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وغیرھمفائدة تعلم فیجوال بیسك للمدیرین والمھندسین الصناعیین

·  م 6:45 في 2007, 20یولیو 

الكثیر منا یستخدم برامج عدیدة للحاسوب ولكنھ لم یتعلم أي لغة برمجة ظنًا منھ أن لغات البرمجة ال فائدة 
في الواقع إن َتعُلم لغة برمجة . سوى للمتخصصین في البرمجة وان تعلمھا یجتاج مھارات خاصةمنھا 

المھم ھو اختیار لغة البرمجة المناسبة لك فھناك لغات تستخدم لتطویر . لیس أمرا صعبا ولكنھ مفید جدا

تخدم على الحاسوب وھناك برامج تس.  أو الخادم وھذه ال تعنینا في ھذا المقامServerبرامج تعمل على 

 وغیرھا وھذه لھا الكثیر من االستخدامات لغیر C, Visual Basic, Fortranالشخصي مثل لغات 
.المتخصصین في البرمجة

قد یكون لدیك قسم خاص بالبرمجة في مؤسستك ولكنك لن تطلب منھ كل یوم أن یقوم بكتابة برنامج من 
 بلغة برمجة -ولو محدودة-ندما تكون على درایةع. عشرة أسطر لكي تقوم ببعض العملیات البسیطة

.فإنك تستطیع أداء ھذه المھام البسیطة بنفسك بسرعة

لماذا؟. …Visual Basicفیجوال بیسك 

مع منتجات لماذا؟ السببب األساسي ھو أنھا متوفرة. نتعلمھاأرى أن فیجوال بیسك ھو اللغة التي یجب أن
. من مستخدمیھا أي أنك ستجدھا متوفرة على أي جھاز تقریبامیكروسوفت والتي تكاد نكون جمیعا 

وبالتالي فلن تحتاج لشراء برنامج لكي تستخدم ھذه اللغة ولن تواجھك مشكلة عدم توفر ھذه اللغة على 

, Excel, Wordفعندما تفتح برنامج إكسل أو وورد أو بوربوینت أو أكسس . بعض األجھزة

Power Point, Accessیعا ملحق بھم ما یسمى  تجد أنھم جمVBA أي Visual Basic for 

Applicationsیمكنك استخدام .  أو فیجوال بیسك للتطبیقاتVBA مع أي من ھذه البرامج بمعنى 

 ویمكنك استخدامھ بشكل VBA أنك تتحكم في برنامج مثل إكسل من خالل برنامج صغیر تكتبھ على
عملھ ھو تحویل البرنامج إلى برنامج منفصل یعمل بدون الشيء الوحید تقریبا الذي لن تستطیع . منفصل

.فتح إكسل أو وورد إلخ وھذا أمر غیر مھم بالنسبة لغیر المتخصصین في البرمجة

. ھناك أسباب أخرى لترشیح فیجوال بیسك وھو سھولتھ وإمكاناتھ الجیدة بالنسبة لالستخدامات العامة
فقد تحتاج إلى إجراء عملیات ما . وفت ھو أمر عظیمكذلك فإن القدرة على تفاعلھ مع برامج میكروس

على برنامج مثل إكسل ولكنك ال تجد أي وسیلة جاھزة في البرنامج نفسھ فتقوم بكتابة برنامج صغیر بـ 

VBAباإلضافة لذلك فإن ھناك وسیلة مساعدة عظیمة لتعلم فیجوال بیسك .  یقوم بالمھمة بسرعة ویسر

ھذه الوسیلة .  والمتاحة في برامج میكروسوفتRecord Macroامج وھي استخدام وسیلة تسجیل برن
تقوم بكتابة البرنامج الذي یؤدي نفس ما فعلتھ أنت على برنامج میكروسوفت أثناء تشغیل وسیلة تسجیل 

.كل ھذا یجعلني أقترح علیك تعلم مبادئ فیجوال بیسك واستخدامھا. البرنامج
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ما أھمیة ذلك للمدیرین والمھندسین الصناعیین ومحللي البیانات وغیرھم

ھ كمدیرین فإننا كثیرا ما نجد أن ھذه البرامج ال تلبي على الرغم من توفر برامج تقوم بالكثیر مما نحتاج
على سبیل -فأنت ال ترید أن تنتظر أن یساعدك غیرك لكي تقوم . بعض متطلباتنا بالشكل الذي نریده

باإلضافة لذلك فإن طریقة تحلیلك للبیانات قد .  بتحلیل بعض مقاییس األداء المعروضة علیك-المثال
وضة وبالتالي فعندما تستطیع القیام بكتابة برامج فیجوال بیسك صغیرة فإنھ تختلف حسب البیانات المعر

.سیمكنك تعدیلھا الحقا لمواءمة احتیاجاتك

المھندسین الصناعیین یحتاجون لھذا األمر بشدة وذلك لكي یستطیعوا تحویل نماذج التحالیل الكمیة 
إكسل أو أكسس تحتوي على برامج فیمكنك بناء ملفات . لملفات بسیطة ُیمكن ألي شخص استخدامھا

أو تخطیط فیجوال بیسك صغیرة بحیث یمكنھا القیام ببعض العملیات المساعدة في تخطیط اإلنتاج
تطبیق علم بحوث العملیات وأظن أن تعلم فیجوال بیسك ُیمكنك من. الصیانة أوعملیات التنبؤ وغیرھا

وتحویلھ إلى برامج یمكن استخدامھا

الذین یتعاملون مع َكم كبیر من البیانات یستفیدون كثیرا من إمكانیة َتطویع برامج ُمحللي البیانات 
فكتابة برنامج صغیر قد ُتغنیك عن إجراء . میكروسوفت بالطریقة التي یریدونھا باستخدام فیجوال بیسك

.عملیات مطولة في صفحة إكسل على سبیل المثال

 لفیجوال البیسك بالنسبة لطلبة الجامعات والمدارس وال یفوتني أن أشیر إلى االستخدامات العظیمة
فإن ھذا یساعدھم في كثیر من المشاریع الدراسیة سواء في تحلیل البیانات أو في . الثانویة وربما ما قبلھا

.عرض فكرة من خالل برنامج أو شرح نتائج البحث وغیر ذلك

قادرا على َتصور ما یمكن فعلھ وما ال یمكن وھناك فائدة غیر متوقعة لتعلم لغة البرمجة وھي أنھا تجعلك 
وھذا یجعلك اكثر قدرة على التعامل مع مھندسي نظم . فعلھ وما یصعب فعلھ عن طریق الحاسوب

ھذا األمر ُیفید كثیرا عندما تشارك في بناء نظام للمعلومات . المعلومات وتفھم إمكاناتھم ومشاكلھم
.اجاتك بشكٍل جیدكمستخدم للنظام ألنھ یمكنك من تحدید احتی

