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Предисловие
Учебникът е предназначен основно за студенти от Геодезическия и Хидротехническия факултети на УАСГ по учебната дисциплина "Програмиране и използване
на изчислителните системи". Авторите се опитаха да напишат едно сравнително
подробно описание на програмния език Visual Basic for Applications (VBA), разработен от Microsoft. Това не е самостоятелен програмен език – неговото предназначение, както е замислен от разработчика, е да се разработват програми (макроси),
изпълнявани в средата на други приложения (програми), разширяващи техните
възможности. Като такава среда авторите са избрали MS Excel, като програма, намираща най-голямо приложение в инженерните разработки.
Поради ограниченията, наложени от продължителността на обучение по учебната дисциплина ПИИС, втората част на учебника – обектния модел на Excel, е
значително по-сбито изложена. Засегнати са само основните, най-често използвани обекти на приложението.
Авторите ще бъдат благодарни за всички забележки, относно съдържанието
на учебника, открити грешки и неточности и др.

Защо да изучаваме VBA?
VBA е графичен програмен език, който е разработен от фирмата Microsoft.
Той е базиран на езика BASIC и е предназначен да надгражда възможностите на
програмните продукти в пакета MS Office.












Положителните страни на езика са:
Притежава всички предимства на езиците, базирани на Basic – в сравнение с
други програмни езици е по-лесен за изучаване, а програмният му код
е разбираем и за начинаещи програмисти.
Езикът е подходящ за първоначално обучение по програмиране, понеже включва всички необходими средства за изучаване, както на процедурно
програмиране, така и на обектно-ориентирано програмиране.
VBA дава възможност да се управляват данни, записани в Excel, Access и други продукти на MS Office.
Като обектно-ориентиран, езикът VBA борави с многобройните обекти на
MS Office.
VBA работи с интерпретатор, което помага на програмиста по-лесно да изчисти програмата си от грешки.
Той допуска променливите да не се декларират, което помага да се пести време за по-напредналите програмисти. Начинаещите програмисти могат
да използват опция, която да ги принуждава към деклариране.
След научаване на основите на езика, дори начинаещите програмисти бързо
постигат висока продуктивност.
Езикът е добре документиран от Microsoft, а в световната мрежа има много
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ръководства за изучаването му.
 VBA е много популярен, широко използван и доста ефективен език.
По тази причина в интернет могат да бъдат открити големи количества полезен код, който може да се вгради в програмите, за да се разширят възможностите им.
 Поради популярността на VBA в университетите, езикът широко се използва
и за научни изчисления.

Приложения с вграден VBA
Ще споменем съвсем накратко приложенията (програмите), които поддържат
езика Visual Basic for Applications. Естествено, обектните модели за всяко едно от
тях са различни. Но това позволява тяхното съвместно използване и предаване на
данни.
Ще започнем с приложенията на Microsoft:
 MS Office – Word, Excel, Power Point, Outlook, Access;
 MS Office for Mac;
 Microsoft Project;
 Microsoft Front Page.
И




ще споменем само някои от другите приложения:
AutoCAD – система за геометричено моделиране и дизайн;
ArcGIS – географска информационна система;
CorelDRAW – векторен графичен редактор.

Типографски условности
Навсякъде при записа на синтаксиса на оператори, обекти, свойства, методи
и други, са използвани следните типографски конвенции:
Sub, Integer – думи с получер шрифт (bold) и първа главна буква – запазени
думи във VBA;
name, arglist, type – думи с малки букви, наклонен шрифт (italic) – думи, които програмистът трябва да замени със запазени думи, собствени идентификатори
и други;
[expressionlist] – частта от оператора може да се пропусне, не е задължителна;
Public | Private – думи, разделени от вертикална черта – трябва да се избере
само една от изброените думи.
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Глава І

Въведение в езика VBA – VB Editor,
прозорци, структура на проекта
1. Общи сведения за езика VBA
VBA (Visual BASIC for Applications) е графичен програмен език, вграден в
пакета MS Office (MS Excel, MS Word, MS Access, MS OutLook, MS PowerPoint). Благодарение на това той работи с обектите на този пакет и може да допълва възможностите на включените в него програми. Освен това поради популярността си
той е вграден и в други програмни продукти, например в AutoCAD и SAP.
VBA е базиран на езика BASIC, чието наименование идва от Beginner’s Allpurpose Symbolic Instruction Code. Езикът Basic е създаден през 1964 г. в Дартмунтския колеж (САЩ) за бързо обучение на студентите на основи на програмирането.
VBA включва интегрирана среда за разработка на приложни програмни модули, която съдържа:
 Текстов редактор (Text Editor), който се използва за писане на програмния код;
 Дебъгер (Debugger) – помощно средство, чрез което могат да се отстранят както грешките от програмния текст (като ги отделя с различни цветове в текста), така и грешките по време на работа на програмите;
 Конструктор на формите – позволява създаване на прозорци-форми, с
помощта на които програмите да осъществяват по-богат и добре организиран диалог с потребителя;
 Компилатор (Compiler) – превръща отредактирания текст на програмата
в пълноценна изпълнима програма с разширение .EXE, която може да работи и без участието на Visual Basic.
В средата на MS Excel програмните VBA кодове се записват в модули , като се
разглеждат и редактират чрез VB Editor. Основните единици с програмен код в
VBA са процедурите (Sub от Sub-routines) и функциите (Function). VBA e обектно-ориентиран език – той борави с обекти (Objects). Excel има повече от 100
класа обекти за манипулиране.

2. Редактор на VBA
Активирането на редактора на VBA в средата на MS Excel става по един от
следните начини:
 чрез клавишната комбинация Alt + F11 - за всички версии на Excel;
 от меню Tools → Macro → Macros или Visual Basic Editor (за версия MS Excel
2003);
 от меню Developer → Visual Basic (за версии MS Excel 2007 и следващи).
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Всеки Workbook (файл в Excel) се нарича още Project (проект). Състои се
от множество страници (листа – Sheets), които могат да бъдат допълвани с нови
или да бъдат изтривани. Към всеки лист могат да се създават модули с програмен
код на VBA.

3. Прозорци на VB Editor
VB Editor (виж фиг. 1) включва четири прозореца – Code Window (1), Project Explorer Window (2), Immediate Window (3) и Properties Window (4).

Фигура 1. Прозорци на VB Editor

 Code Window съдържа програмния код на модулите на VBA.
 Project Explorer Window – показва дървовидна диаграма, в която са описани листовете (Sheets: Sheet1, Sheet2, Sheet3) със съответстващите
им модули (Modules: Module1, Module2 и т.н.). Там могат да се добавят
и премахват модули.
 Immediate Window – този прозорец предлага удобства за тестване и дебъгване на кода. Там могат да се следят промените в стойностите на определени променливи или изрази.
 Properties Window – прозорецът съдържа описание и помощна информация за модулите, може да се извика с натискане на клавиша F4.

4. Откриване и коригиране на грешки
Стартирането на процедура Sub става с команда Run → Run Sub / Userform или с функционалния клавиш F5, или с натискане на иконата . Така се
стартира текущата процедура, т.е. тази, върху която е позициониран курсорът на
мишката.
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Средата на VBA подпомага откриването и коригирането на грешки. Това става:
 По време на въвеждане на кода – променя се цвета на думите в програмата в зависимост от смисъла им; След потвърждаване в края на програмния ред редакторът прави анализ на текста в него и го форматира за
по-добра четимост. В синьо се оцветяват ключовите думи, в зелено –
коментарите, които започват с апостроф. При грешка в кода целият ред се
оцветява в червено и излиза съобщение каква е тя.

 По време на работа на кода – ако възникне грешка (Run-time error), VB

Editor я регистрира и посочва на потребителя къде е и каква е. После дава
евентуално възможност програмата да продължи от същия ред. Това предимство се дължи на факта, че VBA работи под управлението на интерпретатор, който превръща програмния текст в машинен код ред след ред.
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Глава ІІ

Базови елементи на езика VBA.
Типове данни. Деклариране. Масиви
1. Елементи на езика
1.1. Азбука на VBA
Всяка програма на VBA се състои от оператори. За тяхното изписване се използват разрешените от езика символи:
 малки и големи букви от латинската азбука;
 цифрите от 0 до 9;
 специалните символи като + - * / = > < ( ) ^ : и др.

1.2. Ключови (запазени) думи
В езика VBA се използват определен брой думи на английски или съкращения
на такива думи, които имат предварително дефиниран смисъл. Те имат запазена
функция и не могат да се използват за други цели. Такива са: and, const, dim,
for, if, then, else, or, do, loop и много други. Някои от тях са запазени в езика
Basic, а други – в езика VBA. В него те са около 300, затова е много трудно да бъдат изредени тук.

1.3. Идентификатори (имена)
Идентификаторите се наричат още „имена” и служат за обозначаване на различни елементи на програмата. Имена получават: променливите, константите,
масивите, процедурите и функциите, обектите и др.
Всяко име се състои от латински букви и цифри, като първият символ задължително трябва да е буква. Допуска се употребата и на символа „_” (долно тире).
Не е разрешено използването на интервал в името. Някои специални символи: $,
!, #, &, % също не се допуска да участват в имената, понеже се използват за други цели в езика VBA.

1.4. Оператори
Операторът съдържа инструкция за извършване на определено действие. Ако
операторът служи за деклариране на данни (константи, променливи и др.), той се
нарича декларативен. Ако той описва операции с данни, се нарича изпълним.
В езика VBA всеки оператор се изписва на отделен ред. Ако няколко оператора трябва да се запишат на един ред, те се разделят с двуеточие „:”. Много дългите оператори могат да се пренесат на следващ ред с помощта на знака „_” (долно
тире), предхождан от поне един интервал.

1.5. Коментари
Коментарите в една програма служат за поясняване на написания програмен
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код и са предназначени за сведение на програмиста. Всеки коментар започва с
апостроф, който важи до края на реда. Коментари могат да се включват навсякъде
в програмата. При превръщане на текста на програмата в машинен код (операция
интерпретиране във VBA) коментарите не се обработват.

2. Структура на програмните модули
2.1. Базови части на програмата
Повечето програми имат следните базови части:
1. Деклариране на константи и променливи.
2. Въвеждане на входни данни.
3. Изчислителна част.
4. Извеждане на резултати.
По-надолу следва примерна първа програма на VBA, която по въведен радиус
изчислява обиколка и лице на кръг.

2.2. Първа програма на VBA
Sub Program1()
' Първа програма
Const Pi As Double = 3.1415927
Dim R As Double, L As Double, S As Double
R = InputBox("Въведете радиус R=")
' Въвеждане на радиус
L = 2 * Pi * R ' Изчисляване на обиколка
S = Pi * R ^ 2 ' Изчисляване на лице
MsgBox ("Обиколка L=" & L) ' Извеждане на обиколка
MsgBox ("Лице S=" & S)
' Извеждане на лице
End Sub
Програмата се съдържа в процедурата Program1, която започва с ключовата
дума Sub и завършва с End Sub.
В тази първа примерна програма също се съдържат четирите базови части,
споменати по-горе. Въвеждането на стойност на променливата от клавиатурата
става с помощта на функцията InputBox. Извеждането на резултат става чрез
функцията MsgBox.

2.3. Декларативна част
В тази част са обявени променливи и константи. Константите и променливите са именувани области от компютърната памет. Имената им започват с буква
на латиница, може да съдържат и цифри или знака „_” (долно тире). Не се прави
разлика между главни и малки букви. Има запазени думи, които не могат да се
ползват за имена на променливи или константи. Размерът на заетата област в
оперативната памет зависи от типа на константата / променливата.
Константата не променя стойността си по време на работа на програмата. В
посочения по-горе пример тя се декларира по следния начин:
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Const Pi As Double = 3.1415927
Константата Pi е достъпна в средата на Excel и по друг начин, който е по-сложен и затова няма да бъде споменат сега.
Променливата отговаря на област от оперативната памет, която променя
своето съдържание по време на работа на програмата. В посочената по-горе примерна първа програма са декларирани една след друга три реални променливи:

Dim R As Double, L As Double, S As Double
Обикновено при деклариране във VBA променливите получават нулеви стойности.
Декларирането на променливи и константи трябва да предшества използването им за първи път в текста на процедурата. Езикът VBA допуска променливите
да не се декларират. По-нататък този въпрос ще бъде коментиран отново в т. 4 на
тази глава.

2.4. Изпълнима част
Тя включва оператори, които работят с декларираните променливи и константи. Те служат за въвеждане на входни данни, за изчисления и за извеждане
на резултатите.

R = InputBox("Въведете радиус R=") ' Въвеждане на радиус
L = 2 * Pi * R ' Изчисляване на обиколка
S = Pi * R ^ 2 ' Изчисляване на лице
MsgBox ("Обиколка L=" & L)
' Извеждане на обиколка
MsgBox ("Лице S=" & S) ' Извеждане на лице
При по-сложните програми изпълнимата част съдържа и оператори за разклоняване на програмата и оператори за цикли.

3. Типове данни
Типът на данните определя какви са допустимите стойности на променливите
(константите), принадлежащи към този тип и какви операции могат да се изпълняват над тях. От типа на данните зависи и колко място в байтове заема една променлива (или константа) в оперативната памет.
Типовете данни се делят на два основни типа: прости (примитивни, скаларни) и сложни (структурни).

3.1. Прости типове данни
Te са базови за езика, вградени са в него на най-ниско ниво и се обработват
най-бързо.
Прости типове данни

Място в паметта (в байтове)

Описание и обхват

Byte

1 Byte

Цял тип без знак, стойности от
0 до 255

Boolean

2 Bytes

Логически тип, стойности TRUE
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/ FALSE

Integer

2 Bytes

Цял тип, стойности от
-32768 до 32767

Long

4 Bytes

Цял тип за много по-големи
стойности

Single

4 Bytes

Реален тип с 6-7 значещи
цифри

Double

8 Bytes

Реален тип с 13-14 значещи
цифри

Currency

8 Bytes

Реален тип за валута

Decimal

14 Bytes

Реален тип, до 28 знака след
десетичната точка, въведен в
Excel 2000

Броят значещи цифри при реалните типове Single и Double показва колко
от цифрите на реалните числа (които имат цяла и дробна част) са достоверни. Повечето математически функции връщат резултат от тип Double. Този тип е много
подходящ за инженерни изчисления.

3.2. Сложни типове данни
Te са базирани на основните типове данни и дават възможност за по-разгърната работа с тях.
Сложни типове данни

Място в паметта (в байтове)

Описание и обхват

Date

8 Bytes

01.01.0100 – 31.12.9999

Object

4 Bytes

Съдържа адреса на масив от
данни, който описва
съдържанието на обекта.

String

10 Bytes + дължината на
текста

Текстов тип с променлива
дължина

(variable length)
String
(fixed length)
Variant

Дължината на текста в байтове Текстов тип с фиксирана
дължина
Различен брой байтове, зависи Тип Вариант, може да съдържа
дали съдържа числа или текст числови или символни данни

4. Деклариране на константи и променливи
За да използва програмата дадена константа или променлива, тя трябва да
бъде представена с име и тип на данните. Това се прави обикновено в началото
на програмата. Може да се направи и по-надолу в текста, но преди първото използване на константата или променливата.

4.1. Деклариране на променливи
Декларирането на променливи става с ключовата дума Dim. Тя служи за обявяване на променливата и типа ù и запазване място за нея в оперативната памет.


Синтаксис:
Dim name As type [, name As type]
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В следващия пример са декларирани две целочислени променливи x и y, две
променливи от тип Date с имена StartTime и EndTime и една променлива Sum
от тип Double:

Dim x As Integer, y As Integer
Dim StartTime As Date, EndTime As Date
Dim Sum As Double
Ако променливата не се декларира, но се използва, VBA използва като тип по
подразбиране Variant. Този тип поради своята двойнственост (с черти както на
числов тип, така и на символен тип) понякога предизвиква изненади с поведението си, както в следващите два примера, които се различават по втория си ред и
крайния резултат:
 Пример 1:

MyVar = "246"
MyVar = MyVar / 2
MsgBox MyVar ' извежда 123. Променливата MyVar има чертите на цифров тип
 Пример 2:

MyVar = "246"
MyVar = MyVar + MyVar
MsgBox MyVar ' извежда "246246". MyVar има чертите на символен тип
Вижда се, че в зависимост от изпълняваната операция (деление или събиране) данните от този тип понякога се държат като числови променливи, а друг път
– като символни. За да се избегне подобна непредсказуемост на резултата за начинаещия програмист, се препоръчва по-добър контрол върху типа на данните,
който става възможен с тяхното деклариране. Това води до определени предимства:
 програмата работи по-бързо;
 оперативната памет се използва по-добре;
 избягва се проблемът с неправилно изписани имена на променливи;
 получават се по-точни резултати.
VBA може да следи дали всички имена на променливи са декларирани. Това
става със опцията Explicit, принуждаваща към деклариране, написана в началото
на модула:


Синтаксис:
Option Explicit
За по-кратко изписване на типа на декларираната променлива могат да се
използват знаци за съкращаване на типа, както следва:
Тип

Съкратен запис

Integer

%

Long

&

Single

!

Double

#
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Currency

@

String

$

 Пример:

Dim MyVar%

' знакът % показва тип Integer на променливата MyVar

4.2. Деклариране на константи
Декларирането на константи става със запазената дума Const. След нея се
задават името на константата, типът и стойността ù.


Синтаксис:
Const name As type = value [, name As type = value]

 Примери:

Const Nmax As Integer = 50
Const CityName As String = "София"
Const Value1 = 0.725, Period = 24
Ако типът бъде пропуснат, както е в третия пример, VBA прави опит да го
разпознае – Value1 ще бъде декларирана като Double, а Period – като Integer.

4.3. Деклариране на символни низове (стрингове)
Вече споменахме, че символните низове могат да се декларират или като низове с фиксирана дължина, или като низове с нефиксирана (променлива) дължина. Ето как става декларирането на всеки от двата типа:
А) Деклариране на символен низ с фиксирана дължина


Синтаксис:
Dim namestr As String * lenght

 Пример за деклариране на символен низ с дължина 50 символа:

Dim MyString As String * 50
Максималната дължина на подобен символен низ е 216 (64 К).
Б) Деклариране на символен низ с нефиксирана (променлива) дължина


Синтаксис:
Dim namestr As String

 Пример:

Dim YourString As String
Максималната дължина на подобен символен низ е 231 (повече от 2 милиарда).
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4.4. Деклариране на дати и часове
Променливи и константи от този тип се декларират по следния начин:


Синтаксис:
Dim name As Date
Const name As Date = #mm/dd/yyyy#

 Пример:

Dim Today As Date
Const FirstDay As Date = #1/1/2016# ' в зависимост от компютърния формат
Const Noon = #12:00:00#

4.5. Инициализация
По дефиниция тя представлява деклариране, съчетано с едновременно задаване на първоначална стойност. Приема се, че за разлика от други езици, в VBA
това не е възможно:

Dim Sum As Single = 100 ' недопустимо в VBA
но може да се изпълни по следния начин на два реда:

Dim Sum As Single
Sum = 100
Все пак езикът позволява всички новодекларирани променливи да получат
автоматично стойност 0. Добра практика е на това да не се разчита.

5. Деклариране на масиви
Масивите представляват именувана подредена съвкупност от
еднотипни данни. В зависимост от начина на подреждане на елементите си
биват едномерни, двумерни, тримерни масиви и т.н.
Едномерният масив съдържа последователно подредени в оперативната
памет еднотипни елементи.
Двумерният масив съдържа еднотипни елементи, подредени в редове и колони. Подходящ е за представяне на матрици.

