کنند ی تعامالت داخل  وتریمحدوده کامپ

خود   یو هم تجار  ی اختصاص یرا هم در برنامه ها VBA ی سی برنامه نو
 .کنند ی م  یساز  ادهیپ
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 یو اقتصاد یدر امور مال VBA کاربرد زبان 4#

و   ی در امور مال  VBA ی س یمهم زبان برنامه نو اریبس یاز کاربردها ی کی
 .است یحسابدار 

 

 یاحتماال برا ی برنامه در امور مال نیا یر یبه کار گ یروش ها دانستن
 :از افراد جذاب خواهد بود یار یبس

شامل حسابداران،  ی متخصصان امور مال ی سی زبان برنامه نو  نیا •
فروشندگان، معامله گران،  ،ی گران اقتصاد لیبانک داران، تحل

از داده ها را به   یادیسازد تا مقدار ز ی را قادر م  رانیمد  ایکارمندان 
 .کنند میو تنظ لی تحل  ه،یسرعت تجز 

 یتوانند برا ی در اکسل، افراد م  ی س یزبان برنامه نو نی استفاده از ا با •
فروش و   ی نیب شیپ ،یگذار  مت یق ده،یچیو حفظ معامالت پ  جادیا

 .کنند  نی درآمد را تع
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  یبرا ی مختلف یوهایتوان سنار ی م  VBA ی س یکمک زبان برنامه نو با •
 .ارائه کرد ی گذار  هیسبد محصول و سرما  تیر یمد

 یبند جمع 

نحوه   نیهمچن .میکرد ی را معرف VBA ی سی مطلب زبان برنامه نو نیا در
  .میقرار داد ی افراد به آن را مورد بررس شیگرا لیدل زیبرنامه و ن نیعملکرد ا

کنند و نوع  ی استفاده م ی سی زبان برنامه نو  نیکه از ا ی مختلف  افراد
  نی از مهم تر ی کی انیپا در .مشخص است نجایدر ا زیاستفاده آن ها ن

و نحوه کاربرد  ی امور مال  ی عن ی ،یسی زبان برنامه نو  نیا  یکاربرد یها نهیزم
 .می قرار داد  ی را مورد بررس نهیزم نیآن در ا