توضیحي لبرنامج فیجوال بیسكمثال

.سھولة تعلم فیجوال بیسك ولنرى بعض فوائد تعلم مبادئ البرمجة للتعرف علىمثاال بسیطالنستعرض
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افترض أن لدینا أرقام مبیعات منتج ما ونرید أن نقوم ببعض التحلیالت ولنبدا بحساب المجموع الكلي 
.للمبیعات

البرنامج التالي یمكننا من حساب مجموع المبیعات وكتابنھا في صفحة إكسل

Sub calc()

For i = 3 To 14

a = Worksheets(”sheet1”).Cells(i, 2)

Sum = Sum + a

Next i

Worksheets(”sheet1”).Cells(2, 4) = “Total Sales”

Worksheets(”sheet1”).Cells(3, 4) = Sum

End Sub

السطر التالي یقوم . Subroutineكیف یعمل ھذا البرنامج؟ السطر االول یوضح اسم البرنامج 
ات الواقعة بین ھذا السطر والسطر الخامس أي أن البرنامج یكرر ما بین السطر الذي یبدا بتكرار الخطو

في كل مرة نمر على صف مختلف من .  وذلك الثني عشرة مرةNext والسطر الذي یبدأ بـ Forبـ 

 یأخذ نفس aالمتغیر . 14 إلى 3 والتي تتغیر من iصفوف ضفحة اإلكسل والذي یحدده ھو قیمة المتغیر 

2 والعمود iفالجملة اآلتیة تقرأ قیمة الخلیة في الصف . قیمة المبیعات في السطر الذي نستعرضھ
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Worksheets(”sheet1”).Cells(i, 2)

 یبدا بالصفر ثم sum لقیمة المجموع السابق وبذلك فإن a الحظ أن المجموع یتم حسابھ بإضافة قیمة

.Next و Forفیذ الخطوات بین یزداد بقیمة المبیعات في كل مرة یتم فیھا تن

 total“السطرین السابقین للسطر األخیر یكتبان على صفحة إكسل قیمة المجموع وكذلك عنوانا للخلیة 

Sales” . وعندما نقوم بتشغیل ھذا البرنامج نجد ان قیمة مجموع المبیعات قد ُكتبت في أعلى العمود

.6291الرابع وھي 

ة الحسابیة باستخدام إكسل نفسھ وبطریقة سریعة ولكن ھذا المثال أوضح لنا كان یمكننا القیام بھذه العملی
.سھولة البرمجة وسیتضح لنا سھولة تغییر البرنامج والقیام بحسابات أكثر تعقیدا

إن التعدیل . 650 وحدة مساویة لـ 650ماذا لو أردت لسبب ما اعتبار األشھر التي زادت مبیعاتھا عن 
عن سطرواحد وھوفي البرنامج ال یزید 

If a < 650 Then a = 650

ھذا السطر یتم وضعھ فبل السطر

Sum = Sum + a

 عند قراءة كل حجم مبیعات فإن زاد 650 سیتم مقارنة قیمتھ بـ aماذا تعني ھذه اإلضافة؟ إن المتغیر 

. وإال فنترك قیمتھ كما ھي650 عن ھذه القیمة فإننا نغیر قیمتھ إلى

نھ كلما كان تحلیلنا للبیانات یحتوي على بعض العالقات الُمعقدة نسبیا فإن استخدام وھكذا یظھر لنا أ
.فیجوال بیسك یجعل األمور یسیرة

أمثلة على استخدامات فیجوال بیسك

 برامج حسابیة مثل حسابات المخزون والحسابات المالیة والحسابات العلمیة فیمكنك تحدید
ات الرئیسیة ثم تقوم بتشغیل البر نامج لتحصل على النتائجخالیا محددة في إكسل إلدخال البیان

الشكل . عملیات الجدولة والبحث عن الجدول الذي یحقق استغالل أفضل للموارد
ھذا الجدول تم الوصول . یعرض جدوال زمنیا لعملیة إنتاجیة معقدة مكونة من ثالث مراحلالتالي

إلیھ وعرضھ باستخدام فیجوال بیسك
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 كوسیلة مساعدة لبعض برامج المحاكاة مثلProModel فیمكنك التحكم في برنامج 
یجوال بیسكالمحاكاة عن طریق ف

أذكر بعض االمثلة التي استخدمت . التعامل مع الكثیر من البیانات الرقمیة أو غیر الرقمیة
البحث عن تكرار نفس الرقم أو المسمى في صفحات : فیھا فیجوال بیسك للتعامل مع ملفات ضخمة

في آٍن عدیدة في ملف واحد وتحدید مواقعھا، استبدال كلمة بأخرى في صفحات عدیدة من الملف 
واحد، اكتشاف الكثیر من البیانات التي بھا خطأ في اإلدخال، مقارنة جدول بآخر لتحدید البیانات 

المشتركة وغیر المشتركة

 تخطیط اإلنتاج فیمكنك استخدام فیجوال بیسك للقیام بإصدار أوامر التشغیل الیومیة
 لو كان یتعامل مع تطبیق ِلَتمكین المستخدم من التعامل مع نوافذ إلدخال البیانات كما

ھذا أمر مفید جدا عندما تقوم بإعداد ملف لیستخدمھ . خاص بعملھ ولیس مع ملف إكسل او أكسس
آخرین من زمالء ومرؤوسین 

 إضافة بعض االوامر واألیقونات لقوائم األوامر في تطبیقات میكروسوفت مثل إكسل
ووورد بحیث یمكنك من خاللھا تشغیل برامج فیجوال بیسك

.ھذه بعض األمثلة وھناك الكثیر من االستخدامات األخرى مع برامج وورد وبور بوینت

VBA بعد تعلم VBاستخدام 

 أن األول یعمل بشكل مستقل فال VBA وفیجوال بیسك التطبیقات VBالفرق الرئیسي بین فیجوال بیسك 

أما . VBق لتشغیل برنامج  وال یلزمك فتح أي تطبیVB یلزمك فتح تطبیق آخر مثل إكسل لكي تستخدم
األخیر فیعمل من خالل تطبیقات میكروسوفت كوسیلة مساعدة ولكن ال یعني ذلك انھ یلزمك استخدام 
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. VBA ولكن في جمیع األحوال یلزمك فتح التطبیق أوال قبل استخدام VBAذلك التطبیق في كل برنامج 

 الن معظم أوامر البرمجة VBستخدام  یكون من السھل جدا اVBAولكن الشيء الجید ھو أنك بتعلمك 

.VB كما ھو تقریبا لتشغیلھ بـ VBAواحدة بل أحیانا یمكنك نقل برنامج 

یمكنك تحمیل ملف بھ بعض ما تم شرحھ من برمجة بالضغط على الرابط التالي
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مقدمة-فیجوال بیسك من برنامج إكسل 