Тримерният масив по-трудно може да се визуализира, а повече мерните
масиви не могат да се изобразят, но изобщо не е проблем да се работи с тях.
За разлика от доста други езици, в езика VBA могат да се декларират както
нединамични (непроменящи се по размер), така и динамични масиви, които
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могат да променят както размерността си, така и размера си по време на работа
на програмата. Това е много удобно и помага да се пести оперативна памет.

5.1. Деклариране на нединамичен масив
Нединамичните масиви се ползват, когато броят на елементите им и начинът
им на подреждане се знае предварително и няма да се променя по време на работа на програмата. Декларирането им става отново с помощта на оператора Dim.
А) Деклариране на едномерен масив


Синтаксис:
Dim NameArray (number_of_elements) As type

 Пример 1:

Dim MyArray(100) As Double
Този оператор декларира масив със 101 елемента, като първият от тях има
индекс (т.е. номер) 0, а последният – 100.
 Пример 2:

Dim MyArray(1 to 100) As Double
Този оператор декларира масив с точно 100 елемента, първият от тях има индекс 1, а последният – 100.
Ако искаме първият индекс да е винаги 1, а не 0, използваме оператора:
Option Base 1
Б) Деклариране на двумерни и повече мерни масиви


Синтаксис:
Dim NameArray (number_of_rows, number_of_columns[, number_of_layers]) As type

 Пример:

Dim MyMatrix (1 to 10, 1 to 20) As Integer
Този ред декларира двумерен масив (матрица) с 10 реда (от първи до десети
ред) и 20 стълба (от първи до двадесети стълб). Можем да зададем стойност на
елемент на матрицата на ред 3 и стълб 4 по следния начин:

MyMatrix(3, 4) = 125
или да се въведе от клавиатурата стойността на елемента, разположен на ред i и
стълб j:

MyMatrix(i, j) = InputBox("MyMatrix(" & i & "," & j & ")=")
По аналогичен начин можем да декларираме и повече мерни масиви, например тримерни:
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 Пример: деклариране на масив с 10 реда, 20 стълба и 30 пласта

Dim Array3D (1 to 10, 1 to 20, 1 to 30) As Double

5.2. Динамичен масив
Това е масив, чиито размери могат да се променят по време на работа на
програмата. Това спомага за много по-добро използване на оперативната памет и
е изключително удобно за програми, за които предварително не сме наясно колко
големи масиви от данни ще трябва да обработват. Неговото деклариране се прави
в две стъпки:
1. Първоначално деклариране с оператор Dim – при него се обявяват само името на масива и типът на елементите му:


Синтаксис:
Dim NameArray () As type

 Пример:

Dim MyArray() As Integer
2. Предеклариране на масива с оператор ReDim – при тази операция се
задава размерността и желаният брой елементи:


Синтаксис:
ReDim NameArray(number_of_elements)

 Пример:

ReDim MyArray(N) ' масивът ще има N+1 елементи с индекси от 0 до N
или

ReDim MyArray(1 to N) ' масивът ще има N елементи с индекси от 1 до N
В този случай N е цяла променлива. Старото съдържание на масива, ако
има такова, се нулира. Много често обаче е полезно то да бъде запазено при разширяването на масива с нови елементи. Тогава при предекларирането трябва да
се използва и думата Preserve по следния начин:

Redim Preserve MyArray(1 to N)
При предеклариране на двумерен масив със запазване на старото съдържание трябва да имаме предвид, че може да се променя само вторият индекс (на колоните). Причината е, че двумерните масиви в езика Basic (VBA) се съхраняват в
паметта по колони, т.е. добавяйки нови колони, масивът нараства, без това да
влияе на първите колони в него.
 Пример:

Dim A() As Integer
' първо предеклариране, няма смисъл да се използва Preserve
M = 10: N = 20 ' променливи за брой редове и брой стълбове
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...
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Глава ІІІ

Изрази и операции. Оператор за
присвояване на стойност. Вградени
функции, функции за вход и изход
1. Изрази и операции
1.1. Изрази
Изразът е комбинация от ключови думи, променливи, константи и функции,
свързани чрез допустими операции.

1.2. Оператор за присвояване
Този оператор извършва математически изчисления, записани във вид на изрази и присвоява резултата от тях на променлива или обект. Променливата, която
получава стойност, задължително се изписва отляво на знака „=”, а от дясната
страна се изписва изразът, който трябва да се изчисли.
 Примери:

x1 = b + 1
y = x ^ 2 ' повдигане на втора степен
z = x ^ (1 / 2) ' квадратен корен от x
Dist = SQR(x^2 + y^2)
Sum = Sum + X(i) ' Променливата Sum нараства със стойността на X(i)
FileOpen = True ' променливата FileOpen е от тип Boolean

1.3. Операции
Както и в останалите езици, операциите в езика VBA се делят на четири вида:





Аритметични;
Операция за работа със символи;
Релационни (на сравняване);
Логически.

А) Аритметични операции – това са операции върху числови стойности:
+
*
/
\
^
Mod

събиране
изваждане
умножение
деление
целочислено деление
степенуване
остатък при целочислено деление
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Операндите на тези операции, както и резултатът им, са числови.
Б) Операция за работа със символи
&

конкатенация (сливане) на символни изрази

 Пример:

MsgBox (“Sum = “ & Sum)
В) Релационни операции – това са операции за сравняване на стойности,
те са 6 на брой:
>
>=
<
<=
=
<>

по-голямо
по-голямо или равно
по-малко
по-малко или равно
равно
различно

Резултатът от тези операции е Boolean (с възможни стойности True или
False).
Г) Логически операции - това са операции, с помощта на които могат да
бъдат съставяни по-сложни условия, отколкото при използването само на релационните операции. В езика VBA логическите операции са:
And
Or
Not
Xor
Eqv

логическо И
логическо ИЛИ
логическо отрицание
логическо изключване
еквивалентност

Резултатът от тези операции e Boolean (True или False).
 Пример за логическа проверка дали x принадлежи на интервала (a, b):

x > a And x < b
 Пример за логическа проверка дали x е извън интервала (c, d]:

x <= c Or x > d
Д) Приоритет на операциите
Приоритетът на операциите показва кои от тях се изпълняват преди други,
ако се намират в един израз. Операциите с по-висок приоритет се изпълняват преди операциите с по-нисък приоритет. Например умножението и делението се изпълняват преди събирането и изваждането. Степенуването се изпълнява преди
умножението и делението. Когато искаме да променим реда на изпълнение на
операциите, използваме кръгли скоби: ( и ).



най-висок приоритет
^

-

*
/

\

Mod

+
-

<
<=
>
>=
=
<>

най-нисък приоритет
Not
And
Or
Xor
Eqv
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2. Вградени функции
Както всички останали програмни езици, за по-голямо удобство VBA също
предлага множество вградени изчислителни функции. Ето основните от тях:
Sqr(x)
квадратен корен от x;
Abs(x)
абсолютна стойност на x;
Int(x)
цяла част на реалната променлива x;
Log(x)
натурален логаритъм от x;
Round(x)
закръгляване на x към най-близкото цяло число;
Round(x, y) закръгляване на x при желани y знаци след десетичната точка;
Sin(x)
синус от x, x трябва да е зададен в радиани;
Cos(x)
косинус от x, x трябва да е зададен в радиани;
Tan(x)
тангенс от x, x трябва да е зададен в радиани;
Atn(y)
аркус-тангенс от y, резултатът е в радиани със стойности
от -/2 до

/2;

Val(S)
ност;
Rnd()
Now()
момент.

конвертиране на текстовата стойност в S към числова стойвръща псевдослучайно реално число между 0 и 1;
връща стойност от тип Date, която отговаря на настоящия

3. Функция MsgBox
Тази функция извежда на екрана прозорец с подсказващо съобщение. Общият вид (синтаксис) на функцията е:
MsgBox(prompt, buttons, title, helpfile, context)
където:
– prompt – подказващ текст;
– buttons – бутони в съобщението;
– title – заглавие на прозореца;
– helpfile – име на файла с помощно съдържание (ако такъв съществува);
– context – ID на помощния текст от файла с помощно съдържание.
Не всички елементи са задължителни. Ненужните се отделят със запетая от
следващите или направо се пропускат, ако и следващите след тях не са зададени.
 Пример:

Ans = MsgBox("Continue?", vbYesNo + vbQuestion, "Tell me")
If Ans = vbNo Тhen Exit Sub

4. Функция InputBox
Тази функция се използва за въвеждане на стойност от клавиатурата. По об-
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щия си вид прилича на функцията MsgBox:
InputBox(prompt, title, default, xpos, ypos, helpfile, context)
където:
–
–
–
–
–
–
–

prompt – подказващ текст;
title – заглавие на прозореца;
default – стойност по подразбиране;
xpos – X позиция на горен ляв ъгъл на прозореца на InputBox;
ypos – Y позиция на горен ляв ъгъл на прозореца;
helpfile – име на файла с помощно съдържание;
context – ID на помощния текст от файла с помощно съдържание.

Не всички елементи са задължителни. Ненужните се отделят със запетая от
следващите или направо се пропускат, ако и следващите след тях не са зададени.
 Пример:

UserName = InputBox("Enter Your name:", "Identify yourself")

5. Линейни и други видове програми
Програми, в които всички оператори се изпълняват последователно един
след друг, се наричат линейни. Такава е следващата програма:

Sub Program2( )
' Програма за сумиране на две реални числа
' Деклариране на променливи:
Dim a As Single, b As Single, S As Single
' Въвеждане на входни данни:
a = InputBox("a=")
b = InputBox("b=")
' Изчисление:
S=a+b
' Извеждане на резултата:
MsgBox ("S=" & S)
End Sub
Освен линейни програми, има и два други основни типа програми – разклонени и циклични. Разклонените са тези, при които в зависимост от това дали
дадено условие е вярно или не, се изпълнява един или друг клон на програмата.
При цикличните програми част от операторите вътре се изпълняват многократно,
това се нарича цикъл.
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Глава ІV

Оператори за условно изпълнение.
Оператор GoTo
1. Структури на VBA за управление
Структурите на VBA за управление са два вида:
 Оператори за условно изпълнение
Операторът, който дава възможност да се изпълни или не друг оператор в зависимост от дадено условие, се нарича „оператор за условно изпълнение” или „условен оператор”. В езика VBA има два такива оператора – If-Then-Else и Select
Case, с техните разновидности.
 Оператори за циклично изпълнение
Цикълът е основна управляваща структура, която осигурява възможност за
многократно изпълнение на един или повече оператори. В езика VBA има три такива оператора, всеки от които има свои разновидности.

2. Оператор за условно изпълнение If-Then-Else
В езика VBA има две основни форми на този оператор – кратка и пълна.

2.1. Кратка форма на оператора If-Then
От своя страна кратката форма на оператора има две разновидности – едноредова и многоредова.
а1) кратка едноредова форма


Синтаксис:
If condition Then statements
Условието трябва да бъде релационен или логически израз, т.е. да има стойност True (вярно) или False (невярно). То може да бъде и сложно, т.е. съставено
от 2 и повече условия, свързани с думите And или Or. Ако резултатът от проверката на условието е True, се изпълняват statements, иначе се предава управлението на следващия ред от програмата.
а2) кратка многоредова форма



Синтаксис:
If condition Then

statements
End If
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Тук, ако резултатът от проверката на условието е True, се изпълняват операторите между Then и End If, иначе се предава управлението на реда след End If.
 Пример 1:
Да се състави програма за пресмятане стойността на функцията Y, зададена
по следния начин:

 x. sin( x)
Y ( x)  
x
 x. sin( x)  e

при x  0
при x  0

Sub Program3( )
' Програма за изчисляване на функция Y в зависимост от стойността на x
' Деклариране на променливи:
Dim X As Single, Y As Single
' Въвеждане на входни данни:
X = InputBox("Въведете X=")
' Изчисление:
Y = X * Sin(X)
If X > 0 Then Y = Y + Exp(X)
' Извеждане на резултата:
MsgBox ("Резултат Y=" & Y)
End Sub

2.2. Пълна форма на оператора If-Then-Else
Пълната форма на оператора също има две разновидности – едноредова и
многоредова.
б1) пълна едноредова форма


Синтаксис:
If condition Then statements_if Else statements_else
Ако резултатът от проверката на условието condition е True, се изпълняват
statements_if, иначе statements_else.
б2) пълна многоредова форма



Синтаксис:
If condition Then

statements_if
Else

statements_else
End If
При тази форма, ако резултатът от проверката на условието condition е True,
се изпълняват statements_if, иначе statements_else след Else.
Условните оператори могат да се влагат един в друг, например:
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If condition1 Then
If condition2 Then

statements_if2
Else

statements_else2
End If
Else
If condition3 Then

statements_if3
Else

statements_else3
End If
End If
б3) форма с ElseIf – използва се при наличие на няколко условия


Синтаксис:
If condition1 Then

statements_if1
ElseIf condition2 Then

statements_if2
ElseIf condition3 Then

statements_if3
…
Else

statements_else
End If
 Пример 2:
Да се състави програма за пресмятане стойността на функцията Y, зададена
по следния начин:

x
Y ( x)  
arctg ( x)

при x  c
при x  c

Sub Program4( )
' Програма за изчисляване на функция Y в зависимост от стойността на x
' Деклариране на променливи:
Dim X As Single, C As Single, Y As Single
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' Въвеждане на входни данни:
X = InputBox("Въведете X=")
C = InputBox("Въведете C=")
' Изчисление:
If X > C Then
Y = Abs(X)
Else
Y = Atn(X)
End If
' Извеждане на резултата:
MsgBox ("Резултат Y=" & Y)
End Sub

3. Оператор за условно изпълнение Select Case
Той служи за избор на една от няколко (обикновено повече от 2) възможности.


Синтаксис:
Select Case testexpression
Case option1

statements1
Case option2

statements2
Case option3

statements3
...
Case optionN

statementsN
Case Else

statements_else
End Select
Селекторът testexpression е променлива или израз. Най-често той е от дискретен тип (целочислен или символен). Ако селекторът има стойност, равна на някоя от опциите, се изпълняват операторите, които са описани веднага след нея.
След това управлението се предава на реда след End Select. Ако селекторът не
отговаря на нито една от посочените области, се изпълняват операторите след
Case Else.
 Пример:
Да се състави програма, която по зададено число от 1 до 7 извежда името на
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съответния ден от седмицата и дали е работен или почивен ден.

Sub Program5( )
' Деклариране на променливи:
Dim Day As Integer, S as String
' Въвеждане на входни данни:
Day = InputBox("Въведете номер на ден от седмицата (от 1 до 7) =")
S = "" ' Празен символен низ
Select Case Day
Case 1
S = "Понеделник"
Case 2
S = "Вторник"
Case 3
S = "Сряда"
Case 4
S = "Четвъртък"
Case 5
S = "Петък"
Case 6
S = "Събота"
Case 7
S = "Неделя"
Case Else
MsgBox("Неподходящо число.")
End Select
Select Case Day
Case 1 To 5
S = S + " е работен ден."
Case 6, 7
S = S + " е почивен ден."
End Select
If S <> "" then MsgBox(S)
End Sub
 Пример:
Да се състави програма, която по зададено количество определя стойност на
отстъпка.

Sub Program6( )
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' Деклариране на променливи:
Dim Qty As Single, Discount As Single
' Въвеждане на входни данни:
Qty = InputBox("Въведете количество:")
Select Case Qty
Case 0 to 24
Discount = 0.1
Case 25 to 49
Discount = 0.15
Case 50 to 74
Discount = 0.2
Case Is >= 75
Discount = 0.25
End Select
MsgBox(Discount)
End Sub
В този пример виждаме, че опцията може да бъде зададена и като диапазон
(например от 0 до 24), или като условие (Is >=75).

4. Функция за условно изпълнение IIf
Функцията връща един или друг резултат в зависимост от стойността на израза testexpression. Резултатът може да бъде числов или текстов.


Синтаксис:
IIf (testexpression, truepart, elsepart)

 Пример:

MsgBox IIf (n = 0, 0, 1 / n)
При стойност на n, равна на 0, операторът MsgBox извежда резултат 0, в противен случай – резултата от изчислението 1/n.
Изразът testexpression е комбинация от ключови думи, променливи, константи и функции, свързани чрез допустими операции.

5. Оператор за безусловен преход GoTo. Етикети
Операторът за безусловен преход GoTo предава управлението към реда,
обозначен със съответния етикет. Името на етикета трябва да отговаря на изискванията за идентификатори. Едно често използвано приложение на оператора
GoTo е в комбинация с условния оператор If да връща управлението един или повече редове нагоре, за да бъде въведена числова стойност в предварително зададен интервал.

Програмиране на VBA в средата на MS Excel

26

 Пример:

Et1: N = InputBox("Въведи стойност от 1 до 50, N=")
If N < 1 and N > 50 Then Goto Et1
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Глава V

Оператори за циклично изпълнение
1. Понятие за цикъл. Видове цикли
Цикълът е основна управляваща структура, която осигурява възможност за
многократно изпълнение на един или повече оператори.
В различните програмни езици, включително и във VBA, се поддържат три
основни вида цикли:
 цикъл с управляваща променлива (For цикъл);
 цикъл с условие в началото (цикъл с пред-условие);
 цикъл с условие в края (цикъл с пост-условие).
При всички тях програмистът трябва да предвиди условията за начало и край
на цикъла. Целта е да не се получава т.н. безкраен цикъл, когато потребителят губи контрол над програмата, защото тя започва да повтаря някаква своя част безкрайно.
Циклите са управляващи структури, които могат да бъдат влaгани една в друга.