·  م 9:15 في 2007, 17اغسطس 

أود . أوضحُت في مقالة سابقة فائدة تعلم فیجوال بیسك للمدیرین والمھندسین الصناعیین ومحللي البیانات
 حیث أن ھذا البرنامج أن أعطي فكرة مبسطة جدا عن كیفیة استخدام فیجوال بیسك من برنامج إكسل

.یشیع استخدامھ في تحلیل البیانات الرقمیة

ھذه المقالة لیست مقالة متخصصة في البرمجة ولكنھا توضح المبادئ األولیة لفیجوال بیسك : ملحوظة
.بشيء من التبسیط

إظھار قائمة أدوات فیجوال بیسك

ال بیسك والتي سوف تحتاجھا عند عند تشغیل برنامج إكسل فربما ال ترى أمامك قائمة أدوات فیجو
إلظھار ھذه القائمة فإن علیك أن تقف بالفأرة في أعلى الشاسة أي في مكان قائمات األدوات ثم . استخدامھ

تنقر یمینا فترى قائمة بقوائم األدوات فاختر منھا فیجوال بیسك كما بالصورة أدناه

وبالتالي تظھر لك قائمة أدوات فیجوال بیسك
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لنستعرض أیقونات ھذه القائمة

فیجوال بیسك) برنامج(یسمح لك باختیار تشغیل ماكرو : تشغیل ماكرو

 یقوم بتسجیل األشیاء التي تقوم بتنفیذھا على برنامج إكسل ویقوم بتحویلھا إلى ماكرو: تسجیل ماكرو
)برنامج فیجوال بیسك(

. وجد ثالثة مستویات من األمن فیما یخص تشغیل برامج فیجوال بیسكی: تضبیط خصائص األمن
المستوى المتوسط یسمح لك باختیار تشغیل برامج فیجوال بیسك الملحقة بالملف أو عدم تشغیلھا وھذا 

االختیار االول وھو المستوى العالي في االمن لن یسمح لك بتشغیل أي برامج . یبدو اختیارا مناسبا
لحقة بالملف وبالتالي یمنعك من استخدام فیجوال بیسك إال بشروط محددة لن نتعرض لھا فیجوال بیسك م

الحظ أنھ . بدون أن یسألك) برنامج فیجوال بیسك(أما المستوى األدنى فإنھ یقوم بتشغیل أي ماكرو . ھنا
طبیق اختیارك عند تغییر ھذا االختیار فإنك ستحتاج لحفظ الملف ثم غلقھ ثم فتحھ مرة أخرى لكي یقوم بت

األخیر

ھذه األیقونة تفتح لك محرر فیجوال بیسك الذي ستستخدمھ لكتابة برامج فیجوال : محرر فیجوال بیسك
بیسك وتعدیلھا

ھذه األیقونة تسمح لك بوضع أدوات تحكم داخل صفحة إكسل مثل أیقونات، : صندوق أدوات التحكم
مسطرة منزلقة، مفاتیح اختیار وغیر ذلك

وتسجیل ماكر
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یمكنك تغییر اسم الماكرو والذي یكون . قم بالضغط على أیقونة تسجیل ماكرو فتظھر لك النافذة التالیة

 فإن أي شيء تقوم بفعلھ على صفحة إكسل سوف یتم OKعندما تضغط . Macro1مقترحا أن یكون 

 وقم D1لیة على سبیل المثال قم باختیار الخ. تسجیلھ على شكل أوامر فیجوال بیسك في ھذا الماكرو
الحظ أن أیقونة تسجیل ماكرو تحولت إلى إیقاف التسجیل . یتحویل لون خلفیة ھذه الخلیة لللون األصفر

أي أنك تضغط علیھا عندما ترید إیقاف التسجیل

لكي ترى ھذه الخطوات قم بالضغط . الشك أنك متشوق اآلن لرؤیة خطوات ھذا البرنامج الذي سجلتھ
.فتظھر لك النافذة التالیة” تشغیل ماكرو“على أیقونة 

 فیظھر لك محرر فیجوال بیك وبھ خطوات ھذا الماكروEdit قم باختیار 
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كان یمكنك فتح محرر فیجوال بیسك وذلك بالضغط . یمكنك اآلن أن ترى خطوات البرنامج الذي سجلتھ
.على أیقونة فیجوال بیسك مباشرة

 فإنھ یظھر باللون األخضر ‘ خطوات ھذا البرنامج؟ الحظ أن أي سطر مسبوق بالعالمة ھل تستطیع فھم
ھذه المالحظات تفید عند تعدیل . ألنھ یكون عبارة عن مالحظات ال یتم التعرض لھا عند تنفیذ البرنامج

.رنامجالبرنامج في وقت الحق فقد تقوم بتدوین بعض المالحظات التي تساعدك على فھم كیفیة عمل الب

الجزء األیسر في الصورة أعاله تمكنك من اختیار الماكرو الذي ترید استعراضھ وذلك عند وجود أكثر 

 ,Module 2عند وجود أكثر من ماكرو فقد تجد . Module 1الحظ أننا نستعرض . من ماكرو

Module3 ..وھكذا.

یمكنك كذلك تسجیل ماكرو ثم . فائدة تسجیل ماكرو ھو أنھا تساعدك على فھم طریق عمل فیجوال بیسك
.تعدیلھ بدال من كتابتھ

تشغیل ماكرو

 حالیا ال یوجد -فاضغط على أیقونة تشغیل ماكرو ثم اختر الماكرو الذي تریده إذا كنت في صفحة إكسل

لكي تتأكد من .  وبالتالي فإن الحاسوب یقوم بتنفیذ ھذا الماكروRun ثم اضغط -سوى ماكرو واحد فقط

 إلى أبیض قبل تشغیل الماكرو ألن الماكرو ال یقوم سوى D1 فقم بتحویل لون الخلیة عمل الماكرو

. إلى أصفرD1بتحویل لون الخلیة 
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.إذا كنت في محرر فیجوال بیسك فقم بالضغط على مفتاح تشغیل الماكرو فیقوم بتشغیل الماكرو

تعدیل الماكرو

مكننا تغییر السطر التاليفمثال ی. كما ذكرت فإن تعدیل الماكرو ھو وسیلة جیدة

   Range(”D1”).Select

إلى

   Activecell.Select

قم . D1ھذا التغییر یعني أن البرنامج سیقوم بتغییر لون الخلیة المختارة في صفحة إكسل ولیس الخلیة 
 بتجربة ھذا التغییر بالوقوف في صفحة إكسل ثم تشغیل الماكرو وستالحظ انھ یغیر لون الخلیة الحیة

.قف على خلیة أخرى ثم شغل الماكرو وستجد أن الماكرو یغیر لون ھذه الخلیة). الخلیة التي تقف علیھا(

كتابة ماكرو جدید

. كما بالشكلInsert Moduleمن خالل صفحة محرر فیجوال بیسك اختر أیقونة 

ویظھر في القائمة على الیسار أنك في ) البرنامج(فتظھر لك الصفحة على الیمین بیضاء لكتابة الماكرو 

Module2.