2. Оператор с управляваща променлива For – Next.
Оператор Exit For


Синтаксисът на оператора For – Next е:
For counter = start_value To end_value [Step step]

statements1
[Exit For]

statements2
Next [counter]
Управляващата променлива counter (брояч) се променя от start_value до
end_value със стъпка step. За всяка от тези нейни стойности се повтарят операто-

рите между For и Next, които представляват тяло на цикъла. Операторът Exit
For е незадължителен, той предизвиква аварийно напускане на цикъла и предава
управлението към реда след Next.
Ако не се зададе стойност на стъпката step, се подразбира стойност 1 за нея.
Не е задължително да се изписва името на управляващата променлива след Next,
но понякога това помага за по-добро ориентиране при по-сложни програми и при
влагане на няколко цикли един в друг.
При положителна стъпка цикълът се изпълнява, докато броячът е по-малък или равен на израза за крайната стойност. При такава стъпка цикълът не се
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изпълнява изобщо, ако началната стойност е по-голяма от крайната. Ако началната и крайната стойност са равни, цикълът се изпълнява веднъж.
По тази причина цикълът:

For i = 1 To 10
MsgBox(i)
Next
ще се изпълни 10 пъти и ще изведе числата от 1 до 10, докато цикълът:

For i = 1 To 1
MsgBox(i)
Next
ще се изпълни един път и ще изведе числото 1. И накрая цикълът:

For i = 1 To 0
MsgBox(i)
Next
няма да се изпълни нито веднъж.
При отрицателна стъпка цикълът се изпълнява, докато броячът е по-голям
или равен на крайната стойност. При такава стъпка цикълът не се изпълнява изобщо, ако началната стойност е по-малка от крайната. Ако началната и крайната
стойност са равни, цикълът се изпълнява веднъж.
По тази причина:

For i = 10 To 1 Step -1
MsgBox(i)
Next
ще се изпълни 10 пъти и ще изведе числата от 10 до 1, докато цикълът:

For i = 1 To 1 Step -1
MsgBox(i)
Next
ще се изпълни един път и ще изведе числото 1. И накрая цикълът:

For i = 1 To 10 Step -1
MsgBox(i)
Next
няма да се изпълни нито веднъж.
Стъпката може да бъде и дробно число, както и число, различно от 1 и -1,
например цикълът:

For i = 1 To 9 Step 2
MsgBox(i)
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Next
ще се изпълни 5 пъти, като изведе нечетните числа между 1 и 9. Цикълът:

For i = 1 To 2 Step 0.25
MsgBox(i)
Next
ще се изпълни 5 пъти и ще изведе числата 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2. И накрая цикълът:

For i = 0 To 10 Step 2.5
MsgBox(i)
Next
ще се изпълни 5 пъти и ще изведе числата 0, 2.5, 5, 7.5 и 10.
Трябва да се има предвид, че цикли с целочислени управляващи променливи
работят по-бързо.
n

 Пример: Да се изчисли сумата

1
i 1 i

S 

Sub Sum()
Dim i%, N%, S#
N = InputBox("N=")
S=0
For i = 1 To N
S=S+1/i
Next i
MsgBox("Sum = " & S)
End Sub

3. Оператори Do – Loop с пред- и пост-условие.
Оператор Exit Do
3.1. Оператор Do – While
Този цикъл се изпълнява, докато условието е истина. Операторът има 2
варианта.
А) Оператор Do-While с пред-условие
Do While condition

statements1
[ Exit Do ]

statements2
Loop
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При този вид цикъл условието се описва и проверява в самото начало на
цикъла, който се повтаря, докато условието е вярно. Такъв цикъл може да не се
изпълни и нито веднъж, ако условието не е изпълнено още в самото начало. Една
честа употреба на такъв вид цикъл е при четене от файл, където се следи дали не
е достигнат краят на файла (EOF – End Of File).
Б) Оператор Do-While с пост-условие
Do

statements1
[ Exit Do ]

statements2
Loop While condition
В този случай условието се проверява в края на цикъла, който се повтаря,
докато условието е вярно. Такъв цикъл се изпълнява поне веднъж, независимо дали условието е изпълнено или не. Една честа употреба на такъв вид цикъл е при
въвеждане на числови стойности в предварително зададен диапазон.
 Пример:

Do
N = InputBox("Въведи число от 1 до 100, N=")
Loop While N < 0 Or N > 100

3.2. Оператор Do – Until
Този вид цикъл се изпълнява, докато условието стане истина. И този оператор има 2 варианта.
А) Оператор Do-Until с пред-условие
Do Until condition

statements1
[ Exit Do ]

statements2
Loop
При този вид цикъл условието се записва и проверява в самото начало на
цикъла, който се повтаря, докато условието стане вярно (т.е. докато условието
все още не е изпълнено). Такъв цикъл може да не се изпълни и нито веднъж, ако
условието е изпълнено още в самото начало.
Б) Оператор Do-Until с пост-условие
Do

statements1
[ Exit Do ]

statements2
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Loop Until condition
В този случай условието се проверява в края на цикъла, който се повтаря,
докато условието стане вярно (т.е. докато условието не е изпълнено). Такъв цикъл
се изпълнява поне веднъж, независимо дали условието е вярно или не. Подобно
на другия вид цикъл с пост-условие една честа употреба на такъв вид цикъл е при
въвеждане на числови стойности в предварително зададен диапазон.
 Пример:

Do
N = InputBox("Въведи число от 1 до 10, N=")
Loop Until N >= 0 And N <= 10
Операторът Exit Do е незадължителен, той предизвиква аварийно напускане
на цикъла и предава управлението към реда след цикъла.

4. Вложени цикли
Доста често се налага циклите да се влагат един в друг. Типичен пример за
това е, когато се работи с елементите на двумерни или повече мерни масиви. Например, за да се обходят по редове всички елементи на една матрица (двумерен
масив) Z с M реда и N стълба, са необходими следните 2 вложени един в друг цикъла:

For i = 1 to M
For j = 1 to N
… ' оператори, които работят с елемент Z(i, j) на матрицата
Next j
Next i
Трябва да се обърне внимание, че вътрешният цикъл (с брояч j) завършва
преди външния цикъл (с брояч i). Недопустимо е циклите да се пресичат.
Ако искаме матрицата да бъде обхождана по стълбове, тогава външният цикъл също трябва да е по стълбове, а вътрешният – по редове:

For j = 1 to N
For i = 1 to M
… ' оператори, които работят с елемент Z(i, j) на матрицата
Next i
Next j
За тримерен масив А с M реда, N стълба и L пласта пък се използват тройка
вложени цикли:

For i = 1 to M
For j = 1 to N
For k = 1 to L
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… ' оператори, които работят с елемент на масива A(i, j, k)
Next k
Next j
Next i
Друга характерна задача, при която се използват двойка вложени цикли, е за
сортирането (подреждането) на едномерен масив.
 Пример
Подредете във възходящ ред елементите на целочисления едномерен масив
A с M елемента:

Dim T As Integer, i As Integer, j As Integer
For i = 1 To M - 1
For j = 1 To M - i
If A(j) > A(j + 1) Then
T = A(j): A(j) = A(j + 1): A(j + 1) = T ' размяна на елементите A(j) и A(j + 1)
End If
Next j
Next i
За да се ориентират по-добре в нивото на вложеност на един оператор в
рамките на цикъла, програмистите го изписват с няколко позиции по-надясно от
оператора за цикъл, на който принадлежи този оператор. Така операторите в програмата не са изписани винаги точно един под друг, а с известно отместване, както в горния пример. Това помага на програмистите при една по-сложна програма
по-лесно да се ориентират:
 Къде започва един цикъл?
 Кои оператори влизат в неговото тяло?
 Къде завършва цикълът?
При работа с цикъл трябва да се има предвид, че е недопустимо да се променят принудително променливите – броячи чрез присвояване на стойности по време на работещ цикъл.
 Пример – фрагменти от програма за работа с матрица:

Sub Sum()
Dim i%, j%, M%, N%, Z() As Double
M = InputBox("M=")
N = InputBox("N=")
ReDim Z(1 To M, 1 To N)
' въвеждане на елементи в матрицата
For i = 1 To M
For j = 1 To N
Z(i, j) = InputBox("Z(" & i & "," & j & ")=")
Next j
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Next i
' сума на всички елементи в матрицата, с обхождане по редове
Dim S As Double
S=0
For i = 1 To M
For j = 1 To N
S = S + Z(i, j)
Next j
Next i
MsgBox ("S=" & S)
' произведение на всички ненулеви елементи в матрицата,
' с обхождане по стълбове
Dim P As Double
P=1
For j = 1 To N
For i = 1 To M
If Z(i, j) <> 0 Then
P = P * Z(i, j)
End If
Next i
Next j
MsgBox ("P=" & P)
End Sub
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Глава VІ

Работа с файлове. Оператори,
функции, обекти
1. Файлове с данни и методи на достъп
Файлът е структуриран тип данни, разположени върху външно запомнящо устройство и предназначен за ползване от компютърна програма. Файловете разрешават данните в тях да се разглеждат като една неделима структура и така се
улесняват операциите с тях – съхранение, четене, промяна, копиране, преместване, изтриване и др.

1.1. Предназначение на файловете с данни
Файловете с данни обичайно се създават с помощта на компютърни програми
и служат за:
 съхраняване на междинни резултати;
 съхраняване на крайния резултат от програми;
 предаване на данни от една към друга програма.

1.2. Методи на достъп и видове файлове
VBA работи с три вида файлове:
А) Файлове с последователен достъп (текстови файлове, sequential files)
- .TXT, .CSV:
 съдържат редове с различна дължина;
 редовете се четат последователно;
 такива файлове са по-лесни за създаване и разглеждане, например с помощта на стандартните текстови редактори като NotePad и MS Word;
 по-бавно се четат от приложните програми;
 подходящи са за начинаещи програмисти;
 поддържането на вход от такива файлове и записването на резултати в такива файлове е въпрос на любезност към други фирми, които правят програми, смислово и файлово свързани с нашите програми.
Понеже работата с текстови файлове е по-достъпна за начално ниво на програмиране, ще им обърнем по-голямо внимание по-нататък.
Б) Файлове с директен достъп (random access files):
 при тези файлове информацията е организирана във вид на записи (records);
 всички записи имат еднаква дължина, която при четене трябва да е предварително известна;
 могат да се четат произволни записи, т.е. не е задължително те да се четат последователно;
 такива файлове са трудни за разглеждане, понеже не се отварят от стандартните текстови редактори като NotePad, MS Word, а изискват специално
направена за тях програма;
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 бързо се четат от приложните програми;
 подходящи са за напреднали програмисти.
В) Бинарни файлове (binary files) – в тези файлове данните са записани в
бинарен вид. Те също са по-подходящи за напреднали програмисти.
При файловете може да се говори за файлов показалец, който сочи текущия
елемент от файла. Използването му спомага за подреждането на информацията
по редове (при запис на текстовите файлове) и за позициониране на желано място във файла (при четене и запис във файлове с директен достъп и бинарни файлове).

2. Оператори за работа с файлове с последователен
достъп
2.1. Оператор Open
Този оператор служи за създането на връзка между файловата променлива
(буфер) и физическия файл. Общият вид на оператора е:
Open filename For mode [Access access] [lock] As #filenumber [Len=reclength]
където:
– filename – име на файла, например: "D:\My_Folder\Data.txt"
– mode – режим на работа с файла. Възможните режими са:
Input – съществуващ файл се отваря за четене;
Output – нов файл се отваря за запис, ако файлът съществува, той се нулира;
Append – съществуващ файл се отваря за допълване;
Binary – бинарен режим на работа с файла;
Random – работа с файл с произволен достъп, размерът на записа се задава с параметъра Len=reclength, където reclength може да бъде число до
32767 (в байтове).
– access – незадължителна ключова дума, която определя разрешените операции с файла, те са:
Read – разрешена е операция четене;
Write – разрешена е операция запис;
Read Write – разрешени са операции четене и запис;
– lock – незадължителен параметър, който определя начина за заключване или
споделяне на достъпа до файла с други потребители. Възможните стойности
са:
Shared – файлът е споделен с други процеси (потребители);
Lock Read – забранена е операция четене от файла от други процеси;
Lock Write – забранена е операция запис във файла от други процеси;
Lock Read Write – забранени са операции четене и запис от други процеси.
– filenumber – номер на файл (по-точно на файлов буфер), може да има стойности от 1 до 511. С помощта на функцията FreeFile можем да получим следващия свободен номер на файл.
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 Пример за отваряне на текстов файл с последователен достъп за четене
под файлов номер 1:

Open "D:\My_Folder\Data.txt" For Input As #1

2.2. Оператори Write # и Print #
Тези два оператора служат за запис на данни във файл. Общият вид на операторите е:
Write #filenumber, varlist [;]
Print #filenumber, varlist [;]
– filenumber – номер на вече отворен файл;
– varlist – списък от променливи за запис във файла, разделени със запетая;
– ; – този незадължителен знак на края на реда посочва, че файловият показалец трябва да остане на същия ред. Ако липсва, файловият показалец застава в началото на следващия нов ред;
Write # се използва за запис в текстов файл (например .TXT или .CSV). В резултантния файл текстовите стойности се ограждат с кавички, а числовите стойности се разделят със запетайка. Обичайно данните, записани с Write #, се четат с
Input #.
 Примери:

Write #1, n
Write #1, n;
Първият пример води до запис на стойността на променливата n във файла,
като файловият показалец сочи следващия нов ред. При втория пример файловият показалец остава на същия ред.
Print # се използва също за запис в текстов файл (например .CSV), в резултантния файл текстовите стойности не се ограждат с кавички, а числовите стойности се разделят с табулация (поредица от няколко празни позиции). Данните, записани с Print #, се четат с Line Input # или Input #.
 Примери:

Print #1, m, n
Print #1, m, n;
И тук след записването на двете променливи m и n във файла използването
или изпускането на знака ";" накрая на реда има същия смисъл за файловия показалец като при оператора Write #.

2.3. Оператор Input #
Този оператор чете данни, например серия от променливи, разделени със запетая. Следващият ред чете от файл #1 две променливи:

Input #1, m, n
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2.4. Оператор Line Input #
Този оператор чете цял ред с данни, който завършва накрая с специалните
символи за край на ред: $CR (Carriage Return, с ASCII код 13) или $CRLF (Carriage
Return + Line Feed, с ASCII кодове 13 и 10). Съдържанието му се изчита в променлива от тип Variant или String (символен низ), например:

Line Input #1, S
Променливата S после може да се обработва като цялостен низ или да се
анализира символ по символ.

2.5. Оператор Close #
По дефиниция този оператор затваря файла и разкъсва връзката между файловия буфер и физическия файл. В случай на нужда преди това при запис на данни остатъкът от данни във файловия буфер се прехвърля във файла. Ако операторът бъде изпуснат след запис във файл, тези остатъчни данни се губят изцяло, което е нежелателно. Следва пример за затваряне на файл с номер 1:

Close #1

2.6. Функция EOF()
Тази булева функция проверява дали файловият показалец сочи в края на
файла (End Of File) и връща True, ако това е така или False, ако все още краят
на файла не е достигнат. Използва се при четене на данни от текстов файл, когато не се знае предварително колко реда заемат данните.
 Пример за употреба:

k=0
Do Until EOF(1)
k=k+1
Input #1, X(k) ' четене на елементи на едномерен масив от файл
Loop

2.7. Други обекти и методи
Обектът на Windows, който предоставя достъп до компютърната файлова система, е FileSystemObject. Той включва следните методи:
– GetFile – връща информация за файла, която описва: атрибути, дата на създаване, дата на последен достъп, дата на последна промяна, данни за местоположението на файла, размер на файла, тип на файла;
– CopyFile – този метод копира файл, като показва кой е оригиналният файл и
къде трябва да е копието (т.е. задават се source и destination);
– MoveFile – методът премества един или повече файлове, задават се source и
destination;
– DeleteFile – този метод изтрива зададен файл;
– FileExist() – булева функция за проверка дали съществува зададен файл –
връща True или False;
– CreateFolder – методът създава фолдер / директория на указано място;
– Reset – операторът затваря всички вече отворени файлове, като съхранява и
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съдържанието на буфера в тях.
Подробна информация за общия вид и начин на работа за тези и други оператори и функции може да се намери в помощната подсистема на MS Excel и другите програми в пакета MS Office.

2.8. Примерна програма за четене на едномерен масив от файл
Option Explicit
Sub ReadArr()
' Чете едномерен масив от файл
Dim n%, Sum#, X() as Double
Open "F:\VBA-programs\Test.txt" For Input As #1
n=0
Sum = 0
Do While Not EOF(1) ' Проверява дали сме стигнали края на файла
n=n+1
ReDim Preserve X(1 To n) ' Увеличава броя на елементите на масива X
Input #1, X(n)
Sum = Sum + X(n)
Loop
Close #1
MsgBox ("Sum = " & Sum)
End Sub

2.9. Примерна програма, която записва матрица във файл
Sub SaveMatrix ()
Dim i%, j%, M%, N%, X() As Single
… ' генерира се съдържанието на матрицата, която трябва да се запише
' Следва запис на матрицата във файл по редове
Open "F:\VBA-programs\matr.txt" For Output As #1
For i = 1 To M
For j=1 To N
Print #1, X(i,j);
Next j
Print #1
Next i
Close #1
End Sub
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Глава VІІ

Подпрограми във VBA.
Предаване на параметри по стойност
и адрес
1. Подпрограми
Подпрограмите са структурни единици (процедури), които съдържат оператори, предназначени за изпълнение на определена задача. В езика VBA има два вида процедури – SUB и FUNCTION. Името Sub е съкращение от Sub-routine (подпрограма). Тя е предназначена да изпълни дадена задача. Процедурата от тип
Function връща изчислена от нея стойност. Използването на подпрограми спомага да се постигне по-голяма разбираемост на програмата, както да се избягва
повтарящ се код.

2. Деклариране на процедура Sub
Общият вид на оператора за деклариране на процедура Sub е следният:
[Private|Public] [Static] Sub name (arglist)

statements1
[Exit Sub]

statements2
End Sub
В тази декларация:
– Private – незадължителна опция, тя показва, че процедурата ще е достъпна
само за другите процедури в същия модул;
– Public – незадължителна опция, тя показва, че процедурата ще е достъпна
за всички процедури във всички модули на текущата работна книга. Затова
всички процедури, пред които не пише Private, имат по подразбиране опция
Public и са видими в списъка на достъпни за стартиране макроси (Tools >
Macro > Macros).
– Static – незадължителна опция, тя показва, че променливите на процедурата
запазват своите стойности, когато процедурата завърши своята работа (по
подразбиране, ако тази опция липсва, те губят стойностите си);
– name – име на процедурата, образува се по правилата за съставяне на имена
/идентификатори
– arglist – списък от аргументи, т.е. променливи, които се подават към процедурата. Разделят се със запетайка една от друга. Процедурите може и да не получават аргументи, тогава списъкът е празен и се изписва само ().
– Exit Sub – незадължителен оператор, който предизвиква незабавното изли-
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зане от процедурата, без да се изчака нормалния ù край.
– End Sub – задължителен оператор за край на процедурата.

3. Стартиране и извикване на процедура Sub
3.1. Стартиране на процедура Sub
Съществуват няколко начина за стартиране на процедури от тип Sub:





Стартиране от меню Tools > Macro > Macros > Public Sub > Run;
С функционалния клавиш F5;
С бутона
във VB Editor;
С предварително зададена клавишна комбинация (short-cut). Обикновено
по този начин се стартират процедури, декларирани като Public, които са
без аргументи.

3.2. Извикване на процедура Sub
Съществуват три варианта за извикване на процедура от друга процедура
или функция в същия модул:
А) С помощта на ключовата дума Call:
Call name (arglist)
Б) Kлючовата дума Call може и да бъде изпусната при извикване на процедура:

name (arglist)
В) Mетодът Run на обект Application може да се използва за стартиране:
Application.Run namestring
В този случай namestring е името на процедурата, която трябва да се извика,
във вид на текстов низ.

3.3. Извикване на процедура Sub от друг модул
Възможно е процедура да бъде извикана от процедура или функция в друг
модул. Това става по следните два начина:
А) С помощта на ключовата дума Call:
Call Module1.MySub (arglist)
Б) Без да се използва ключовата дума Call:
Module1.MySub (arglist)

4. Предаване на аргументи към процедура
Към процедури във вид на аргументи могат да се предават следните данни –
променливи, константи, масиви и обекти. По принцип съществуват следните възможности:
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Процедурата може и да не се нуждае от аргументи;
Процедурата може да изисква фиксиран брой аргументи;
Процедурата може да приема неопределен брой аргументи;
Процедурата може да изисква някои аргументи и да оставя други опционални (т.е. незадължителни);
 Всички аргументи на процедурата може да са опционални (т.е. незадължителни).





Както и в останалите програмни езици, така и във VBA аргументите могат да
се предават по два начина към процедурата – по адрес и по стойност.