. Enter متبوعة بفراغ ثم اسم لھذا الماكرو ثم اضغط Subلكتابة الماكرو البد أن تبدأ السطر األول ب 

 فإنك الماكرو سیبدو كالتاليTrialفمثال لو اخترت اسمًا مثل 

Sub trial()

End Sub
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الحظ أن السطر الثاني ھو . ھذا ماكرو یمكن تشغیلھ ولكنھ لن یقوم باي شيء ألننا لم نكتب سوى اسمھ
.ھ الحاسوب على نھایة الماكرو أو البرنامجآخر سطر في الماكرو فھو الذي یتعرف من

اكتب السطر التالي بین بدایة ونھایة الماكرو. 25 على 1000افترض أننا نرید حساب حاصل قسمة 

x=1000/25

اكتب السطر التالي لكي تعرض النتیجة. A1وافترض أنك ترید عرض الناتج في الخلیة 

Worksheets(”Sheet1”).cells(1,1).value=x

أي ان الماكرو سیبدو ھكذا

Sub first()

x = 1000 / 25

Worksheets(”sheet1”).Cells(1, 1).Value = x

End Sub

لكي ترى النتیجة فإن . A1 في الخلیة 40یجب أن تجد حاصل القسمة وھو . اآلن قم بتشغیل الماكرو
.علیك تفعیل صفحة إكسل أي اختیارھا بدال من محرر فیجوال بیسك

استخدام المتغیرات أمر ُیستخدم كثیرا في .  ھي مجرد متغیر یاخذ قیمة حاصل القسمةX؟ إن Xتعني ماذا 
البرمجة

كیف نقوم بتعریف قیمة خلیة من صفحة إكسل

ھناك عدة طرق . یمكنك قراءة قیمة خلیة من خالیا صفحة إكسل ویمكنك كذلك تغییر قیمتھا أو محتواھا
 أشرح ھنا طریقة واحدة فقطلإلشارة إلى خلیة محددة ولكنني

Worksheet(”اسم الصفحة”).Cells( رقم, رقم العامود value.(الصف

الحظ أن رقم . ھذه الطریقة تشیر إلى خلیة محددة عن طرق اسم الصفحة ورقم الصف ورقم العامود

 3  یكون رقمCالعامود في صفحة إكسل یكون معرفا بالحروف وعلیك تحویل ذلك لرقم فمثال العامود 

. وھكذا8 یكون رقم Hوالعامود 

فلو كتبت

Worksheets(”sheet1”).Cells(2,2).value=2



الصناعیةموقع اإلدارة والھندسة  15

2 تأخذ القیمة Sheet1 في الصفحة B2فإن معنى ھذا أن الخلیة 

ولو كتبت

x= Worksheets(”sheet1”).Cells(2,2).value

Sheet1 في الصفحة B2 یأخذ نفس قیمة الخلیة Xفإن المتغیر 

ولو كتبت

Worksheets(”sheet2”).Cells(2,2).value=Worksheets(”sheet1”).Cells(

1,3).value

Sheet1 ف الصفحة C1 تأخذ نفس قیمة الخلیة sheet2 في الصفحة B2فإن الخلیة 

تكرار مجموعة من الخطوات

 كاآلتيFor…..Nextلتكریر مجموعة من الخطوات استخدم ما یسمى بـ 

For i=1 to 10

خطواتمجموعة من ال …….

Next i

. سیتم تكریرھا عشر مراتNext و Forالمكتوبة بین ) األوامر(الخطوات 

مثال

Sub abc ()

For i=1 to 25

x= Worksheets(”sheet1”).Cells(i,2).value

Worksheets(”sheet1”).Cells(i,3).value= x+i

Next i

End Sub
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 بحیث تساوي قیمة الخلیة التي 25ن الصف االول إلى  مCھذا الماكرو یقوم قیمة الخالیا في العامود 

 تكون قیمتھا مساویة لقیمة الخلیة C5بجوارھا في العامود الثاني مضافا إلیھا رقم الصف فمثال الخلیة 

B5 5 مضافَا إلیھا.

كیف یمكن التحكم في البرنامج بناء على قیمة متغیر أو خلیة

فمثًال. فعل كذا بمعنى إذا حدث كذا فاIf …..Thenاستخدم 

If x>5 then y=1

ویمكن استخدامھ بشكل أكثر تفصیال . 1 تأخذ القیمة Y فإن المتغیر x<5تعني أنھ إذا كانت قیمة المتغیر 
كاآلتي

If x>5 then

  y=1

else

y=0

End If

ي أي أن التركیبة تعن” وإال“ تعني elseالحظ ان . X<5 ستأخذ القیمة صفر إذا لم تكن Yبمعنى أن 
الحظ أننا في ھذه الحالة نحتاج للسطر األخیر لنھایة الجملة أي . ”إذا كان كذا فافعل كذا، وإال فافعل كذا“

End If

:مثال

Sub abc ()

For i=1 to 25

x= Worksheets(”sheet1”).Cells(i,2).value

if x>5 then

Worksheets(”sheet1”).Cells(i,3).value= x+i

Else

Worksheets(”sheet1”).Cells(i,3).value=0

End if
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Next i

End Sub

.حاول تطبیقھ. ھل تستطیع ان تفھم ھذا البرنامج

باستخدام بعض األرقام في العامود الثاني نحصل على الناتج التالي

وباستخدام أرقام أخرى نحصل على النواتج التالیة
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كیف تبحث عن المساعدة

استخدم كذلك .  من محرر فیجوال بیسك فھو وسیلة جیدة وستجد بعض األمثلة والشرحHelpاستخدم 

 فھناك الكثیر من األشیاء التي Google groupsوسائل البحث في الشبكة الدولیة وخاصة جوجل و 
.تاحة في ھذا المجالستجدھا م

لكي تتعلم فیجوال بیسك حاول أن . ھذه بعض المبادئ التي قد تمكنك من بدایة استخدام فیجوال بیسك
.تستخدمھ رویدا رویدا وتبحث عن ما التعرفھ وستجد األمر یسیرا ومفیدا إن شاء اهللا
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تطبیقات-فیجوال بیسك من برنامج إكسل

·  ص 6:54 في 2007, 27اغسطس 

وغیرھم  والمدیرین فوائد تعلم واستخدام فیجوال بیسك للمھندسین الصناعیینناقشت في مقالة سابقة 
ثم أتبعت ذلك بمقالة توضح . وأوضحت سھولة استخدام فیجوال بیسك وَتوفره مع برامج میكروسوفت

ء الضوء أحاول في ھذه المقالة إضافة بعض األمثلة وإلقا. مبادئ استخدام فیجوال بیسك مع برنامج إكسل
.الحظ أنك تحتاج قراءة المقالتین السایقتین لكي تستفید من ھذه المقالة. على مواضیع أكثر تقدما

 :1تطبیق 

نود كثیرة ونظرا لكثرتھا فإننا نرید افترض أننا نحاول دراسة تكالیف اإلنتاج المختلفة والمقسمة إلى ب
  .انظر الشكل أدناه. التركیز على التكالیف الكبیرة فقط ألنھ لن یمكننا تحلیل جمیع البنود

سنقوم ببناء برنامج بسیط یقوم بفحص جمیع أرقام التكالیف ویقوم بإظھار تلك التي تتجاوز األلف بأن 
:ھذا البرنامج یمكن كتابتھ كاآلتي.یجعل الخط سمیكا ولون الكتابة أزرقا

Sub checkexpenses()
‘for each column
For j = 2 To 8
‘for each row in the table
    For i = 5 To 16
    x = Worksheets(”sheet1”).Cells(i, j)
    ‘check if the value of the cell is greater than 1000
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        If x > 1000 Then
       ‘if the value is greater than 1000 then make the font bold and the color 
blue
        Worksheets(”sheet1”).Cells(i, j).Font.Bold = True
        Worksheets(”sheet1”).Cells(i, j).Font.ColorIndex = 32
        End If

      Next i
Next j
End Sub

واحد :  بمتغیرینFor ….Toھذا البرنامج َیمر على كل الخالیا المحتویة ألرقام المصاریف عن طریق 
لألعمدة واآلخر للصفوف فھو یمر على كل صفوف الجدول للعمود الثاني ثم كل الصفوف للعمود الثالث 

 باستخدام جملةوفي كل مرة یتم مقارنة قیمة الخلیة بالرقم ألف وذلك . وھكذا حتى العمود الثامن
If….Thenوفي حالة ما إذا كانت قیمة الخلیة أكبر من ألف فإنھ یتم تغییر الخط إلى الخط السمیك  

Boldوتكون النتیجة كالتالي.  ویتم تغییر لون الكتابة إلى الللون األزق:

بإمكاننا أیضا أال نكتفي . بالطبع تظھر قیمة ھذا البرنامج كلما ازدادت األرقام التي یتم استعراضھا
. كننا كتابتھا في صفحة منفصلة بالترتیب الذي نریدهبمجرد توضیح األرقام التي تتجاوز األلف بل یم

فلو قررنا أنا نرید دراسة ). 1000في الحالة السابقة (الحظ سھولة تغییر الرقم الذي نقارن بھ 
وھكذا . 1200 في البرنامج إلى 1000 فلن یكون علینا سوى تغییر رقم 1200المصاریف التي تزید عن 

.مرونة عالیة في التغییر بحسب الحاجةفإن استخدام فیجوال بیسك یعطیك 

.أرجو أال تكتفي بقراءة المقالة ولكن افتح برنامج إكسل وقم بالتطبیق بنفسك لكي تتعلم فیجوال بیسك
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فعلى سبیل المثال أثناء كتابتي . ھذا لیس صحیحا. قد تتصور أنھ علیك أن تحفظ كل أوامر فیجوال بیسك
ولكن . Bold  لكي أتذكر األمر الذي یغیر الخط إلىHelpفي الـ لھذا البرنامج الصغیر احتجت للبحث 

كذلك یمكنك البحث عن طریق جوجل فھناك الكثیر من . عملیة البحث ھذه ال تستغرق وقتا طویال
.المعلومات المتاحة على الشبكة الدولیة عن استخدام فیجوال بیسك

ه؟ھل یمكن إضافة أیقونة لتنفیذ ھذا البرنامج كلما احتجنا

.  لتشغیل ھذا البرنامج كلما احتجت إلى ذلكMenu أو قائمة أوامرIconیمكنك أن تضیف للملف أیقونة 
:اتبع الخطوات اآلتیة. قد تظن ان ھذا أمرا عسیرا ولكن في الحقیقة فإن االمر أیسر بكثیر مما تتوقع

تظھر لك . ر األیمن للفأرةقف بالفأرة في أعلى الصفحة أي في مستوى قوائم األدوات ثم اضغط على الز
 كما بالشكلCustomize اختر. قائمة بقوائم االدوات

. كما بالشكلMacros اختر. تظھر لك النافذة التالیة
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 Menu وقم بسحبھا إلى مستوى القوائم Custom Menu Item اضغط على Menu Itemلوضع 
. كما بالشكلHelpوضعھا حیث ترید ولیكن بعد قائمة 

ِقف بالفأرة على ھذه .اآلن نر ید تحدید اسم مناسب لھذه القائمة ونرید تحدید الماكرو الذي ستقوم بتشغیلھ
الحظ أن ھذه القائمة . القائمة الجدیدة ثم قم بالضغط على الزر األیمن للفأرة فتظھر لك قائمة كما بالشكل

. مغلقةCustomize ال تظھر عندما تكون نافذة
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لتغییر . Name ،Assign Macro: راءربما لن نھتم كثیرا سوى بالوظیفتین المشار إلیھما بالحلقة الحم
عند .  وتقوم بالكتابة ومسح االسم القدیمName اسم القائمة فإنھ ما علیك إلى أن تضع الفأرة بجوار كلمة

.الوقوف بالفأرة خارج القائمة فإنك ترى االسم قد تغیر بالفعل

 فتظھر لك النافذة التالیةAssign Macro لتحدید الماكرو اضغط على
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OKاختر الماكرو الذي ترید ثم اضغط 

.ل الماكرو بالضغط على ھذا الزر أو القائمة واآلن یمكنك تجربة تشغیCutomizeأغلق نافذة 

بدال من القائمة فإن علیك إعادة الخطوات ولكن في ھذه الحالة تبدأ باختیار Iconلكي تضع أیقونة 
Custom Button وقم بسحبھ ووضعھ في مكان ما وسط األیقونات ثم قم بتغییر اسمھ وتحدید الماكرو 

.الخاص بھ بنغفس الطریقة السابق ذكرھا

 لو كنت ستستخدم ھذا الماكرو مرة واحدة فربما ال ما فائدة إضافة أیقونة أو قائمة لالستخدام الماكرو؟
یكون ھناك ما یبررر وضع أیقونة لتشغیل البرنامج ولكن لو كنت تستخدم نفس الملف یومیا أو أسبوعیا 

كذلك فإنھ في حالة وجود . یسیراأو شھریا وبأرقام مختلفة فإن وضع األیقونة یجعل تشغیل البرنامج أمرا 
عدة برامج في نفس الملف ویتم استخدامھا مرارا وتكرارا فإن وضع أیقونات أو قائمة للتشغیل یجعل 

.تشغیل ھذه البرامج یتم بشكل سلسل
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التحكم أدوات-إكسل / فیجوال بیسك 