4.1. Предаване на аргументи по адрес (по подразбиране)
В този случай извиканата процедура получава адреса на дадена променлива
и след това борави с нея. Така всички промени, които настъпват в стойността на
аргумента, се отразяват и на подадената към процедурата променлива.
 Пример:

Sub Main()
Dim T1 As Integer
T1 = 5
Call Doubling (T1) ' извикване на процедура
MsgBox ("T1 = " & T1)
End Sub
Sub Doubling (T) ' подаване на аргумент по адрес
T=T*2
End Sub
В резултат от работата на главната процедура ще се изведе стойността T1 = 10.
Явният начин за посочване, че аргументът се подава по адрес, е чрез ключовата дума ByRef (съкращение от By Reference):

Sub Doubling (ByRef T) ' подаване на аргумент по адрес
T=T*2
End Sub

4.2. Предаване на аргументи по стойност
С ключовата дума ByVal се задава подаване на аргумент по стойност (By
Value). В този случай извиканата процедура прави копие на предадената като аргумент променлива в стека на процедурата и после работи с това копие. Така всички промени, които настъпват в стойността на аргумента, не се отразяват на подадената към процедурата променлива.
 Пример:

Sub Doubling (ByVal T) ' подаване на аргумент по стойност
T=T*2
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End Sub
Ако направим тази промяна в процедурата Doubling, изведеният резултат
ще бъде T1 = 5. Причината е, че промяната, която се извършва в аргумента T (той
нараства от 5 на 10) не се отразява на оригиналната променлива T1.
В посочения пример не е зададен явно типът на аргумента T, затова той е от
тип Variant.

4.3. Предаване на аргументи със зададен тип
Този вариант за деклариране със зададен тип на аргументите е препоръчителен, понеже така се избягват изненадите на типа Variant. Следва пример за подобна декларация на процедура:

Sub My_Sub (S As Double, Fname As String)
В този случай всеки подаден аргумент е придружен от зададен тип. Може да
се използва и по-кратък запис на типа:

Sub My_Sub (S#, Fname$)
Когато се предават аргументи по адрес, е важно подаваните към процедурата
променливи да са от същия тип, както и очакваните аргументи.

5. Деклариране и извикване на процедура от тип
Function
Декларирането на процедура от тип Function е подобно на декларирането
на Sub процедури:
[Private|Public] [Static] Function name (arglist) As type

statements
[name = value]
[Exit Function]

statements
name = value
End Sub
 Примери:

Function User()
User = InputBox ("User’s name: ")
End Sub
Когато типът на функцията не е зададен (както в горния пример), той се подразбира като тип Variant.
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 Пример за извикване на функцията User():

Name[i] = User()
 Пример с деклариране на функция за изчисляване на факториел:

Function Fact (N As Integer) As Long
Dim i As Integer
Fact = 1
For i = 1 to N
Fact = Fact * i
Next
End Function
Функцията може да върне като резултат и масив, както в следващия пример.
Това става с помощта на функцията Array:

Function MonthNames ()
MonthNames = Array("Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", _
"Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec")
End Function
В този случай резултатът от извиканата функция се съхранява в масив
ArrMonths:

ArrMonths = MonthNames()

6. Област на действие на променливи
Всички променливи притежават област на видимост. Тя се описва с
процедурите, в които тази променлива може да бъде използвана и е достъпно
нейното съдържание.
Променливите могат да бъдат обявени като локални (Private) за дадена
процедура. Това означава, че те са достъпни само в нея.
Има два начина на обявяване на променливите към даден модул: Private и
Public. Първите (Private) се наричат още „модулни” и са достъпни от всички
процедури в модула, а вторите (Public) са глобални и са достъпни в рамките на
целия проект и всичките му модули.
Глобални променливи, достъпни за всички модули в проекта, могат да бъдат
обявявани и в рамките на отделна стандартна процедура, отново с ключовата
дума Public. Такива променливи се наричат още „открити” или „общи”
променливи.
Модулните и глобалните променливи задължително се описват явно.
Локалните променливи с еднакво име, но декларирани в различни
процедури, отговарят на различни области от компютърната памет и по същество
са различни променливи. Еднаквото им име не бива да навежда на мисълта, че
става дума за една и съща променлива.
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Възможно е да се използват еднакви имена за локални, модулни и глобални
променливи. В рамките на отделна процедура, когато се използва такава
променлива, ще бъде ползвана локалната такава. Макар че интерпретаторът на
VBA не може да се обърка, но за да не се стига до грешки от страна на
начинаещия програмист, е добре да се избягват поне еднакви имена на модулни и
глобални променливи.
 Пример с прости променливи:

Option Explicit
Dim A As Integer ' модулна променлива
Private B As Integer ' модулна променлива
Public C As Integer ' глобална променлива
Sub Pr_1()
Dim D As Integer ' локална процедурна променлива
B = 2: C = 3: D = 4
A=B+C+D
End Sub
Sub Pr_2()
Dim F As Integer ' локална процедурна променлива
Call Pr_1
MsgBox ("A=" & A)
End Sub

7. Пример с матрица
Следва примерна програма, която чете матрица от файл, извежда я в Sheet1,
след това намира средното аритметично от минимума и максимума на матрицата и
го извежда. Всички тези операции се извършват в отделни процедури или
функции, които се викат от главната процедура Main. Двумерният масив на
матрицата X е деклариран като локален за процедурата Main. Той в комбинация с
броя редове и стълбове на матрицата се подава като аргумент към останалите
процедури и функции, които работят с него.

Option Explicit
' Чете матрица от файл
Private Sub ReadMatrix(X, M As Integer, N As Integer)
Dim i%, j%
Dim Fname As String
Fname = InputBox("Въведете име на файла:")
Open Fname For Input As #1
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Input #1, M, N
ReDim X(1 To M, 1 To N)
For i = 1 To M
For j = 1 To N
Input #1, X(i, j)
Next j
Next i
Close #1
End Sub
' Показва прочетената от файла матрица в зададена страница на Ексел
Private Sub DisplayMatrix(SheetStr$, X, M As Integer, N As Integer)
Dim i%, j%
For i = 1 To M
For j = 1 To N
Worksheets(SheetStr).Cells(i, j) = X(i, j)
Next j
Next i
End Sub
' Намира максимума на всички елементи в матрицата
Private Function MaxMatrix(X, M As Integer, N As Integer) As Double
Dim i%, j%, Max As Double
Max = X(1, 1)
For i = 1 To M
For j = 1 To N
If Max < X(i, j) Then Max = X(i, j)
Next j
Next i
MaxMatrix = Max
End Function
' Намира минимума на всички елементи в матрицата
Private Function MinMatrix(X, M As Integer, N As Integer) As Double
Dim i%, j%, Min As Double
Min = X(1, 1)
For i = 1 To M
For j = 1 To N
If Min > X(i, j) Then Min = X(i, j)
Next j
Next i
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MinMatrix = Min
End Function
' Главна процедура
Sub Main()
Dim i%, j%, M%, N%
Dim X() As Double
Call ReadMatrix(X, M, N)
Call DisplayMatrix("Sheet1", X, M, N)
Dim Max As Double, Min As Double, SA As Double
Max = MaxMatrix(X, M, N)
Min = MinMatrix(X, M, N)
SA = (Max + Min) / 2
MsgBox ("SA=" & SA)
End Sub
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Глава VІІІ

Основни понятия в обектния модел
на MS Excel
В предишните глави разгледахме програмния език VBA като процедурноориентиран език – език, притежаващ широк набор от изразни средства за описание на разнообразни действия чрез съответните процедури и даващ възможност
за решение на широк клас от задачи.
От друга страна езикът VBA е и обектно ориентиран, т.е. в него са дефинирани обекти и тяхната взаимосвързаност, предвидени са средства за работа с
тях, реагиране на събитията, които се случват, дава възможност за дефиниране
на нови обекти. Той поддържа основните характеристики на обектно-ориентираните езици, като енкапсулация – обединяване на данните с процедурите и функциите в рамките на единно цяло – обекта, наследяване – създаване на йерархия
на обектите с използване и наследяване на техните характеристики и др.
В тази и следващите глави ще разгледаме основните понятия в обектния модел на Excel и неговите най-често използвани обекти.

1. Обекти
Най-общо казано обектът (object) представлява подробно документиран и
вече компилиран програмен код и данни, който се използва от програмиста за решаване на голямо разнообразие от задачи и изпълнение на различни действия в
средата на MS Excel. Обектите са елементи от приложението Excel – работни книги, работни листове, области от клетки, диаграми и др. Обектите съдържат членове (members), които се разделят на свойства (properties) и методи (methods).
Свойствата са характеристиките на обекта, а методите са действията, извършвани
от обекта. С обектите могат да се случват при определени обстоятелства и събития (events).

1.1. Обектен модел
Обектният модел на Excel представлява йерархията, в която са организирани обектите на приложението. Обектите на върха на йерархията са общи (родови) и могат да се срещнат в обектните модели и на другите приложения на MS
Office. Например, обектите Application и Windows съществуват във всички обектни модели. Тези в дъното на йерархията са специфични – само за разглежданото приложение (например Excel).

1.2. Индивидуални обекти и обекти колекции
Всеки обектен модел включва два типа обекти – индивидуални обекти и
обекти колекции. Колекциите представляват групи от еднотипни обекти и към
тях може да се отнасяме като към едно цяло. Свойствата и методите на колекциите са специално замислени за да ги управляват като цяло. Прието е имената на
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колекциите да са множествено число на името на обекта, който съдържат (на английски). Например, колекцията Worksheets представлява съвкупността от всички листове-таблици Worksheet в една работна книга.

1.3. Обекти наследници
Както вече споменахме, обектният модел на Excel има йерархична структура,
като най високо в йерархията стои обектът Application (самото приложение MS
Excel). За да се появят обектите от по-ниските нива, обектите от по-високото ниво
имат свойства, които връщат друг обект, пораждайки концепцията за обекти наследници.
Ако обектът А има свойство, което връща обект В, приемаме В за
наследник на А, а A за негов родител.
Например, обектът Range (клетка или област от клетки) има свойство Font,
което връща обект Font, т.е. Font е наследник на обекта Range, а Range е негов
родител.

2. Свойства на обектите
Както вече споменахме, свойствата представляват атрибути на обекта, определящи неговите характеристики. Стойността на свойствата може да бъде от всеки валиден тип данни, включително и друг обект.
Позоваване на свойство на даден обект става със следния


Синтаксис
Object.Property
където Object е името на обекта, а Property – името на неговото свойство.
Стойностите на свойствата могат да бъдат използвани, например да бъдат
присвоявани като стойност на променлива –

variable = Object.Property
От друга страна, повечето свойства позволяват да бъдат променяни техните
стойности –
Object.Property = value
Свойства, които позволяват да се променят стойностите им имат статус ReadWrite, а свойствата, които само връщат стойност, но не позволяват промяната му
имат статус ReadOnly.

3. Методи на обектите
Вече споменахме, че метод на обекта е действието, което може да бъде изпълнено с обекта или от името на обекта. Обръщението към метод става със следния
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Синтаксис
Object.Method
където Object е името на обекта, а Method – името на метода.
Много често обръщението към метод изисква задаването на параметри, указващи как да бъде изпълнено действието.
Object.Method(argument_list)
където argument_list представлява списъка параметри.
Задаването на необходимите параметри в този случай става позиционно, като се следва тяхната последователност в синтаксиса на метода. Аргументите в
списъка се разделят със запетаи. Параметър, на който не е необходимо да бъде
зададена стойност, се пропуска, но запетаята е задължителна.
Друг много удобен начин за задаване на параметрите е посредством техните
имена в синтаксиса на метода:
Object.Method Keyword:=value, Keyword:=value, …
При този способ параметрите могат да бъдат изброявани в произволен ред, а
тези, които не са необходими и не са задължителни – да не бъдат записвани въобще. Все пак имайте в предвид, че за неупоменат незадължителен параметър винаги действа стойност по подразбиране.

4. Събития
Събитието представлява действие, разпознавано от обекта и за което може
да се напише програма, изпълнявана като отговор на това събитие. Събитията
възникват в резултат от действия на потребителя, други програми или предизвикани от системата. Програмата, изпълнявана при възникване на това събитие, се
нарича процедура на събитието (event procedure).
Ако потребителя извършва някакво действие (например щраква с мишката
или маркира област), то в отговор на това действие може да се изпълни създадена
от програмиста процедура. Ако такъв отговор не е създаден, т.е. не е написана
процедура, то системата не реагира на събитието.
Процедурите на събитията имат точно определен синтаксис.


Синтаксис
Private Sub Object_Event(argument_list)
[statements]
End Sub
където Object е името на обекта, а Event – събитието, което се случва с него. Ще
отбележим, че зоната на видимост на такава процедура е винаги Private.
В обектния модел на Excel има предвидени много процедури, като отговор на
различни събития, случващи се с обектите. Потребителят може да ги използва, като ги запълни с необходимия програмен код, желан от него като отговор на съби-
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тията. В следващите глави ще бъдат разгледани и ще бъдат дадени примери за такива процедури.

5. Позоваване на обекти в обектния модел
За да се обърнем към някое от свойствата на определен обект или да задействаме негов метод, трябва да се позовем първо на обекта. Това може да стане по
различни начини, като някои от тях опростяват записа на кода на програмните
процедури и ги правят по-ефективни.

5.1. Пряко позоваване
Споменахме вече няколко пъти, че обектния модел на Excel има йерархична
структура. За да се позовем на обект от по-ниско ниво на йерархията трябва да
опишем целия клон от йерархичното дърво, водещ до този обект.Това описание се
нарича определител или квалификатор на обекта.
Например, искаме в клетката А1 да запишем стойност 100. За тази цел трябва
да използваме свойството Value на обекта Range. Но тази клетка е в зададен работен лист от определена работна книга на Excel. Тогава трябва да запишем всичко това по следния начин:

Application.Workbooks(“Book1”).Worksheets("Sheet1").Range("A1").Value = 100
като е прието, че клетката е в работен лист Sheet1 – Worksheets("Sheet1"), на
работната книга Book1 – Workbooks(“Book1”), от приложението Excel – Application.

5.2. Глобални обекти
На някои обекти от обектния модел можем да се позовем без да използваме
определител. Такива обекти се наричат глобални обекти. Но винаги в такива
случаи трябва да имаме в предвид, че определителят се подразбира.
В горния пример използвахме свойството Value на обекта Range. Обектът
Range е глобален и примерът може да се запише така:

Range("A1").Value = 100
Но това е възможно, само ако клетката А1 е в активния (текущия) работен
лист на активната работна книга.

5.3. Обектни променливи
Ако необходимият обект ще бъде използван многократно за позоваване на
негови свойства или методи, добър подход е за него да използваме обектна променлива.
Обектната променлива се декларира по същия начин, както обикновените
променливи посредством операторите за деклариране Dim, Private или Public.
Dim ObjectVar As ObjectType
Public|Private ObjectVar As ObjectType
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където ObjectVar е името на променливата, а ObjectType дефинира типа на променливата и може да бъде от тип Variant, Object или име на конкретен обект. За
предпочитане е да се използва името на конкретен обект. Това осигурява автоматична проверка на типа, по-бързо изпълнение на кода и по-голяма яснота в програмата.
След деклариране на обектната променлива е необходимо на тази променлива да се присвои конкретен обект. Това става посредством оператора Set.


Синтаксис
Set ObjectVar =objectexpression |Nothing
където objectexpression представлява конкретният обект, който се присвоява на
променливата. Ключовата дума Nothing се използва за прекратяване на връзката
на променливата с обекта.
Ще обърнем внимание на една съществена особеност. Докато обикновената
променлива може да бъде разглежданакато име (адрес) от паметта на компютъра,
където се съхранява нейната стойност, то обектната променлива е името на мястото в паметта, където се съдържа адреса на местоположението на самия обект.
Т.е. обектната променлива съдържа указател към обект.

 Пример
В следващия пример в клетката А1 записваме стойност 100, която форматираме да се извежда с точност две цифри след десетичната точка и задаваме параметри на шрифта получер наклонен.

Workbooks(“Book1”).Worksheets("Sheet1").Range("A1").Value = 100
Workbooks(“Book1”).Worksheets("Sheet1").Range("A1").NumberFormat = “0.00”
Workbooks(“Book1”).Worksheets("Sheet1").Range("A1").Font.Bold = True
Workbooks(“Book1”).Worksheets("Sheet1").Range("A1").Font.Italic = True
Същите действия можем да изпълним като дефинираме обектна променлива
от тип Range (клетка или област от клетки) и на нея присвоим като обект клетката А1 от листа Sheet1 на работната книга Book1.

Dim cel As Range
Set cel = Workbooks(“Book1”).Worksheets("Sheet1").Range("A1")
cel.Value = 100
cel.NumberFormat = “0.00”
cel.Font.Bold = True
cel.Font.Italic = True

5.4. Оператор With
Когато с един обект извършваме няколко действия, освен използване на обектна променлива много полезен може да бъде и операторът With. Той позволява
с даден обект да се изпълнят поредица от действия, без да се използва всеки път
пълния определител на обекта.
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Синтаксис
With Object
[statements]
End With
където Object е името на обекта (ако е необходимо с определител), а statements –
свойствата или методите на обекта, към които се обръщаме. Всяко от тези свойства или методи започва с точка като продължение на заглавния ред на оператора.

 Пример
Ще повторим същите действия от предишния пример, но използвайки оператора With.

With Workbooks(“Book1”).Worksheets("Sheet1").Range("A1")
.Value = 100
.NumberFormat = “0.00”
.Font.Bold = True
.Font.Italic = True
End With

5.5. Оператор For Each…Next
Когато трябва да бъдат изпълнени еднообразни действия с всеки елемент от
колекция обекти може да бъде използван операторът For Each…Next.


Синтаксис
For Each element In CollectionObject
[statements]
[Exit For]
[statements]
Next [element]
където
– element – променлива, използвана за итериране върху всички елементи от
колекцията. Типът ѝ трябва да бъде от типа на елементите на колекцията
или Variant;
– CollectionObject – име на обекта колекция;
– statements – един или повече оператори, които се изпълняват върху всеки
елемент от колекцията.
– Exit For – оператор за преждевременно излизане от тялото на цикъла. Обикновено се включва в оператор за проверка на определено условие (напр. някой от операторите If-Then). След изпълнението му управлението се предава на първия оператор, следващ Next.
Изпълнението на операторите от тялото на цикъла се извършва, ако има поне един елемент в колекцията. Тогава с него се изпълняват всички оператори от
тялото на цикъла. Ако има повече елементи в колекцията, операторите от тялото
се изпълняват с всеки един от тях.
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 Пример
В следващия пример на екрана се извежда списъка на всички листове-таблица от работната книга. За целта се декларира променлива Sht от тип Worksheet
(лист-таблица) и, посредством оператора For Each…Next, се итерира върху всички такива листове – колекцията Worksheets. Имената на листовете (свойство Name) се натрупват в символната променлива ShtName и извеждат на екрана.

Dim Sht As Worksheet
Dim ShtName As String
ShtName = "Имената на листовете-таблица са:"
For Each Sht In Worksheets
ShtName = ShtName & vbCrLf & Sht.Name
Next Sht
MsgBox ShtName
В горния пример е използвана вградената константа на VB – vbCrLf, указваща
преминаване на нов ред в текста (записва в символната променлива ShtName контролен символ за нов ред).
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Глава ІХ

Обект Application
Обектът представлява приложението Microsoft Excel. Основно съдържа широка гама от свойства за настройка на средата (например, повечето от възможностите на командата Options). Притежава и свойства и методи, връщащи обекти наследници от различни нива на йерархията на обектния модел. Много от тях са глобални и могат да бъдат използвани без определител.

1. Свойства, връщащи обекти и обекти колекции
Тъй като обектът Application стои на върха в йерархичния модел на MS
Excel, то естествено е много от другите обекти да бъдат негови наследници. Тук
ще споменем основните от тях. По-важните ще бъдат разгледани по-подробно в
следващите глави.