·  ص 9:34 في 2007, 28اغسطس 

ھذه االدوات . ھناك مجموعة من األدوات التي ُیمكنك استخدامھا في صفحة إكسل للقیام بوظائف محددة
مھندسون قد تساعدك كثیرا في تحلیل البیانات ودراسة االحتماالت المختلفة وھو مما یحتاجھ ال

أستعرض في ھذه المقالة بعض ھذه األداوت واستخداماتھا . الصناعیون والمدیرون ومحللو البیانات
.البسیطة

:1مثال 

الجدول التالي یوضح التكلفة . افترض أنك تدرس تكلفة منتج ما والذي یدخل في تصنیعھ أربعة مواد
نكاد نكون على ثقة كبیرة من ثبات .لمنتجالمتوقعة للمواد الخام المستخدمة إلنتاج وحدة واحدة من ا

.تغیر محتمل في أسعار المادة أأسعار المنتجات ب، ج، د ولكن ھناك

:یمكننا دراسة تأثیر تغیر سعر المادة أ بوسیلة بسیطة كاآلتي

 المبین أدناهControl Toolboxاضغط على أیقونة صندوق أدوات التحكم 

تظھر لك النافذة التالیة
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یمكنك اآلن َتطویع . ھذه النافذة تحتوي على العدید من األدوات التي تراھا في البرامج التي تستخدمھا
.ھذه األدوات داخل صفحة إكسل لالستخدام الذي تریده

قم . ل أعالهالمشار إلیھا بالحلقة الحمراء في الشك- Scroll Bar اضغط علي أیقونة المسطرة المنزلقة
بوضع المسطرة المنزلقة كما بالشكل أدناه بنفس الطریقة التي تستخدمھا عندما تقوم برسم أي شكل على 

.برنامج إكسل أو غیره

قف على المسطرة المنزلقة التي رسمتھا . نرید اآلن أن نستخدم ھذه المسطرة لتغییر تكلفة المادة أ

Propertiesواضغط على الزر األیمن للفأرة ثم اختر الخواص 

تظھر لك النافذة التالیة
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.  أي أبجدي ومصنفAlphbetic , Categorized: الحظ أنھ في أعلى ھذه النافذة یوجد خیاران
أما . والذي ھو الخیار الحالي ُیرتب الخواص ترتیبا أبجدیا حسب مسمى كل خاصیة” أبجدي“الخیار 
اختر الخیار الثاني . فھو یصنف الخواص لمجموعات حسب طبیعة الخواص” مصنف“آلخر الخیار ا

 فتتحول النافذة إلى الشكل التاليCategorized” مصنف“
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ابدأ . على الرغم من كثرة الخواص فإننا سنستخدم عددا محدودا منھا وھي المشار إلیھا بالحلقات الحمراء
بتغییر قیم ھذه الخواص كالتالي

Linked Cellتھا كلما  أي الخلیة المرتبطة بتحرك المسطرة المنزلقة أي الخلیة التي ستتغیر قیم

 أي رقم الخلیة التي تحوي تكلفة المادة أF3ضع القیمة . حركنا المسطرة المنزلقة

Large Change قیمة التغیر الكبیر على المسطرة المنزلقة وھي قیمة التغیر عندما تقوم بقفزة كبیرة 

5ضع قیمة مناسبة حسب ما ترید وأقترح في ھذا المثال أن تكون . على المسطرة

Small Change قیمة التغیر الصغیر وھي قیمة التغیر عندما تضط على سھم المسطرة یمینا أو 
یمكنك استخدام قیمة مناسبة أصغر من تلك التي اخترتھا للتغیر الكبیر ویمكنك في ھذا المثال . یسارا

2 أو 1وضع القیمة 
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Maxلمرتبطة عند وصول  ھي أقصى قیمة یمكن الوصول إلیھا وھي القیمة التي ستصل إلیھا الخلیة ا

300على سبیل المثال استخدمُت القیمة . المسطرة إلى أقصى الیمین

Minأقل قیمة یمكن الوصول إلیھا وھي القیمة التي ستصل إلیھا الخلیة المرتبطة عند وصول  ھي

100على سبیل المثال استخدمُت القیمة . المسطرة إلى أقصى الیسار

 ونرید دراسة تأثیر ھذا التغیر على التكلفة 300 إلى 100لمادة أ من معنى ذلك أننا نتوقع تغیر قیمة ا
.الكلیة

 Design Mode لكي تستطیع استخدام المسطرة المنزلقة قم بالضغط على أیقونة حالة التصمیم
ھذه األیقونة تمكنك من تغییر خواص أدوات التحكم . وذلك للخروج من حالة التصمیم لحالة االستخدام

ولكن لكي تقوم باستخدام األداوت تحتاج للضغط علیھا للخروج من حالة . ات جدیدة للصفحةوإضافة أدو
التصمیم لحالة االستخدام

یمكنك بعد ذلك الضغط على أیقونة حالة التصمیم لتغییر . قم باستخدام المسطرة المنزلقة لترى كیف تعمل

 500 إلى Max على سبیل المثال قم بتغییر. خواص المسطرة لكي تتفھم كیفیة عمل المسطرة

.المنزلقة وھكذاثم قم بتجربة عمل المسطرة 100 والتغیر الكبیر إلى

حاول . الحظ أن شرح ھذه الخطوات یبدو طویال ولكن تنفیذ ذلك على البرنامج یستغرق بضعة دقائق
.تطبیق ذلك بنفسك لكي تستفید من ھذه المقالة

ھذا المثال بسیط في فكرتھ ولكنھ أوضح كیفیة عمل المسطرة المنزلقة والتي یمكنك استخدامھا في دراسة 
یمكنك كذلك استخدام أكثر من مسطرة فقد تستخدم .  أي حسابات بسیطة أو معقدةتغیر أي متغیر في

.مسطرة أخرى للمادة ب وھكذا

:2مثال 
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افترض أننا في المثال السابق أردنا دراسة حاالت محددة لتغیر سعر المادة أ بمعنى أن العر قد یكون 

الت تغیر األسعار أو وجود نفس قد یكون ذلك بسبب الرغبة في دراسة احتما. 175 أو 145 أو 125
.المادة بجودة مختلفة وبالتالي بأسعار مختلفة

اضغط على ھذه األیقونة في قائمة .  أو الصندوق المتدليComboboxسنقوم باستخدام أیقونة 
األدوات

. بنفس الطریقة التي تستخدمھا لرسم األشكال في إكسل أوغیرهF3قم بوضع ھذه األیقونة فوق الخلیة 

تظھر لك نافذة الخواص والتي لن نستخدم . Properties” خواص“اضغط یمینا على الفأرة ثم اختر 
منھا سوى خاصتین فقط

LinkedCell أي الخلیة المرتبطة وھي الخلیة التي تتغیر قیمتھا عند تغییر االختیار في الصندوق 

F3المثال الخلیة  وھي في ھذا Comboboxالمتدلي 

ListFill Rangeفي ھذا المثال سنقوم بكتابة .  أي الخالیا المكتوب فیھا خیارات الصندوق المتدلي

بالطبع یمكن كتابة ھذه الخیارات في أي مكان آخر ولكن المھم أن . L1:L3الخیارات الثالث في الخالیا 
یكون موقع الخالیا مسجال في خواص الصندوق المتدلي
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 Sumت الحظ أنك قد تواجھ مشكلة إذا كنت قد استخدم. یمكنك اآلن اختبار عمل الصندوق المتدلي

functionأي جمع الخالیا باستخدام ” +“لذلك یفضل في ھذه الحالة استخدام .  لجمع تكلفة المواد
“+”.

ھذا االستخدام . یمكنك محاولة التعرف على باقي األدوات المتاحة في صندوق أدوات التحكم وتجربتھا
تقوم بتنفیذ ) ماكو(ببرامج یعتبر استخداما محدودا لھذه األدوات حیث أنھ یمكننا ربط ھذه االدوات 

.وقد نستعرض ذلك إن شاء اهللا في مقالة قادمة. وظائف محددة عند قیام المستخدم باختبارات محددة
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متقدمة تطبیقات-إكسل / فیجوال بیسك 

·  م 3:28 في 2007, 30اغسطس 

مقالة أحاول استعراض في ھذه ال. مبادئ استخدامھوفوائد الفیجوال بیسك ناقشُت في عدة مقاالت سابقة 
.كیفیة استخدام أدوات التحكم في صفحة إكسل مع بعض البرمجة

:1تطبیق 

  على-كالتي بالجدول أدناه -افترض أنك ترید أن تستعرض بیانات المبیعات والمصاریف الشھریة 
یمكننا أن نرسم العدید ). الشھور(صورة رسم بیاني یربط بین متغیر واحد من ھذه المتغیرات مع الزمن 

من الرسومات البیانیة عن طریق إكسل ولكن ھذا یجعل شكل الصفحة غیر مریح ویجعل التنقل بین 
الرسومات أمرا عسیرا

.قیام بنفس المھمة بشكل جمیل ویسیریمكننا استخدام أدوات التحكم مع برنامج فیجوال بیسك صغیر لل

ابدأ برسم العالقة بین الشھور ومبیعات المنتج األول
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 للرسم البیاني بحیث تكون العالقة بین Source Dataابدأ بتسجیل ماكرو ثم قم بتغییرمصدر البیانات
أوقف تسجیل الماكرو ثم تصفح ھذا الماكرو في محرر فیجوال بیسك . الشھور ومبیعات المنتج الثاني

VBEفتجده اآلتي   

Sub Macro1()

    ActiveSheet.ChartObjects(”Chart 1”).Activate

    ActiveChart.PlotArea.Select

    ActiveChart.SetSourceData 

Source:=Sheets(”Sheet1”).Range(”B4:B16,E4:E16”), _

        PlotBy:=xlColumns

End Sub

غییر المتغیرات عن طریق تسحیل ھذا الماكرو نستطیع التعرف على األوامر الالزمة في فیجوال بیسك لت
.وھذا ما سوف نحتاجھ في خطوة الحقة. في الرسم البیاني

لنبدأ في استخدام أدوات التحكم وفیجوال بیسك لكي نستطیع استعراض العالقة بین أي متغیر والشھور 
حسب رغبتنا

السابقة ثم افتح قائمة أدوات التحكم كما فعلنا في المقالة Design Modeتأكد أنك في حالة التصمیم 
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 ثم قم بوضعھ في صفحة إكسل بنفس الطریقة المستخدمة في Option Button اختر زر اختیارات
رسم األشكال

 Optionقم بنسخ ھذا الزر وقم بعمل أربع نسخ منھ بحیث یكون لدیك خمس زر اختیارات 

Buttons

ابحث عن . Propertiesقف على أول زر اختیارات واضغط على الفأرة یمینا ثم اختر خواص 

یرات في الجدول أعاله بحیث اسم الزر إلى ُمسمى المتغ أي اسم الزر وقم بتغییرCaptionخاصیة 

Cost وتنتھي بـ Sales of Product Aتبدأ بـ 

یمكنك تغییرھا للون غیر اللون . أن الخلفیة الحمراء التي في الشكل أعاله ھي لون خالیا إكسلالحظ 
األبیض لكي یكون الشكل واضحا إن أردت

نرید اآلن أن نقوم بكتابة ماكرو یقوم بتغییر المتغیر في الرسم البیاني عند اختیار كل زر من ھذه 
.األزرار

 فیظھر لك محرر -وأنت في حالة التصمیم-Double Clickت قم بالضغط مرتین على زر االختیارا

VBEفیجوال بیسك 
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نود اآلن كتابة جملة .  كما ھو واضح من عنوانھClickالماكرو یتم تنفیذه عند اختیار ھذا الزر ھذا 
ولكن سوف نقوم .  في أعلى الصفحة-مشابھة لتلك التي حصلنا علیھا عندما قمنا بتسجیل ماكرو 

باختصاره وتعدیلھا كالتالي

ChartObjects(”Chart 1”).Chart.SetSourceData 

Source:=Sheets(”Sheet1”).Range(”B4:B16,c4:c16”)

 ولكن مع تغییر مصدر Option Buttonسوف نقوم بكتابة نفس الجملة لكل زر اختیارات 
المعلومات في كل حالة حسب العمود الذي نرغب في إظھاره عند اختیار كل زر فنحصل على البرنامج 

التالي

Private Sub OptionButton1_Click()

ChartObjects(”Chart 1”).Chart.SetSourceData 

Source:=Sheets(”Sheet1”).Range(”B4:B16,c4:c16”)

End Sub

Private Sub OptionButton2_Click()

ChartObjects(”Chart 1”).Chart.SetSourceData 

Source:=Sheets(”Sheet1”).Range(”B4:B16,d4:d16”)

End Sub

Private Sub OptionButton3_Click()

ChartObjects(”Chart 1”).Chart.SetSourceData 

Source:=Sheets(”Sheet1”).Range(”B4:B16,e4:e16”)

End Sub

Private Sub OptionButton4_Click()

ChartObjects(”Chart 1”).Chart.SetSourceData 
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Source:=Sheets(”Sheet1”).Range(”B4:B16,f4:f16”)

End Sub

Private Sub OptionButton5_Click()

ChartObjects(”Chart 1”).Chart.SetSourceData 

Source:=Sheets(”Sheet1”).Range(”B4:B16,g4:g16”)

End Sub  

ُیمكننا اآلن تجربة عمل ھذه األزرار والتي سوف تتسبب في تغیر محتویات الرسم البیاني حسب 

ي یرسم العالقة بین التكلفة والشھور وعندما  تجد أن الرسم البیانCostاالختیار فعندما تختار زر التكلفة 
.تختار المنتج الثاني تجد أن الرسم البیاني یرسم العالقة بین مبیعات المنتج الثاني والشھور