1.1 Свойство Windows
Всяка работна книга се отваря в отделен прозорец на Excel. Дори една работна книга може да бъде отворена в няколко прозореца. Обектът Application има
свойство Windows, което връща колекцията Windows, представляваща всички
прозорци на всички отворени работни книги и свойството е глобално. От друга
страна обектът Workbook също притежава свойство Windows, което връща колекцията Windows, представляваща всички прозорци, асоциирани с тази работна
книга. Посредством свойствата и методите на обекта Window могат да бъдат управлявани характеристиките на прозорците за всяка работна книга – скриване/показване на ленти за превъртане, извеждане на формули като съдържание на клетките вместо стойности, скриване/показване на имената на редовете и колоните и
много други.
 Пример
В примера за прозореца на активната работна книга се указва да бъдат скрити имената на колоните и номерата на редове и вместо стойности в клетките да
бъдат извеждани формулите.

Workbooks(″Book1.xlsx″).Activate
With ActiveBook.Windows(1)
.DisplayHeadings = False
.DisplayFormulas = True
End With

1.2. Свойство Workbooks
Свойството връща колекцията Workbooks, представляваща всички отворени
работни книги. Свойството е глобално. Както колекцията Workbooks, така и
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обектът Workbook ще бъдат разгледани в следващата глава.

1.3. Свойства Sheets, Worksheets и Charts
Свойството Sheets връща колекцията Sheets, представляваща всички листове в работната книга (листове-таблици и листове-диаграми). Използването на
свойството без определител е еквивалентно на
ActiveWorkbook.Sheets
Свойството Worksheets връща колекцията Worksheets, представляваща
всички листове-таблици в работната книга. Използването на свойството без определител е еквивалентно на
ActiveWorkbook.Worksheets
Колекцията Worksheets и обекта Worksheet ще бъдат разгледани по-подробно в следващите глави.
Свойството Charts връща колекцията Charts, представляваща всички листове-диаграми в активната работна книга. Използването на свойството без определител е еквивалентно на
ActiveWorkbook.Charts

2. Свойства, връщащи активния обект
2.1. Свойство ActiveWindow
Свойството връща обект Window, представляващ активния прозорец на приложението. Свойството е глобално. Връща стойност Nothing, ако няма отворен
прозорец.


Синтаксис
Application.ActiveWindow
ActiveWindow

 Пример
В примера се извежда името (свойство Caption) на активния прозорец.

MsgBox "Името на активния прозорец е " & ActiveWindow.Caption

2.2. Свойство ActiveWorkbook
Свойството връща обект Workbook, представляващ работната книга в активния прозорец. Свойството е глобално.


Синтаксис
Application.ActiveWorkbook
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 Пример
В примера се извежда името (свойство Name) на активната работна книга.

MsgBox "Името на активната работна книга е " & ActiveWorkbook.Name

2.3. Свойство ActiveSheet
Свойството връща активния лист в активната работна книга или в указан
прозорец или работна книга. Връща стойност Nothing, ако няма активен лист.


Синтаксис
Application.ActiveSheet

 Забележки:
 Ако се използва без определител, свойството връща активния лист в активната работна книга.
 Ако работната книга е отворена в повече от един прозорци, свойството ActiveSheet може да връща различни активни листове за отделните прозорци.
 Пример
В примера се извежда името на активния лист.

MsgBox "Името на активния лист е " & ActiveSheet.Name

2.4. Свойство ActiveChart
Свойството връща обект Chart, представляващ активната диаграма (или
включена в лист-таблица, или в самостоятелен лист-диаграма). Една включена диаграма се разглежда като активна, когато е избрана (маркирана) или активирана.
Свойството връща стойност Nothing, когато няма активна диаграма. Свойството е
глобално.


Синтаксис
Application.ActiveChart

 Забележка
 Ако се използва без определител, свойството връща активната диаграма в
активната работна книга.
 Пример
Следващият пример извежда легендата в активната диаграма.

ActiveChart.HasLegend = True

2.5. Свойство ActiveCell
Свойството връща обект Range, представляващ активната клетка в активния
прозорец или в указан прозорец. Ако в прозореца активният лист не е лист-таблица (Worksheet), свойството пропада. Свойството е глобално.
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Синтаксис
Application.ActiveCell

 Забележка
 Ако се използва без определител, свойството връща активната клетка в активния прозорец.
Правете разлика между активна клетка и маркирани клетки. Активната клетка е единична клетка в текущата маркировка.
Всичките следващи примери връщат активната клетка и са еквивалентни.

ActiveCell
Application.ActiveCell
ActiveWindow.ActiveCell
Application.ActiveWindow.ActiveCell
 Примери
В примера се извежда стойността на текущата клетка. За да не пропадне
свойството, преди това се активира работен лист Sheet1.

Worksheets("Sheet1").Activate
MsgBox ActiveCell.Value
В следващия пример се задават параметри на шрифта в активната клетка.

Worksheets("Sheet1").Activate
With ActiveCell.Font
.Bold = True
.Italic = True
End With

2.6. Свойство ThisWorkbook
Свойството връща обект Workbook, представляващ работната книга, в която
е записан кода на изпълняваната програма. Свойството е глобално.


Синтаксис
Application.ThisWorkbook

 Пример
Следващият оператор затваря книгата, в която е записан програмния код.
Промените в книгата не се запазват.

ThisWorkbook.Close SaveChanges:=False
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3. Свойства, връщащи обекти Range
3.1. Свойство Range
Свойството връща обект Range, представляващ клетка или област от клетки.
Това свойство, използвано без определител, е еквивалентно на
ActiveSheet.Range
Ако активният лист не е лист-таблица (Worksheet), свойството пропада.

3.2. Свойство Cells
Свойството връща обект Range, представляващ всички клетки в активния
работен лист. Ако активният лист не е лист-таблица (Worksheet), свойството
пропада.

3.3. Свойства Rows и Columns
И двете свойства връщат обект Range, като свойството Rows връща всички
редове, а свойството Columns – всички колони в активния работен лист. Ако активният лист не е лист-таблица (Worksheet), свойствата пропадат.

3.4. Свойство Selection
Свойството връща избрания (маркирания) обект в активния прозорец. Типът
на връщания обект зависи от текущия избор. Например, ако са маркирани клетки,
свойството връща обект Range. Ако няма маркиран обект, свойството връща
Nothing.

4. Свойства за настройка на средата
4.1. Свойство DefaultFilePath
Свойството връща или задава каталожния път по подразбиране, използван от
MS Excel, при отваряне на файлове (тип данни String).


Синтаксис
Application.DefaultFilePath

 Пример
Примерът извежда текущия каталожен път по подразбиране.

MgBox "Каталожният път по подразбиране е " & Application.DefaultFilePath

4.2. Свойства StandardFont и StandardFontSize
Свойството StandardFont връща или задава името на стандартния шрифт
(тип данни String). Свойството StandardFontSize връща или задава големината
на стандартния шрифт в точки (points) (тип данни Long).


Синтаксис
Application.StandardFont
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Application.StandardFontSize
Тези свойства имат значение, например, при задаване ширината на колоните
в лист-таблица. Направените промени ще имат ефект след рестартиране на MS
Excel.
 Пример
В следващия пример се задава стандартен шрифт Arial с големина 12 точки.

Application.StandardFont = "Arial"
Application.StandardFontSize = 12

4.3. Свойства DecimalSeparator, ThousandsSeparator и
UseSystemSeparators
Свойството DecimalSeparator задава или връща символа, използван като
десетичен разделител (тип данни String).
Свойството ThousandsSeparator задава или връща символа, използван като
разделител за хиляди в цялата част (тип данни String).
Свойството UseSystemSeparators указва дали да бъдат използвани системните разделители (тип данни Boolean). Стойност по подразбиране True.


Синтаксис
Application.DecimalSeparator
Application.ThousandsSeparator
Application.UseSystemSeparators

 Пример
Следващата процедура променя десетичния разделител на ".", а разделителя
за хиляди на " ".

Sub ChangeSystemSeparators()
MsgBox "Ще бъдат променени системните разделители"
' Дефиниране на нови системни разделители
Application.DecimalSeparator = "."
Application.ThousandsSeparator = " "
Application.UseSystemSeparators = False
End Sub

4.4. Свойство DisplayAlerts
Свойството определя дали да бъдат извеждани предупреждаващи съобщения
по време на изпълнение на макроса (тип данни Boolean). Стойността по подразбиране е True.


Синтаксис
Application.DisplayAlerts
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 Забележки:
 Задайте стойност на свойството False, ако не искате да бъдете обезпокоявани от подсещащи и предупреждаващи съобщения по време на изпълнение на
програмата. Всеки път при необходимост от такова съобщение MS Excel избира сам отговора по подразбиране.
 При зададена стойност False, след завършване на изпълнението на кода
Excel възстановява стойността му на True.
 Пример
В примера се затваря работната книга Book1.xls и не се извежда запитване
дали да бъдат запазени промените. Подразбиращ се отговор е No и промените не
се запазват.

Application.DisplayAlerts = False
Workbooks("Book1.xlsx").Close
Application.DisplayAlerts = True

4.5. Свойство DisplayFormulaBar
Свойството определя дали да бъде изведена лентата на формулите (тип Boolean). Стойност по подразбиране – True.


Синтаксис
Application.DisplayFormulaBar

 Пример
В примера се скрива лентата на формулите.

Application.DisplayFormulaBar = False

4.6. Свойство DisplayScrollBars
Свойството определя дали да бъдат извеждани хоризонталната и вертикалната ленти за превъртане (тип Boolean). Стойност по подразбиране – True.


Синтаксис
Application.DisplayScrollBars

 Пример
В примера се скриват лентите за превъртане за всички работни книги.

Application.DisplayScrollBars = False

4.7. Свойство DisplayStatusBar
Свойството определя дали да бъде изведена лентата на състоянието (тип
Boolean). Стойност по подразбиране – True.


Синтаксис
Application.DisplayStatusBar
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 Пример
В примера се запазва текущото състояние на лентата на състоянието и след
това на свойството се задава стойност True, така че лентата да е видима.

Dim SaveStatusBar As Boolean
SaveStatusBar = Application.DisplayStatusBar
Application.DisplayStatusBar = True

4.8. Свойство ShowToolTips
Свойството определя дали при посочване на бутон или кутия в лентите на
инструментите да бъде извеждан подсказващ прозорец (тип Boolean). Стойност
по подразбиране – True.


Синтаксис
Application.ShowToolTips

 Пример
В примера се указва да не се извеждат подсещащ прозорец.

Application.ShowToolTips = False

5. Работа с диалогови кутии на Excel
Обектния модел на Excel притежава колекцията UserForms, която представлява всички диалогови кутии, създадени от програмиста. Създаването и вграждането на такива кутии става в специални модули UserForm.
От друга страна самото приложение MS Excel работи с голямо количество диалогови кутии с най-различно предназначение. Много от тях са полезни и могат да
бъдат използвани при изпълнение на програмите за осъществяване на интерфейс
с потребителя.

5.1. Метод GetOpenFilename
Обектът Application притежава метода GetOpenFilename, който отваря
стандартната диалогова кутия Open на Excel, дава възможност на потребителя да
избере файл от желания диск и папка и връща името на файла, без в действителност да го отваря. Името може да съдържа и диск и каталожен път за файла.
Ако не се избере файл, т.е. се щракне бутона Cancel, методът връща логическа
стойност False. По тази причина е по-добре променливата, на която се присвоява
името на файла, да бъде от тип Variant.


Синтаксис
Application.GetOpenFilename(FileFilter, FilterIndex, Title, ButtonText,
MultiSelect)
Параметрите на метода не са задължителни и няма да бъдат обяснявани.
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 Пример
В следващия пример посредством метода GetOpenFilename се извежда диалоговата кутия Open, потребителят избира файл с входни данни, чието име се
присвоява на променливата FileName. Файлът се отваря за четене посредством
оператора Open.

Dim FileName as Variant
FileName = Application.GetOpenFilename
If FileName <> False Then
Open FileName for Input As #1
Else
Msgbox(“Не сте указали файл”)
End
End If

5.2. Метод FindFile
Обектът Application притежава метода FindFile, който също отваря стандартната диалогова кутия Open на Excel, дава възможност на потребителя да избере
файл от желания диск и папка и отваря файла. Ако файлът е отворен успешно,
методът връща логическа стойност True. Ако не се избере файл, т.е. се щракне
бутона Cancel, методът връща стойност False. Все пак трябва да се има предвид,
че командата Open на Excel е предназначена да отваря файлове с познат за него
формат.


Синтаксис
Application.FindFile
Ако се отвори файл на Excel, то той се добавя към колекцията Workbooks.

5.3. Свойство Dialogs
Обектът Application притежава свойството Dialogs, което връща колекцията
Dialogs, представляваща съвкупността от всички вградени в Excel диалогови кутии, достъпни в средата на Visual Basic. Достъп до всяка диалогова кутия става посредством свойството Item на колекцията. Единственият метод, който може да се
приложи върху елемент от колекцията Dialogs е методът Show (извеждане на диалоговата кутия).


Синтаксис
Application.Dialogs(Index)
Параметри:
– Index – вградена константа от групата XlBuiltinDialog, указваща, кой прозорец да бъде изведен.
Някои от константите за извеждане на вградени диалогови кутии са пояснени
в следващата таблица.
Вградена константа

Активира

Команда на Excel
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xlDialogBorder

Border

Home/Cells/Format/FormatCells/Border

xlDialogDataSeries

Series

Home/Editing/Fill/Series

xlDialogFormatFont

Font

Home/Cells/Format/FormatCells/Font

xlDialogPageSetup

PageSetup

Page Layout/Page Setup

xlDialogPrint

Print

File/Print

xlDialogSaveAs

Save As

File/Save As

xlDialogSort

Sort

Data/Sort&Filter/Sort

 Пример
В следващия пример в клетката А1 от активния работен лист се записва стойност 5.34. Областта от клетки A1:A6 се маркира. Извежда се диалоговата кутия
Series и потребителят може да зададе вида и параметрите за желаната серия от
данни. Извеждат се последователно кутиите Font и Border за задаване параметри
на шрифта и рамките за тази област.

Range("A1").Value = 5.34
Range("A1:A6").Select
Application.Dialogs(xlDialogDataSeries).Show
Application.Dialogs(xlDialogFormatFont).Show
Application.Dialogs(xlDialogBorder).Show

6. Други свойства и методи
6.1. Методи CentimetersToPoints и InchesToPoints
Първият метод превръща зададените сантиметри в точки, а вторият – зададените инчове в точки (points). Методите са необходими на много места, където сме
свикнали да задаваме стойността в сантиметри или инчове, а се задава в точки.


Синтаксис
Application.CentimetersToPoints(Centimeters)
Application.InchesToPoints(Inches)
Параметри:
– Centimeters – стойността на сантиметрите, превръщани в точки (тип Double).
– Inches – стойността на инчовете, превръщани в точки (тип Double).

 Пример
В примера се задава ляво поле 5 см на печатната страница за лист Sheet1.

Worksheets("Sheet1").PageSetup.LeftMargin = Application.CentimetersToPoints(5)

6.2. Свойство WorksheetFunction и обект WorksheetFunction
Свойството WorksheetFunction връща обект WorksheetFunction. От своя
страна този обект притежава като методи всички функции на MS Excel, които могат да бъдат извиквани в програмите на Visual Basic.
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Синтаксис
Application.WorksheetFunction

 Пример
В примера се извежда резултатът от прилагането на функцията Min на Excel
(за намиране на минимална стойност) върху областта A1:С10. За целта се декларират променлива myRange за областта и answer за минималната стойност от числата в тази област.

Dim myRange As Range, answer As Single
Set myRange = Worksheets("Sheet1").Range("A1:C10")
answer = Application.WorksheetFunction.Min(myRange)
MsgBox answer
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Глава Х

Колекция обекти Workbooks.
Обект Workbook
1. Колекция обекти Workbooks
Колекцията представлява съвкупността от всички текущо отворени работни
книги (обекти Workbook) в приложението MS Excel.

2. Свойства и методи на колекцията Workbooks
2.1. Свойство Count
Както всяка колекция и колекцията Workbooks притежава свойство Count.
Свойството връща броя на текущо отворените работни книги (тип Long).


Синтаксис
Workbooks.Count

2.2. Свойство Item
Свойството връща единичен обект Workbook от колекцията Workbooks.


Синтаксис
Workbooks.Item(Index)
Параметри:
– Index – име или пореден номер на работната книга в колекцията.

2.3. Метод Add
Посредством метода се създава нова работна книга. Методът връща обект
Workbook, а новата книга става активна.


Синтаксис
Workbooks.Add(Template)
Параметри:
– Template – определя как да бъде създадена новата книга. Аргументът не е задължителен.

 Забележки:
 Ако аргументът се пропусне, се създава нова книга с празни листове-таблици
(Worksheet), като броят им е по подразбиране.
 Ако се зададе като стринг, задаващ името на съществуващ файл на Excel, новата книга се създава, използвайки файла като шаблон.
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 Ако аргументът е XlWBATemplate константа, се създава нова книга с единствен лист от указания тип. Някои от XlWBATemplate константите са:
xlWBATChart – лист-диаграма;
xlWBATWorksheet – лист-таблица.
 Пример
В примера се създава нова работна книга.

Workbooks.Add

2.4. Метод Open
С метода се отваря съществуваща работна книга. Книгата става част от колекцията Workbooks.


Синтаксис
Workbooks.Open(FileName, UpdateLinks, ReadOnly, Format, Password,

WriteResPassword, IgnoreReadOnlyRecommended, Origin, Delimiter, Editable,
Notify, Converter, AddToMru, Local, CorruptLoad)
Параметри:
Някои от параметрите са:
– FileName – файлова спецификация за отваряната работна книга. Параметърът е задължителен (тип String);
– ReadOnly – ако се зададе стойност True, работната книга се отваря само за
четене (read-only). Незадължителен, стойност по подразбиране False;
– Format – този аргумент определя символа-разделител, ако се отваря текстов
файл. Ако се пропусне – използва се текущия символ. Незадължителен.
Възможните стойности са:
1 – символи за табулация (tabs);
2 – запетаи (commas);
3 – празни позиции (spaces);
4 – точка и запетая (semicolons);
5 – без разделител (nothing);
6 – друг символ (виж аргумента Delimiter).
– Password – стринг, съдържащ паролата, необходима за отваряне на работната книга. Ако се пропусне, а е необходима парола – извежда се диалогова кутия за паролата. Незадължителен;
– Delimiter – ако се отваря текстов файл и аргументът Format има стойност 6,
този аргумент представлява стринг, определящ символа-разделител. Незадължителен.
 Пример
В следващия пример първо се правят текущи диска и папката за файла и
след това се отваря файла Test.xlsx.

ChDrive "D:"
ChDir "\Progtest"
Workbooks.Open Filename:="Test.xlsx", ReadOnly:=True
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2.5. Метод Close
Приложен към колекцията Workbooks, методът затваря всички работни книги.


Синтаксис
Workbooks.Close

 Пример
В примера се затварят всички книги. Ако в някои от тях са направени промени, Excel извежда диалогови кутии със запитване за запазването им.

Workbooks.Close

3. Обект Workbook
Обектът представлява една отделна работна книга на Excel. Член е на колекцията Workbooks. По тази причина е един от постоянно използваните обекти в
обектния модел.

3.1. Позоваване на елемент от колекцията
Ще разгледаме три свойства, връщащи обект Workbook, които можем да използваме, за да укажем конкретна работна книга.
3.1.1. Свойство Item
Първото от тях е свойството Item на колекцията Workbooks, за което споменахме по-горе. Свойството е по подразбиране за колекцията и името му може
да се пропусне.