یمكنك تصور ِعظم فائدة ھذا البرنامج عندما یكون لدیك الكثیر من المتغیرات والتي ترید تحلیلھا عن 
یع بسھولة استخدام نفس البرنامج مع أي ملف آخر بإجراء بعض الحظ أنك تستط. طریق الرسم البیاني

.التعدیالت البسیطة

ھذا المثال أوضح لنا كیفیة برمجة أدوات التحكم وذلك بكتابة ماكرو مصاحب لبعض األحداث التي 

 Option على الزر Click في ھذا المثال اكتفینا بماكرو یعمل عند الضغط. تحدث على ھذه األدوات

Button . وھناك الكثیر من األحداث األخرى التي قد نحتاج في أمثلة أخرى أن نبني لھا ماكرو
.مصاحب لحدوثھا

:2تطبیق 

 فإن أزرار - على سبیل المثال10 أكثر من -لو افترضنا في المثال السابق أن عدد المتغیرات كبیر جدا 

رب استخدام الصندوق المتدلي دعنا ُنج.  تصبح كثیرة جدا بشكل مزعجOption Buttonsاالختیار 
.في ھذه الحالة

اضغط على .  وقم برسمھ كالمعتادComboboxافتح قائمة أدوات التحكم واختر الصندوق المتدلي 

.Propertiesالفأرة یمینا واختر خواص 

ولكن یجب . ListFillRangeسنقوم بتحدید مصدر معلومات الصندوق المتدلي عن طریق خاصیة 

 ال تقبل أن تكون ListFillRange المعلومات عمودا ولیس صفا ألن ھذه الخاصیة أن یكون مصدر

 عن طریقZ في أي عمود ولیكن العمود C4:G4لذلك سنقوم بنسخ وإعادة لصق الخالیا . صفا

Copy…Pate /Transpose



الصناعیةموقع اإلدارة والھندسة  37

في  تقوم بنسخ الصف في عمود وبالتالي یكون لدینا نفس المعلومات Transposeكما تعلم فإن 
.عمود

 إلى ListFillRange فقم بتغییرخاصیة Zنفترض أننا وضعنا الخالیا المنسوخة في العمود 

Z1:Z5.

عند الخروج من حالة التصمیم یكون شكل الصندوق المتدلي عند فتحھ كالتالي

البد أن نتعرف . علینا أن نكتب ماكرو َیقوم بتغییر الرسم البیاني بناء على االختیار في الصندوق المتدلي
من القائمة وبالتالي یمكننا تحدید .…لثاني أو الثالثأوال على رقم االختیار بمعنى أنھ االختیار األول أو ا

بعد ذلك یتم تغییر مصدر المعلومات كما في المثال السابق. رقم العمود المناظر لھذا االختیار

Private Sub ComboBox1_Change()

j = 3 + ComboBox1.ListIndex

myrange = Sheets(”Sheet1”).Range(Cells(4, j), Cells(16, 

j)).Address

ChartObjects(”Chart 1”).Chart.SetSourceData 

Source:=Sheets(”Sheet1”).Range(myrange)

End Sub

رقم االختیار یتم تحدیده عن طریق .  یتم حسابھ بإضافة ثاثة لرقم االختیار من الصندوق المتدليJالمتغیر 

Combobox1.ListIndex أي أنھ عند اختیار مبیعات  والذي یبدأ من الصفر ثم واحد وھكذا
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یتم إضافة ثالثة ألن االختیار . 3 ھي Jالمنتج األول تكون قیمة االختیار ھي صفر وبالتالي قیمة المتغیر 
.االول مناظر للعمود الثالث في صفحة إكسل وھكذا

 Option بدال من أزرار االختیارات Comboboxبھذه الطریقة أمكننا استخدام الصندوق المتدلي 

Buttonsوكما ترى فكال منھما لھ مزایاه .

:3تطبیق 

 أن یكون لدینا وسیلة إلظھار وإخفاء الرسم البیاني- في المثال السابق-لنفترض أننا نرید 

Design Mode اضغط على أیقونة حالة التصمیم

افتح قائمة أدوات التحكم

 Commandثنان  ثم أضف واحد آخر فیكون لدینا اCommand Buttonأضف زر أوامر 

Button

Properties قف على أحدھما واضغط یمینا على الفأرة ثم اختر خواص

Hide ثم اختر الزر الثاني وغیِّر المسمى إلى View األول إلى Caption قم بتغییر مسمى الزر

على الزر األول لكي تكتب الماكرو المصاحب للضغط علیھ ثم اكتب Double Clickاضغط مرتین 
السطر التالي داخل الماكرو فیكون الماكرو كالتالي

Private Sub CommandButton1_Click()

ChartObjects(”Chart 1”).Visible = -1

End Sub
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اآلن قم بعمل نفس الشيء مع الزر اآلخر ولكن الماكرو . البیاني ظاھراالسطر األوسط یعني أن الرسم 
سیكون كالتالي

Private Sub CommandButton1_Click()

ChartObjects(”Chart 1”).Visible = 0

End Sub

   تعني أن الرسم البیاني غیر ظاھر0القیمة 

Exit design Modeاخرج من حالة التصمیم بالضغط على أیقونة 

 ُتخفي الرسمHide ُتظھر الرسم بینما Viewقم بتجربة عمل الزرین وینبغي أن تجد أن 

:4تطبیق 

 بدال من زر Check boxحاول تنفیذ عملیة إظھار وإخفاء الرسم البیاني عن طریق صندوق اختیار 

Command Buttonاألوامر 

تصمیم ثم افتح قائمة أدوات التحكمتحول إلى حالة التصمیم بالنقر على األیقونة الخاصة بحالة ال

أضف صندوق اختیار إلى صفحة إكسل

View / Hide إلى Checkbox1 من Captionقم بتغییر مسمى الصندوق 

اضغط مرتین لكتابة الماكرو المصاحب الختیار وعدم اختیار صندوق االختیار وھو كالتالي

  

Private Sub CheckBox1_Click()

m = CheckBox1.Value

If m = True Then

ChartObjects(”Chart 1”).Visible = -1

Else

ChartObjects(”Chart 1”).Visible = 0
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End If

End Sub

وأترك للقارئ فھم خطوات ھذا الماكرو

ھناك أدوات أخرى . بذلك نكون قد استعرضنا العدید من األدوات وكیفیة برمجنھا مع برنامج إكسل
دنا على كما ترى فإن االستخدام البسیط والسریع لفیجوال بیسك یساع. والتي یمكنك تجرتھا وفھم وظائفھا

حاول التفكیر في األمور التي . دراسة المتغیرات بسھولة وھو ما ینعكس على قدرتنا على اتخاذ القرارات
.حاول استخدام ھذه األداوت لتنفیذھا. تمنیت لو استطعت تنفیذھا في إكسل بشكل أكثر كفاءة ولم تستطع