Синтаксис
Workbooks(Index)
където
– Index е името или индексния номер на работната книга. Индексният номер се
определя от реда, в който работните книги са отворени или създадени.
Workbooks(1) е първата отворена или създадена книга, а Workbooks(Workbooks.Count) е последната. Активирането на книга не променя индексния ѝ
номер.

 Примери
Следващият пример активира първата книга от колекцията:

Workbooks(1).Activate
А в този пример се затваря работната книга с име Test.xlsx

Workbooks(“Test.xlsx”).Close
3.1.2. Свойство ActiveWorkbook
Второто свойство, което се използва за тази цел, е свойството на обекта Application
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ActiveWorkbook
Това свойство връща книгата, която е текущо активна.
 Пример
В примера се задава име на първия лист от активната книга:

ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name = "Students"
3.1.3. Свойство ThisWorkbook
Третото свойство, което връща обект Workbook, е също свойство на обекта
Application
ThisWorkbook
Това е работната книга, в която е записан кодът на програмата на Visual Basic
for Applications, изпълнявана в момента.

4. Активиране, запазване и затваряне на работни книги
4.1. Метод Activate
Методът активира указаната работна книга (прави я текуща). Ако с книгата
има асоциирани няколко прозореца, активира първия от тях.


Синтаксис

WorkbookObject.Activate
 Пример
Активира се книгата Area.xls:

Workbooks("Area.xls").Activate

4.2. Събитие Deactivate
Събитието настъпва при деактивиране на работната книга. Като отговор на
това събитие може да се използва процедурата на събитието:
Private Sub WorkbookObject_Deactivate()
…
End Sub
 Пример
При следващия пример едновременно са отворени две работни книги –
Book.xlsm и Area.xlsm. В двете книги има записан следния код:
в работна книга Book.xlsm

Sub Test()
…
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Workbooks("Area.xlsm").Activate
ActiveWorkbook.Worksheets.Add
ThisWorkbook.Activate ′ Активиране на книгата Book.xlsm
…
End Sub
в работна книга Area.xls

Private Sub Workbook_Deactivate()
MsgBox ("Книгата е деактивирана, но не е запазена")
End Sub
При изпълнение на процедурата Test се активира книгата Area.xlsm, в нея се
добавя един лист-таблица и след това се активира книгата Book.xlsm. Тогава автоматично се задейства процедурата Workbook_Deactivate, която извежда указаното
съобщение.

4.3. Метод Save
Методът запазва текущото състояние на указаната работна книга.


Синтаксис

WorkbookObject.Save
 Примери
Примерът запазва активната работна книга.

ActiveWorkbook.Save
В следващия пример се запазват всички отворени работни книги и след това
се затваря и приложението Microsoft Excel.

Dim w As Workbook
For Each w In Application.Workbooks
w.Save
Next w
Application.Quit
 Забележки:
 За да отворите работна книга използвайте метода Open на колекцията
Workbooks.
 Когато запазвате нова работна книга използвайте метода SaveAs, за да зададете име на файла.

4.4. Метод SaveAs
Методът запазва указаната работна книга в нов файл.


Синтаксис

WorkbookObject.SaveAs(FileName, FileFormat, Password, WriteResPassword,
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ReadOnlyRecommended, CreateBackup, AccessMode, ConflictResolution,
AddToMru, TextCodepage, TextVisualLayout, Local)
Параметри:
– Filename – стринг, задаващ името на новия файл. В него може да се укаже и
път за файла. Ако не се укаже път, файлът се запазва в текущия каталог.
Другите параметри не са задължителни и няма да бъдат описвани.
 Пример
В следващия пример се създава нова работна книга, извежда се диалогова
кутия за задаване на име на новия файл и книгата се запазва.

Dim NewBook As Workbook, fName As String
Set NewBook = Workbooks.Add
fName = InputBox("Въведете име за новия файл")
NewBook.SaveAs Filename:=fName

4.5. Свойство Saved
Свойството определя дали са направени промени в указаната книга след последното ѝ запазване (тип Boolean). Има стойност True, ако в книгата не са правени промени.


Синтаксис

WorkbookObject.Saved
 Пример
Следващият пример извежда съобщение, ако активната работна книга съдържа незапазени промени.

If Not ActiveWorkbook.Saved Then
MsgBox "В активната работна книга има незапазени промени"
End If
 Забележка:
 На свойството Saved може да се зададе стойност True, ако искате да затворите книгата без запазване на промените в нея и без да се извежда съобщение за това.

4.6. Метод Close
С метода работната книга се затваря.


Синтаксис

WorkbookObject.Close(SaveChanges, Filename)
Параметри:
– SaveChanges – определя дали да бъдат запазени промените в книгата. Незадължителен параметър. Ако в книгата няма промени, аргументът се игнорира. При стойност True промените се запазват. Ако все още не е зададено име
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на книгата се използва аргумента FileName. Ако последният е пропуснат – извежда се диалогова кутия за задаване на име. При стойност False промените
не се запазват. Ако аргументът се пропусне, се извежда диалогова кутия дали да бъдат запазени промените;
– FileName – промените в работната книга се запазват в указания файл. Незадължителен параметър.
 Пример
В примера работната книга Book1.xls се затваря, като се игнорират всички
промени в нея.

Workbooks("Book1.xlsx").Close SaveChanges:=False

4.7. Събитие BeforeClose
Събитието настъпва преди работната книга да бъде затворена. Ако книгата е
променена, събитието настъпва преди потребителя да бъде запитан за запазване
на промените.


Синтаксис
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
…
End Sub
Параметри:
– Cancel – има стойност False когато настъпва събитието. Ако процедурата на
събитието промени стойността му на True, операцията по затваряне на книгата се преустановява и книгата остава отворена.

 Пример
В примера процедурата винаги запазва книгата, ако е променена.

Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel as Boolean)
If Me.Saved = False Then Me.Save
End Sub
В процедурата е използвана ключовата дума Ме. В случая тя има поведение
на обектна променлива и замества подразбиращия се обект – в случая затваряната работна книга.

5. Получаване на информация за работната книга
5.1. Свойства Name, FullName и Path
Свойството Name връща името на работната книга (тип String).


Синтаксис

WorkbookObject.Name
Свойството FullName връща името на работната книга, включително диска и
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каталожния път (тип String).


Синтаксис

WorkbookObject.FullName
Свойството Path връща каталожния път за работната книга, включително дисковото устройство, но без крайния разделител \ (тип String).


Синтаксис

WorkbookObject.Path
 Забележка
 Свойството FullName е еквивалентно на свойството Path, следвано от системен разделител \, следвано от свойството Name.
 Пример
В примера се извежда пътя (включително дисковото устройство) и името на
файла за активната работна книга (предполага се, че последната е била запазвана).

MsgBox ActiveWorkbook.FullName

6. Свойства, връщащи обекти наследници
6.1. Свойства Sheets, Worksheets и Charts
Свойствата, както при обект Application, връщат съответно колекциите
Sheets, Worksheets и Charts за указаната работна книга.

6.2. Свойство Names
Свойството връща колекцията Names, представляваща всички имена в указаната работна книга.

6.3. Свойство Styles
Свойството връща колекцията Styles, представляваща всички стилове (маски) в указаната работна книга.

7. Отпечатване на работна книга
7.1. Метод PrintOut
Методът отпечатва работната книга.


Синтаксис

WorkbookObject.PrintOut(From, To, Copies, Preview, ActivePrinter, PrintToFile,
Collate, PrToFileName)
Параметри:
Всички параметри са незадължителни. Някои от тях са:
– From – задава номера на печатния лист, от който да започне отпечатването.
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Ако се пропусне – отпечатването започва от първия;
– To – задава номера на печатния лист, до който да продължи отпечатването.
Ако се пропусне – отпечатването завършва с последния;
– Copies – указва броя на копията, които да бъдат отпечатани. Ако се пропусне, отпечатва се едно копие;
– Preview – задава се стойност True, за да се изведе документа в предпечатен
изглед (Print Preview) преди отпечатване, или False – за незабавно отпечатване. Стойност по подразбиране False.
 Пример
Следващият програмен ред отпечатва активната работна книга

ActiveWorkbook.PrintOut

7.2. Събитие BeforePrint
Събитието настъпва, когато работната книга или неин елемент се предаде за
печат.


Синтаксис
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
…
End Sub
Параметри:
– Cancel – има стойност False при възникване на събитието. Ако процедурата
му зададе стойност True, работната книга се отпечатва след края на процедурата.

 Пример
Описаната процедура преизчислява всички листове-таблици в активната работна книга преди да бъде отпечатано каквото и да е в нея.

Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
For Each wk in Worksheets
wk.Calculate
Next
Cancel = True
End Sub

8. Събития, свързани с активиране на обекти
8.1. Събитие NewSheet
Събитието възниква, когато се създава нов лист в работната книга.


Синтаксис
Private Sub Workbook_NewSheet(ByVal Sh As Object)
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…
End Sub
Параметри:
– Sh – новият лист. Може да бъде обект Worksheet или Chart.
 Пример
В примера новият лист се премества в края на работната книга.

Private Sub Workbook_NewSheet(ByVal Sh as Object)
Sh.Move After:= Sheets(Sheets.Count)
End Sub

8.2. Събитие SheetActivate
Събитието възниква, когато се активира произволен лист.


Синтаксис
Private Sub Object_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
…
End Sub
Параметри:
– Object – обект Application или Workbook;
– Sh – активираният лист. Може да бъде обект Chart или Worksheet.

 Пример
В примера се извежда името на всеки активиран лист в работната книга.

Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
MsgBox Sh.Name
End Sub

8.3. Събитие SheetChange
Събитието възниква, когато клетки в произволен лист-таблица се променят
от потребителя или външна връзка. Събитието не възниква за листове-диаграми.


Синтаксис
Private Sub Object_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Source As Range)
…
End Sub
Параметри:
– Object – обект Application или Workbook;
– Sh – лист Worksheet, съдържащ променените клетки;
– Source – променената област от клетки.
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Глава ХІ

Колекция обекти Worksheets.
Обект Worksheet
1. Колекция обекти Worksheets
Ще припомним, че колекцията обекти Worksheets представлява съвкупността от всички листове-таблици в една работна книга. Свойството е глобално и използвано без определител се отнася за активната работна книга.

2. Свойства и методи на колекцията
2.1. Свойство Count
Както всяка колекция и колекцията Worksheets притежава свойство Count,
което връща броя на листовете-таблици в съответната работна книга (тип данни
Long).


Синтаксис
Worksheets.Count

2.2. Свойство Item
Както във всяка колекция, свойството Item се използва за достъп до определен лист от колекцията. Свойството е подразбиращо се и ключовата дума Item
може да се пропусне.


Синтаксис
Worksheets.Item(Index)
Worksheets(Index)
Параметри:
– Index – име или поредния номер на листа от колекцията.

2.3. Метод Add
Методът създава нов лист в работната книга. Новият лист става активен.


Синтаксис
Worksheets.Add(Before, After, Count)
Параметри:
– Before – обект, който указва листа, преди който да се вмъкне новия;
– After – обект, който указва листа, след който да се вмъкне новия;
– Count – брой на вмъкнатите листове. Стойността по подразбиране е един.
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Всички аргументи на метода са незадължителни.
 Забележка
 За да укажете местоположението на новия лист трябва да се използва само
единия от параметрите Before или After. Ако се пропуснат и двата, новият
лист се вмъкна преди активния лист.
 Пример
В следващия пример се вмъкват два нови листа преди листа с име Sheet3.

Worksheets.Add Before:=Worksheets("Sheet3"), Count:=2

2.4. Метод Select
Посредством метода се избира (маркира) лист или съвкупност от листове.


Синтаксис

expression.Select
където expression е израз, който връща обекти WorkSheet, задаващи съвкупността от листове, които до бъдат маркирани.
 Забележка
 Маркирането на лист не го прави активен.
 Пример
В следващия пример се маркират листовете Sheet1, Sheet5, и Sheet7 (например за задаване на еднакви параметри на печатния лист). За задаване на съвкупността от листове е използвана функцията Array.

Dim s As Variant
s = Array("Sheet1", "Sheet5", "Sheet7")
Worksheets(s).Select

2.5. Метод FillAcrossSheets
Посредством метода зададена област от клетки се копира на същите места
върху всички останали листове от колекцията.


Синтаксис

expression.FillAcrossSheets(Range, Type)
където expression е израз, който връща обекти WorkSheet, задаващи съвкупността от листове, върху които се копира.
Параметри:
– Range – областта, която ще се копира върху всички листове-таблици от съвкупността. Областта трябва да бъде от лист, част от съвкупността. Параметърът е задължителен, обект Range;
– Type – определя как да се копира областта. Незадължителен параметър, константа XlFillWith:
xlFillWithAll – копира се всичко. Стойност по подразбиране;
xlFillWithContents – копира се само съдържанието;
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xlFillWithFormats – копират се само форматиращите параметри.
 Примери:
В примера, областта A1:C5 от лист Sheet1 се копира върху всички останали
листове-таблици в работната книга

Worksheets.FillAcrossSheets Worksheets("Sheet1").Range("A1:C5")
В следващия пример съдържанието на областта A1:C5 от лист Sheet1 се копира върху листове Sheet5 и Sheet7. За задаване на съвкупността от листове е използвана функцията Array.

Dim s As Variant
s = Array("Sheet1", "Sheet5", "Sheet7")
Worksheets(s).FillAcrossSheets Range:=Worksheets("Sheet1").Range("A1:C5"), _
Type:=xlFillWithContents

3. Обект Worksheet
Обектът Worksheet представлява лист-таблица от работната книга. Той е
член на колекциите Worksheets и Sheets.

3.1. Позоваване на работен лист – свойство Item
Понеже свойството Item е подразбиращо се свойство на колекцията Worksheets, за указване на лист можете да използвате следния


Синтаксис
Worksheets(Index)
където Index е името на листа или поредния номер. Индексният номер се определя от позицията на листа в лентата на листовете. Worksheets(1) е първият (найлевият) работен лист, а Worksheets(Worksheets.Count) е последният. Всички
листове се включват в номерацията, дори и скритите.

 Пример
В следващия пример първият лист-таблица от работната книга се премества
след последния.

Worksheets(1).Move After:=Worksheets(Worksheets.Count)

3.2. Позоваване на работен лист – свойство ActiveSheet
Когато работният лист е активният работен лист, можете да използвате свойството ActiveSheet на обекта Application, което е глобално свойство.


Синтаксис
ActiveSheet
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 Пример
В следващия пример се активира листа Sheet1, задава се ориентация на печатната страница и работният лист се отпечатва.

Worksheets("Sheet1").Activate
ActiveSheet.PageSetup.Orientation = xlLandscape
ActiveSheet.PrintOut

4. Свойства и методи на обекта Worksheet
4.1. Метод Activate
Методът активира указания работен лист. Това е равносилно на щракването
върху името на листа в средата на Excel.


Синтаксис
Worksheets(Index).Activate

 Пример
Примерът активира лист Sheet1.

Worksheets("Sheet1").Activate

4.2. Свойство Name
Свойството връща или задава името на работния лист (тип String).


Синтаксис
Worksheets(Index).Name

 Пример
В следващия пример на работен лист Sheet3 се задава име Data.

Worksheets(“Sheet3”).Name = “Data”

4.3. Методи Move и Copy
С метода Move листовете се преместват, а с метода Copy се копират на ново
място в работната книга.


Синтаксис
Worksheets(Index).Move(Before, After)
Worksheets(Index).Copy(Before, After)
Параметри:
– Before – указва листа, преди който да бъде преместен или копиран. Параметърът не може да се използва, ако е използван After. Незадължителен;
– After – указва листа, след който да бъде преместен или копиран. Параметърът не може да се използва, ако е използван Before. Незадължителен.
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 Забележка
 Ако не е зададен нито един от двата параметъра Before или After, се създава
нова работна книга, съдържаща само указаните листове.
 Примери:
В примера лист Sheet1 се премества след лист Sheet3.

Worksheets("Sheet1").Move After:=Worksheets("Sheet3")
В примера лист Sheet2 се копира преди лист Sheet3.

Worksheets("Sheet1").Copy Before:=Worksheets("Sheet3")

4.4. Метод Delete
Методът премахва указания лист или листове.


Синтаксис
Worksheets(Index).Delete

 Забележка
 Когато се премахва лист от работната книга, методът извежда по подразбиране диалогова кутия, изискваща потвърждение за премахването. Методът
връща стойност от тип Boolean – False, ако потребителят е щракнал бутона
Cancel, или True, ако е щракнал Delete.
 Пример
В примера се премахва лист Sheet3 в активната работна книга, без да се извежда диалогова кутия за потвърждение.

Application.DisplayAlerts = False
Worksheets("Sheet3").Delete
Application.DisplayAlerts = True

4.5. Метод SaveAs
С този метод работният лист се запазва в отделен файл.


Синтаксис
Worksheets(Index).SaveAs(FileName, FileFormat, Password,

WriteResPassword, ReadOnlyRecommended, CreateBackup, AddToMru,
TextCodepage, TextVisualLayout, Local)
Параметри:
Всички параметри на метода са незадължителни. Ще поясним само първия от
тях.
– Filename – стринг, указващ името на файла. В стринга може да се включи и
каталожен път, иначе файлът се записва в текущата папка.
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5. Отпечатване на работен лист
5.1. Форматиране на печатната страница – свойство PageSetup
Обектът Worksheet притежава свойство PageSetup, което връща обектът
PageSetup. Свойството не е глобално. От своя страна обектът PageSetup притежава като свойства всички атрибути на печатния лист. По-долу ще разгледаме поважните от тях.
5.1.1. Свойство PaperSize
Свойството връща или задава размера на печатната страница.


Синтаксис
Worksheet(Index).PageSetup.PaperSize
Размерът на страницата се задава посредством една от константите XlPaperSize. Някои от тях са:
– xlPaperA3 – A3 (297 mm x 420 mm);
– xlPaperA4 – A4 (210 mm x 297 mm);
– xlPaperA5 – A5 (148 mm x 210 mm);
– xlPaperB5 – B5 (148 mm x 210 mm);
– xlPaperLetter – Letter (8-1/2 in. x 11 in.);
– xlPaperLegal – Legal (8-1/2 in. x 14 in.).
5.1.2. Свойство Orientation
Свойството връща или задава ориентацията на печатната страница.



Синтаксис
Worksheet(Index).PageSetup.Orientation
Ориентацията на страницата се задава посредством константите:
– xlPortrait – по-големият размер е вертикален;
– xlLandscape – по-големият размер е хоризонтален.
5.1.3. Свойства TopMargin, BottomMargin, LeftMargin и RightMargin
Свойствата връщат или задават полетата на печатната страница в точки
(points). Точката е равна на 1/72 от инча или, приблизително, 1/28 от сантиметъра.



Синтаксис
Worksheet(Index).PageSetup.TopMargin
Worksheet(Index).PageSetup.BottomMargin
Worksheet(Index).PageSetup.LeftMargin
Worksheet(Index).PageSetup.RightMargin

 Забележка
 Понеже полетата се задават в точки, използвайте методите InchesToPoints
или CentimetersToPoints на обекта Application за превръщането на инчовете или сантиметрите в точки.
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 Пример
В следващия пример се задават размер, ориентация и полета на печатната
страница.

With Worksheets("Sheet1").PageSetup
′ Размер на листа
.PaperSize = xlPaperA4
′ Ориентация на листа
.Orientation = xlPortrait
′ Полета на листа
.TopMargin = Application.CentimetersToPoints(2)
.BottomMargin = Application.CentimetersToPoints(1.5)
.LeftMargin = Application.CentimetersToPoints(3)
.RightMargin = Application.CentimetersToPoints(2)
End With

5.2. Предпечатен изглед – метод PrintPreview
Обектът Worksheet притежава метод PrintPreview, който извежда предпечатен изглед на указания работен лист. В този изглед се работи както в средата
на Excel.


Синтаксис
Worksheet(Index).PrintPreview

5.3. Отпечатване на работен лист – метод PrintOut
Обектът Worksheet притежава метод PrintOut, който отпечатва указания
работен лист.


Синтаксис
Worksheet(Index).PrintOut(From, To, Copies, Preview, ActivePrinter,
PrintToFile, Collate, PrToFileName)
Параметри:
Всички параметри на метода са незадължителни. Ще поясним някои от тях.
– From – номерът на страница, от която да започне отпечатването. Ако се пропусне, отпечатването започва от началната страница;
– To – номерът на последната страница, която да бъде отпечатана. Ако се пропусне, отпечатването завършва с последната страница;
– Copies – брой копия, които да бъдат отпечатани. Ако се пропусне, се отпечатва едно копие.
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Глава XII

Обект Range
Обектът Range представлява клетка, област от клетки, ред или колона от
клетки, многосвързана област от клетки или дори тримерна област от клетки. По
тази причина е най-използваният обект в обектния модел на Excel.

1. Свойства, връщащи обект Range
Няколко свойства връщат обект Range. Ще бъдат разгледани по-важните от
тях.

1.1. Свойство Range
Обектът Worksheet притежава свойство Range. Свойството е глобално и
може да бъде използвано без определител. Тогава то е еквивалентно на ActiveSheet.Range. Ако активният работен лист не е лист-таблица, свойството пропада.


Синтаксис – форма 1

expression.Range(arg)
където expression е израз, задаващ обект Worksheet.
Параметри
– arg – символна променлива или константа, задаваща областта или име на област от клетки (тип String). Адресите на клетки в символната константа трябва да бъдат в А1-стил. Може да бъде зададена отделна клетка, област от
клетки, сечение или обединение на области.


Синтаксис – форма 2

expression.Range(cell1, cell2)
където expression е израз, задаващ обект Worksheet.
Параметри
– cell1, cell2 – обекти, задаващи единична клетка, цяла колона или цял ред.
 Примери
Задаване на клетка или област от клетки:

Range("B3") ' позоваване на клетка В3 от активния работен лист
Worksheets(1).Range("A2:F8") ' позоваване на област A2:F8 от работен лист 1
Range("A2","B8") ' позоваване на област A2:В8 от активния работен лист
На клетката А1 от работен лист Sheet1 се присвоява стойност 3.14159

Worksheets("Sheet1").Range("A1").Value = 3.14159

Обект Range

83

В следващия програмен откъс стойността на всяка клетка от областта A1:D10
на работен лист Sheet1 се проверява по абсолютна стойност дали е по-малка от
0.001 и в този случай се приравнява на нула.

Dim c As Range
For Each c In Worksheets("Sheet1").Range("A1:D10")
If Abs(c.Value) < 0.001 Then c.Value = 0
Next c
По-горе беше споменато, че cell1 и cell2 могат да бъдат и обекти, задаващи
единична клетка, цял ред или цяла колона:

Range(Cells(1,3), Cells(6,6)) ' позоваване на област C1:F6
Range(Rows(2),Rows(4)) ' позоваване на всички клетки от редове 2, 3 и 4
Range(Column(3), Column(4)) ' позоваване на всички клетки от колони C и D

1.2. Свойство Cells на обект Worksheet
Обектният модел на Excel не притежава колекция Cells, нито обект Cell. Но
обектът Worksheet притежава свойство Cells, което връща обект Range. Свойството е глобално и може да бъде използвано без определител. Тогава то е еквивалентно на ActiveSheet.Range. Ако активният работен лист не е лист-таблица,
свойството пропада.


Синтаксис – форма 1

expression.Cells
където expression е израз, задаващ обект Worksheet.
Свойството връща всички клетки от работния лист.


Синтаксис – форма 2

expression.Cells(i, j)
където expression е израз, задаващ обект Worksheet.
Параметри
– i, j – номер на ред и колона.
Свойството връща клетката, намираща се в ред i и колона j от работния лист.
 Примери
В следващия пример на всички клетки от работен лист Sheet1 се задава
шрифт Arial с височина 10 точки:

With Worksheets("Sheet1").Cells.Font
.Name = "Arial"
.Size = 10
End With
В следващия програмен откъс на Sheet1 се извеждат елементите на матрица
(двумерен масив), като в клетката А1 се извежда заглавие, а под него елементите
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на масива с точност две цифри след десетичната точка.

Worksheets("Sheet1").Activate
With Range("A1")
.Value = "Матрица А"
.Font.Size = 12
.Font.Bold = True
End With
For i = 1 To m
For j = 1 To n
Cells(i+1,j).Value = A(I,j)
Cells(i+1,j).NumberFormat = "0.00"
Next j
Next i

1.3. Свойство Cells на обект Range
Обектът Range също притежава свойството Cells, което също е глобално.
Използвано без определител неговото поведение изцяло съвпада със свойството
Cells на обекта Worksheet. Но използвано с определител Range, позоваването е
на съответната клетка от указаната област.


Синтаксис
Range(arg).Cells
Range(arg).Cells(i,j)
В първия случай свойството връща всички клетки само от указаната област, а
във втория – клетката в ред i колона j на областта.
Освен това свойството в първия случай има поведение и на обект колекция.
Например

Range(arg).Cells.Count
ще върне броя на клетките в областта.
 Примери

Range("B4:D6").Cells ' позоваване на всички клетки от областта
Range("B4:D6").Cells(2,2) ' позоваване на клетка C5 (ред 2 колона 2 на областта)

1.4. Свойства Columns и Rows на обект Worksheet
Обектът Worksheet притежава свойства Columns и Rows, които връщат
обекти Range, представляващи всички клетки в указаната колона или ред. Свойствата са глобални и могат да бъдат използвани без определител. Тогава те са еквивалентни на ActiveSheet.Range. Ако активният работен лист не е лист-таблица, свойството пропада.
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Синтаксис :

expression.Columns(i)
expression.Rows(i)
където expression е променлива, представяща обект Worksheet.
Параметри:
– i – номерът на колоната или реда.

1.5. Свойства Columns и Rows на обект Range
Обектът Range също притежава свойства Columns и Rows, които също са
глобални. Използвани без определител тяхното поведение изцяло съвпада със
свойствата на обекта Worksheet. Но използвани с определител Range, позоваването е на съответната колона или ред от указаната област.


Синтаксис
Range(arg).Columns
Range(arg).Rows
Range(arg).Columns(i)
Range(arg).Rows(i)
Тези свойства, използвани в първите два случая също имат поведение на
обекти колекции. Например

Range(arg).Columns.Count
Range(arg).Rows.Count
ще върнат броя на колоните и редовете в областта.
 Пример
В следващия пример на всички клетки от областта C3:C16 (колона 1 от областта C3:F16) се задава стойност 15.

Range("C3:F16").Columns(1).Value = 15

1.6. Свойство Offset
Обектът Range притежава свойство Offset, което връща област, отместена
от дадената област с определен брой редове и колони.


Синтаксис

expression.Offset(RowOffset, ColumnOffset)
където expression е променлива, представяща обект Range.
Параметри:
– RowOffset, ColumnOffset – брой редове/брой колони, с които е отместена областта. Може да бъде положително, отрицателно число или нула. Положителните стойности означават отместване надолу/надясно, а отрицателните –
нагоре/наляво. Ако се пропусне някой от аргументите, подразбиращата се
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стойност е нула.

1.7. Методи Activate и Select. Свойства ActiveCell и Selection
Методът Activate, отнесен за обекта Range, активира (прави текуща) единична клетка от лист-таблица. Методът, приложен пряко за област от клетки, прави
текуща клетката в горния ляв ъгъл на областта. Може да бъде приложен и за относителна клетка от областта. Свойството ActiveCell на обекта Application връща обект Range, представляващ текущата клетка от активния работен лист. Свойството е глобално и пропада, ако активният работен лист не е лист-таблица.


Синтаксис

expression.Activate
ActiveCell
където expression е променлива, представяща обект Range.
 Пример
В следващия откъс се прави текуща клетката А1, в нея се записва текста
"Заглавие" и се форматира с размер на шрифта 12 точки и оформление получер
шрифт.

Range("A1").Activate
With ActiveCell
.Value = "Заглавие"
.Font.Size = 12
.Font.Bold = True
End With
Методът Select маркира указаната област от клетки. Обектът Application
притежава свойство Selection, което, при маркирана област от клетки, връща
обект Range, представляващ маркираните клетки.


Синтаксис

expression.Select
Selection
където expression е променлива, представяща обект Range.
 Пример
В следващата подпрограма OutMatrix на работен лист Sheet1 се извеждат
стойностите на реален масив A(m,n), започвайки извеждането от клетка в ред r и
колона c. След това тези клетки се форматират със шрифт Arial, а точността на извеждане на числовите стойности – три знака след десетичната точка.

Sub OutMatrix(m As Integer, n As Integer, r As Integer, c As Integer, A() As Single)
Dim i As Integer, j As Integer
Worksheets("Sheet1").Activate
Cells.Clear
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Range(Cells(r, c), Cells(m + r - 1, n + c - 1)).Select
For i = 1 To m
For j = 1 To n
Selection.Cells(i, j).Value = A(i, j)
Next j
Next i
With Selection
.Font.Name = "Arial"
.NumberFormat = "0.000"
End With
End Sub

1.8. Свойство CurrentRegion
Обект Range притежава свойство CurrentRegion, което връща текущата област. Текущата област представлява област от клетки, заобиколена от празни редове, празни колони и/или границите на работния лист. Свойството е много полезно, когато е необходимо областта автоматично да бъде разширена, за да обхване
всички околни клетки с данни.


Синтаксис

expression.CurrentRegion
където expression е променлива, представяща обект Range.
 Примери
Предполага се, че на Sheet1 от работната книга е въведена таблица от данни, започваща от клетка А1. В следващия програмен откъс автоматично се маркира тази област и се извежда съобщение за адреса на областта и броя на редовете
и колоните в нея.

Worksheets("Sheet1").Activate
Range("A1").Activate
ActiveCell.CurrentRegion.Select
MsgBox ("Адрес на текущата област: " & Selection.Address & vbCrLf & _
"Брой редове в областта: " & Selection.Rows.Count & vbCrLf & _
"Брой колони в областта: " & Selection.Columns.Count)

2. Методи и свойства за манипулиране на клетки и
области
2.1. Задаване на стойности и запълване на област със
стойности
2.1.1. Свойство Value
Обектът Range притежава свойство Value, посредством което се задава или
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връща стойност на клетка.


Синтаксис

expression.Value
където expression е променлива, представяща обект Range.
 Пример
В следващия пример в клетката А1 се записва стойност, равна на сумата от
стойностите на клетките В1 и С1.

Range("A1").Value = Range("B1").Value+ Range("C1").Value
2.1.2. Методи FillDown, FillUp, FillLeft и FillRight
Методите FillDown, FillUp, FillLeft и FillRight на обекта Range запълват
със стойности указаната област от клетки в съответната посока (надолу, нагоре,
наляво и надясно). Стойността и форматиращите параметри на първата клетка от
областта се копират в останалите клетки.


Синтаксис

expression.FillDown
expression.FillUp
expression.FillLeft
expression.FillRight
където expression е променлива, представяща обект Range.
 Примери:
В следващия пример клетките от областта А1:А10 на листа Sheet1 се запълват със стойността на клетката А1.

Worksheets("Sheet1").Range("A1:A10").FillDown
В следващия пример клетките от областта А1:М1 на листа Sheet1 се запълват
със стойността на клетката М1.

Worksheets("Sheet1").Range("A1:M1").FillLeft
2.1.3. Метод DataSeries
Методът DataSeries на обекта Range позволява област от клетки да бъде
запълнена със серия от данни.


Синтаксис

expression.DataSeries(Rowcol,Type,Date,Step,Stop)
където expression е променлива, представяща обект Range.
Параметри:
Всички параметри на метода са незадължителни.
– Rowcol – предписана константа xlRows или xlColumns, за създаване на серията в ред или колона. Ако аргументът се пропусне, стойността зависи от
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маркираната област;
– Type – тип на серията. Указва се с една от предписаните константи: xlAutoFill (запълване с една и съща стойност), xlChronological (запълване с дати),
xlDataSeriesLinear (създава аритметична прогресия), xlGrowth (създава
геометрична прогресия);
– Date – ако типът на серията е xlChronological, аргументът указва по кое поле от датата да бъде серията. Задава се с предписаните константи: xlDay (по
дата), xlMonth (по месец), xlWeekday (по дати, но само за работните дни),
xlYear (по година);
– Step – стойност на стъпката за серията. Ако се пропусне се подразбира 1.
– Stop – гранична стойност за серията. Ако се пропусне се запълват всички
клетки от областта.
 Пример
В следващия пример се дефинира обектна променлива DataRange от тип
Range, на която се задава стойност – областта от клетки А1:А100. В клетката А1
се въвежда стойност 1 декември 2015 г. Указва се запълване на областта с дати,
започващи от указаната в първата клетка дата до 31 декември 2015 г., като размножаването да бъде по дати – работни дни. Като резултат се запълват 23 клетки.

Dim DateRange As Range
Set DateRange = Worksheets("Sheet1").Range("A1:A100")
Worksheets("Sheet1").Range("A1").Value = #12/1/2015#
DateRange.DataSeries Type:=xlChronological, Date:=xlWeekday, Stop:=#12/31/2015#
2.1.4. Свойство Formula
Свойството Formula на обекта Range задава формула като стойност на клетка или връща формулата, ако има такава (тип данни Variant или String).


Синтаксис

expression.Formula
където expression е променлива, представяща обект Range.
Формулата се задава при А1-стил на адресиране на клетки във формулата и
се записва като стринг по същия начин, както се записва в лентата на формулите
в Excel.
При връщане, ако в клетката има константна стойност, а не формула, се връща константната стойност. Ако клетката е празна – връща нулев стринг. Ако в клетката е записана формула – връща се като стринг самата формула, включително
знака =.
 Пример
В следващия пример в клетката А1 на лист Sheet1 се записва формулата:

Worksheets("Sheet1").Range("A1").Formula = "=$B$1+$C$1"

2.2. Свойства и методи, задаващи размери на колони и редове
2.2.1. Свойства RowHeight и ColumnWidth
Обектът Range притежава свойства RowHeight и ColumnWidth, връщащи
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или задаващи височината на указания ред или ширината на указаната колона.


Синтаксис

expression.RowHight
expression.ColumnWidth
където expression е променлива, представяща обект Range.
 Забележки:
 Височината на реда се получава или задава в мерна единица points (1/72 от
инча), а ширината на колоната – в брой символи от стандартния за Excel
шрифт.
 Ако се връща височина на ред или ширина на колона за област с различни
размери на съставните редове или колони, връщаната стойност е Null (невалидна стойност).
 Пример
В първия пример на ред 10 се задава височина 25 точки, а във втория – на
първите 10 колони се задава ширина 8 символа.

Worksheets("Sheet1").Rows(10).RowHight = 25
Worksheets("Sheet1").Range(Columns(1),Columns(10)).ColumnWidth = 8
2.2.2. Метод AutoFit
Обектът Range притежава метод AutoFit, посредством който се променя
височината на редовете или ширината на колоните за най-добро обхващане на
съдържанието на клетките.


Синтаксис

expression.AutoFit
където expression е променлива, представяща обект Range. Той трябва да бъде
ред или област от редове, колона или област от колони. В противен случай методът връща съобщение за грешка.
 Примери:
И в двата следващи примера автоматично се променя ширината на първите 5
колони (от А до Е).

Worksheets("Sheet1").Range(Columns(1),Columns(5)).AutoFit
Worksheets("Sheet1").Range("A2:E2").Columns.AutoFit

2.3. Методи за изтриване, копиране, преместване и премахване на клетки
Тук ще разгледаме няколко групи методи. Посредством първата група методи
се изтрива съдържанието и/или форматиращите параметри на клетки, без тяхното
физическо премахване. Чрез втората се копира или премества съдържанието на
клетки. Посредством третата се премахва физически област от клетки или се вмъква такава.
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2.3.1. Методи Clear
Обектът Range притежава няколко метода за изтриване на съдържанието и
форматиращите параметри на област от клетки. Методът Clear изтрива и съдържанието (формула или константна стойност), и всички форматиращи параметри
на указаните клетки. Методът ClearContents изтрива само съдържанието на клетките, като запазва всички приложени форматиращи параметри (относно шрифт,
рамки, фон и др.). Методът ClearFormats премахва всички форматиращи параметри.


Синтаксис
expression.Clear
expression.ClearContents
expression.ClearFormats
където expression е променлива, представяща обект Range.

 Примери:
В следващия пример на всички клетки от работен лист Sheet1 се изтрива съдържанието и форматиращите параметри (например, при подготовка на листа за
извеждане на резултати при стартиране на програмата с нови данни).

Worksheets("Sheet1").Cells.Clear
Със следващите програмни редове на областта А1:D3 се изтрива съдържанието, а на областта F16:H32 – форматиращите параметри.

ActiveSheet.Range("A1:D3").ClearContents
ActiveSheet.Range("F16:H32").ClearFormats
2.3.2. Методи Copy, Cut и PasteSpecial
Обектът Range притежава метод Copy за копиране на клетка или област от
клетки, метод Cut – за преместване на клетки и метод PasteSpecial – за преместване или копиране на клетки при специални условия. Последният метод може да
следва всеки един от предишните, зададен без аргумент, и записва съдържанието
на буфера Clipboard в указаната област.


Синтаксис

expression.Copy(Destination)
expression.Cut(Destination)
expression.PasteSpecial(Paste,Operation,SkipBlanks,Transpose)
където expression е променлива, представяща обект Range.
Параметри:
– Destination – определя новата област, където стойностите от източника да
бъдат копирани или преместени. Ако аргументът не се зададе, стойностите се
копират в буфера Clipboard. Аргументът може да се зададе като адрес на клетка – тогава стойностите се копират или преместват надясно и надолу от зададената клетка. Ако се зададе като област, областта трябва точно да съответства по размери на източника;

Програмиране на VBA в средата на MS Excel

92

– Paste – предписана константа xlPasteType, указваща какво да бъде копирано.
Ако се пропусне се подразбира xlPasteAll. Някои от нейните стойности са:
xlPasteAll – да се копира всичко;
xlPasteAllExceptBorders – да се копира всичко, с изключение на рамките;
xlPasteColumnWidths – да се копират само широчините на колоните;
xlPasteFormats – да се копират само форматиращите параметри;
xlPasteFormulas – да се копират формулите, а не стойностите;
xlPasteValues – да се копират стойностите, а не формулите;
xlPasteFormulasAndNumberFormats – да се копират формулите и форма̀та на числата;
xlPasteValuesAndNumberFormats – да се копират стойностите и форма̀та на числата.
– Operation – предписана константа xlPasteSpecialOperation, указваща вида
операция за взаимодействие между числовите данни в областта-цел и областта-източник. Ако се пропусне се подразбира xlPasteSpecialOperationNone. Нейните стойности са:
xlPasteSpecialOperationNone – копираните данни ще бъдат разположени на мястото на съществуващите;
xlPasteSpecialOperationAdd – съществуващите данни ще бъдат събрани
с копираните;
xlPasteSpecialOperationSubtract – от съществуващите данни ще бъдат
извадени копираните;
xlPasteSpecialOperationMultiply – съществуващите данни ще бъдат умножени на копираните;
xlPasteSpecialOperationDivide – съществуващите данни ще бъдат разделени на копираните.
2.3.3. Методи Delete и Insert
Обектът Range притежава методите Delete и Insert, посредством които се
премахва или вмъква област от клетки, редове или колони.


Синтаксис

expression.Delete(Shift)
expression.Insert(Shift)
където expression е променлива, представяща обект Range.
Параметри:
– Shift – определя в каква посока да бъдат преместени съседните клетки.
При метода Delete посоката се указва посредством константите xlShiftToLeft и xlShiftUp. В първия случай клетките отдясно в редовете на премахнатите
се преместват наляво, а във втория – клетките отдолу в колоните на премахнатите
се преместват нагоре.
 Примери

Range("C3:F8").Delete(xlShiftToLeft)
Range("G2","I12").Delete(xlShiftUp)
При премахване на колони или редове винаги колоните отдясно се преместват наляво, а редовете отдолу се преместват нагоре на мястото на премахнатите и
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константата може да не се указва.
 Примери

Columns(3).Delete
Range(Rows(2), Rows(4)).Delete
При метода Insert посоката се указва посредством константите xlShiftToRight и xlShiftDown. При вмъкване на област от клетки, новата област се вмъква
на мястото на указаната, като в първия случай клетките отдясно в редовете на
вмъкнатите се преместват надясно, а във втория – клетките отдолу в колоните на
вмъкнатите се преместват надолу.
 Примери

Range("C3:F8").Insert(xlShiftToRight)
Range("G2","I12").Insert(xlShiftDown)
При вмъкване на колони или редове винаги колоните се вмъкват отляво на
първата указана, а следващите се преместват надясно, а редовете се вмъкват над
първия указан, а следващите отдолу се преместват надолу и константата също може да не се указва.
 Примери

Columns(3).Insert
Range(Rows(2), Rows(4)).Insert

2.4. Методи за обединяване и разделяне на клетки
Обектът Range притежава методите Merge и UnMerge, посредством които
могат да се обединяват клетки и разделят обединени клетки.


Синтаксис

expression.Merge(Across)
expression.UnMerge
където expression е променлива, представяща обект Range.
Параметри:
– Across – ако се зададе стойност на аргумента True, клетките от всеки ред на
зададената област се обединяват поотделно, ако се зададе False – обединяват се всички клетки. Стойността по подразбиране е False.
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Глава XIII

Обект Range – форматиране
съдържанието на клетки
В тази глава ще разгледаме свойствата и методите на обекта Range за форматиране съдържанието на клетки или области от клетки.

1. Подравняване съдържанието на клетките
1.1 Свойство WrapText
Обектът Range има свойство WrapText, което разрешава текста в клетката
или областта от клетки да се разполага на повече от един реда. Тогава височината на редовете се увеличава, за да обхване текста. Може да бъде използвано и за
проверка, дали това условие е разрешено за областта от клетки.


Синтаксис

expression.WrapText
където expression е променлива, представяща обект Range.
За да разрешите разполагане на текст на повече от един реда, на свойството
задайте стойност True (стойността по подразбиране е False). Аналогично, при
проверка на свойството, се връща стойност True или False, в зависимост от това
дали е разрешено или не.
 Пример
В клетката В2 се записва текст, а след това се разрешава текста да бъде в
повече редове.

With Worksheets("Sheet1").Range("B2")
.Value = "Този текст ще излезе на повече от един реда"
.WrapText = True
End With

1.2. Свойства HorizontalAlignment и VerticalAlignment
Обектът Range притежава свойствата HorizontalAlignment и VerticalAlignment, които задават или връщат подравняването на съдържанието на клетките в хоризонтална или вертикална посока.


Синтаксис

expression.HorizontalAlignment
expression.VerticalAlignment
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където expression е променлива, представяща обект Range.
Хоризонталното подравняване се задава посредством предписаните константи:
xlLeft – ляво подравнено;
xlCenter – центрирано;
xlRight – дясно подравнено;
xlJustify – двустранно подравнено (ако е приложено свойството WrapText);
xlCenterAcrossSelection – центрирано относно маркираните клетки. Стойността се въвежда в първата клетка от областта.
Вертикалното подравняване се задава посредством предписаните константи:
xlTop – горно подравнено;
xlCenter – центрирано;
xlBottom – долно подравнено;
xlJustify – двустранно подравнено (ако е приложено свойството WrapText).
 Пример
В клетката А1 от активния лист се записва текст, който в последствие се центрира в пространството на клетките A1:D1 и шрифтът се установява получер с височина 12 точки.

Range("A1").Value = "Матрица А преди преобразуване"
Range("A1:D1").Select
With Selection
.HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection
.Font.Bold = True
.Font.Size = 12
End With

1.3. Свойство IndentLevel
Обектът Range притежава свойството IndentLevel, което задава или връща
отстъп за съдържанието отляво или отдясно, в зависимост от хоризонталното подравняване. Може да бъде цяло число от 0 до 15.


Синтаксис

expression.IndentLevel
където expression е променлива, представяща обект Range.
 Пример
В клетките А2, В2 и С2 се записва текст (ляво подравнен по подразбиране),
който след това се подравнява вдясно с отстъп отдясно 1 символ.

Range("A2").Value = "№"
Range("B2").Value = "X"
Range("C2").Value = "Y"
With Range("A2:C2")
.HorizontalAlignment = xlRight
.IndentLevel = 1
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End With

2. Форматиране на шрифта
Обектът Range притежава свойството Font, което връща обекта Font. Посредством неговите свойства се задават параметрите на шрифта в клетките.


Синтаксис

expression.Font
където expression е променлива, представяща обект Range.
Ще споменем по-важните свойства на обекта:
 Name – име на шрифта (тип String);
 Size – височина на шрифта в точки (тип Variant);
 Bold или Italic – получер или наклонен шрифт (тип Boolean);
 Color – цвят на шрифта. Може да се зададе посредством функцията
RGB(red, green, blue), където стойностите на аргументите ѝ са в диапазона
от 0 до 255 и задават относителното смесване на трите основни цвята;
 ColorIndex – цвят на шрифта. Задава се посредством поредния номер на
цвета от палитрата по подразбиране от 0 до 56 (вж. т. 4.1);
 Underline – подчертаване на текста. Задава се чрез предписаните константи xlUnderlineStyleSingle, xlUnderlineStyleDouble и xlUnderlineStyleNone за подчертаване с една черта, с две черти или за премахването
му.
 Пример
Текстът в клетката А1 се форматира със шрифт Arial, размер на шрифта 14
точки, оформление получер и син цвят.

With Range("A1").Font
.Name = "Arial"
.Size = 14
.Bold = True
.Color = RGB(0,0,255)
End With

3. Задаване рамки на клетки
Обектът Range притежава свойството Borders, което връща обекта колекция Borders, посредством който се задават необходимите рамки.

3.1. Членове на колекцията
Членовете на колекцията Borders се задават посредством свойството Item
на колекцията. Свойството е по подразбиране и може да се пропусне.
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Синтаксис

expression.Borders.Item(Index)
expression.Borders(Index)
където expression е променлива, представяща обект Range.
Параметри:
– Index – указва линията от рамките. Задава се посредством следните предписани константи:
xlEdgeLeft – външна рамка отляво;
xlEdgeRight – външна рамка отдясно;
xlEdgeTop – външна рамка отгоре;
xlEdgeBottom – външна рамка отдолу;
xlInsideHorizontal – вътрешни хоризонтални рамки;
xlInsideVertical – вътрешни вертикални рамки;
xlDiagonalDown – вътрешни диагонални линии надолу;
xlDiagonalUp – вътрешни диагонални линии нагоре.

3.2. Вид на линията
Видът на линията се задава посредством свойството LineStyle на колекцията.


Синтаксис

expression.Borders(Index).LineStyle
където expression е променлива, представяща обект Range.
Параметри:
– Index – указва линията от рамките.
Самият вид на линията се задава посредством следните предписани константи:
xlContinuous – непрекъсната линия;
xlDash – линия от тирета;
xlDot –линия от точки;
xlDashDot – линия от тирета и точки;
xlDashDotDot – линия от тире и две точки;
xlDouble – двойна линия;
xlLineStyleNone – премахване на линията.

3.3. Дебелина на линията
Дебелината на линията се задава посредством свойството Weight на колекцията.


Синтаксис

expression.Borders(Index).Weight
където expression е променлива, представяща обект Range.
Параметри:
– Index – указва линията от рамките.
Самата дебелина на линията се задава посредством следните предписани
константи:
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xlHairline – най-тънка;
xlThin – тънка;
xlMedium – средна;
xlThick – дебела.

3.4. Цвят на линията
Цветът на линията се задава посредством свойствата Color и ColorIndex на
колекцията.


Синтаксис

expression.Borders(Index).Color
expression.Borders(Index).ColorIndex
където expression е променлива, представяща обект Range.
Параметри:
– Index – указва линията от рамките.
При свойството Color цветът се задава посредством функцията
RGB(red,green,blue), а при свойството ColorIndex – посредством поредния номер
на цвета от палитрата.

4. Задаване фон на клетки
Обектът Range притежава свойството Interior, което връща обекта
Interior, посредством който се задават фона и растера в клетките.


Синтаксис

expression.Interior
където expression е променлива, представяща обект Range.
Ще разгледаме само как се задава фон на клетките.

4.1. Свойства Color и ColorIndex
Посредством свойството Color на обекта Interior се задава цвят на фона на
клетките.


Синтаксис

expression.Interior.Color
expression.Interior.ColorIndex
където expression е променлива, представяща обект Range.
При свойството Color цветът се задава посредством функцията
RGB(red,green,blue), където стойностите на аргументите ѝ са в диапазона 0255 и
задават относителното смесване на трите основни цвята червен, зелен и син. При
свойството ColorIndex цветът се задава посредством поредния му номер от
палитрата по подразбиране, като стойностите са в интервала 156. За да видите
съответствието на тези цветове, наберете и стартирайте следната програма:
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Sub ColorIndexTest()
Dim i As Integer
Worksheets("Sheet1").Activate
Cells.Clear
For i = 1 To 56
Cells(i, 1).Value = i
Cells(i, 2).Interior.ColorIndex = i
Next i
End Sub

5. Задаване на форматиращ код за съдържанието на
клетка
Обектът Range притежава свойство NumberFormat, посредством което като
стринг се задава начина на форматиране на стойността в клетката или областта
от клетки.


Синтаксис

expression.NumberFormat
където expression е променлива, представяща обект Range.
Няма да се спираме в подробности какво представляват и как се дефинират
форматиращите кодове. Ще дадем само някои от най-често използваните.

5.1. Форматиране на числови стойности
–
–
–
–
–

Ще отбележим някои общи правила при задаване на форматиращите кодове:
като десетичен разделител в дробните числа се извежда разделителят по
подразбиране (точка или запетая), независимо от това, че във форматиращия код се записва точка;
броят на нулите след десетичната точка във форматиращия код определя с
колко цифри да се извежда дробната част на числото;
знакът # замества една или повече цифри в цялата част;
като разделител за хиляди в цялата част на числата се извежда разделителят
по подразбиране (празна позиция или запетая), независимо от това, че във
форматиращия код се записва запетая;
записът Е+00 указва при експоненциален формат степента на основата 10.
Някои от най-често използваните кодове са:
"0" – стойността да се изведе като цяло число;
"#,##0" – стойността да се изведе като цяло число с разделител за хиляди;
"0.00" – стойността да се изведе като десетично число с точност две цифри
след десетичния знак;
"#,##0.000" – стойността да се изведе като десетично число с точност три
цифри след десетичния знак и разделител за хиляди;
"0.000E+00" – стойността да се изведе в експоненциален вид с точност три
цифри след десетичния знак.
"0.000%" – стойността да се изведе като процент с точност три цифри след
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десетичния знак. Стойността в клетката се умножава по 100.

5.2. Форматиране на валута
Ще споменем един от възможните кодове. Другите възможности съвпадат с
тези за числови стойности.
"#,##0.00 $" – стойността да се изведе като валута с разделител за хиляди и
точност три знака след десетичния разделител.

5.3. Форматиране на дата и час
Ще отбележим някои общи правила при задаване на тези форматиращите кодове:
– като разделител между полетата за дата се извежда разделителят по подразбиране, независимо от това, че във форматиращия код се записва /;
– за ден, месец и година се използват съответно буквите d, m, и y, а за час, минута и секунда – съответно h, m и s.
– форма̀та за ден може да се запише като d или dd. Тогава едноцифрените дати се извеждат съответно без водеща нула или с водеща нула;
– форма̀та за месец може да се запише като m, mm, mmm, mmmm. Съответно
месеца се извежда без водеща нула, с водеща нула, в съкратена форма с
думи или в пълна форма с думи;
– форма̀та за годината може да бъде yyyy или yy, като годината се извежда с
четири или с двете последни цифри съответно;
– форма̀та за час, минути и секунди също може да се задава с една или две
букви. Във втория случай едноцифрените стойности се извеждат с водеща
нула;
– полето за секунди може да се пропусне, ако не е необходима такава точност.
Но в стойността на клетката те се запазват.
Някои от по-често използваните кодове са:
"dd/mm/yyyy" – датата да се изведе в този порядък на полетата – ден, месец,
година и с водещи нули;
"hh:mm" – астрономическият час да се изведе с водещи нули, като секундите
да не се извеждат;
"dd/mm/yyyy hh:mm:ss" – форматиране на дата и час едновременно.
 Пример
В следващия пример са включени повечето от свойствата, разгледани по-горе.
Представена е подпрограма, извеждаща квадратна матрица A[NxN] на лист
Results от работната книга, заедно със заглавен текст над нея. Поясненията са
включени в програмния код.

Sub OutMatrix(n As Integer, A() As Single, Title As String)
Dim i As Integer, j As Integer
Worksheets("Results").Activate
Cells.Clear
' Извеждане и форматиране на заглавието

Обект Range – форматиране съдържанието на клетки

Range("A1").Value = Title
Range(Cells(1, 1), Cells(1, n)).Select
With Selection
.Font.Bold = True ' получер шрифт
.Font.Size = 12 ' размер на шрифта 12 точки
.HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection ' центрирано над матрицата
End With
' Извеждане на матрицата
Range(Cells(2, 1), Cells(n + 1, n)).Select
Selection = A
' Форматиране на стойностите - три знака след десетичната точка
Selection.NumberFormat = "0.000"
' Рамки на матрицата – двойна линия отляво и отдясно
With Selection
.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlDouble
.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlDouble
End With
' Фон на диагоналните клетки (15% сив)
For i = 1 To n
Cells(i + 1, i).Interior.Color = RGB(217, 217, 217)
Next i
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Заключителни думи
Авторите са далеч от мисълта, че са успели да изложат всички подробности
относно описанието на езика Visual Basic for Applications. Докато за първата част
на учебника – описанието на самия език, излагането е с по-голяма пълнота, то за
втората част – обектния модел на Excel, това е направено само за най-често използваните обекти. Но пълното изложение е невъзможна мисия. Броят на обектите, свойствата, методите и събитията при MS Excel вече приближава 2000. За пълни подробности относно обектите и техните свойства и методи съветваме читателя да се обърне към помощната система в редактора на VBA или на сайта на
MicroSoft.
Авторите съжаляват, че, поради ограничения обем на учебника, не включиха
глави, описващи създаването и използването на потребителски форми във VBA. А
това е съществена част от visual-частта на езика. Не можахме да дадем описание и
примери за съвместна работа с няколко приложения на MS Office, което също намира голямо приложение и показва богатите възможности на езика.
Като заключение ще разгледаме един пример, илюстриращ работа с няколко
работни книги, използването на вградените функции в самия Excel и показващ
големите и малко чудати възможности на типа данни Variant.
Програмата решава системата уравнения A*Х = B, където А е матрицата с
коефицентите на системата уравнения, В – матрицата-вектор на свободния член,
а Х – матрицата-вектор на неизвестните. Решението ще намерим чрез обръщане
на матрицата А, т.е. Х = А-1*В (предполага се, че детерминантата на матрицата А
е различна от нула).
Потребителят трябва първо да подготви работна книга (файл от тип xlsx), с
данните за системата уравнения. В първия работен лист, започвайки от клетка А1,
наберете коефицентите на системата уравнения (матрица А). Матрицата А трябва
да бъде квадратна и детерминантата и́ да бъде различна от нула. На същия работен лист оставете една празна колона и в следващата въведете свободните членове на системата уравнения (матрица-стълб В). Обърнете внимание, че свободните
членове са отдясно на равенството. Запазете файла с име по ваш избор.
Като контролен пример можете да ползвате следните данни:
A
1
2
3
4
5

4.78
-2.56
1.25
7.42
4.44

B
-2.56
12.86
7.42
-7.66
3.87

C

D

1.25
3.41
10.01
-8.77
4.48

7.42
-7.66
-8.77
12.12
7.43

E

F
4.44
3.87
4.48
7.43
8.21

G
3.76
-4.85
8.87
3.33
-6.23

След това в друга работна книга отворете редактора на VBA, вмъкнете модул
в проекта и копирайте следващата програма. Запазете книгата като файл от тип
xlsm.
В програмата са вмъкнати достатъчно коментари, за да бъдат ясни отделните
блокове.

Заключителни думи

Option Explicit
Option Base 1
Sub SysEqu()
Dim FileName As Variant ' Име на файла с входни данни (тип xlsx)
Dim WbSh As Worksheet ' Обектна променлива за лист-таблица
Dim m As Integer, n As Integer ' размери на областта (матрицата)
Dim A As Variant ' Матрица с коефицентите
Dim B As Variant ' Вектор на свободния член
Dim X As Variant ' Вектор на неизвестните
Dim A1 As Variant ' Обратна матрица на А
Dim DetA As Double ' Детерминанта на матрицата
' Указване на файла с входни данни
FileName = Application.GetOpenFilename
' Отваряне на файла с входни данни
If FileName <> False Then
Workbooks.Open FileName:=FileName
Else
MsgBox "Не сте указали файл с данни"
End
End If
' Въвеждане на данните
Set WbSh = Workbooks(2).Worksheets(1)
WbSh.Activate
Range("A1").CurrentRegion.Select
m = Selection.Rows.Count ' Брой редове
n = Selection.Columns.Count ' Брой колони
' Проверка дали областта е квадратна
If m <> n Then
MsgBox "Областта с коефиценти не е квадратна"
End
End If
' Въвеждане на матрицата с коефиценти – матрица А
A = Selection.Value
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' Проверка на детерминантата
DetA = Application.WorksheetFunction.MDeterm(A)
If Abs(DetA) < 0.01 Then
MsgBox ("Матрицата е сингулярна - det(A) = 0")
End
End If
' Въвеждане на вектора на своодния член
Range(Cells(1, n + 2), Cells(n, n + 2)).Select
B = Selection.Value
' Пресмятане на обратната матрица на А – матрица А1
A1 = Application.WorksheetFunction.MInverse(A)
' Пресмятане на вектора на неизвестните
X = Application.WorksheetFunction.MMult(A1, B)
' Извеждане на резултатите
Set WbSh = Workbooks(2).Worksheets(2)
WbSh.Activate
Cells.Clear
' Извеждане на заглавия
Range("A1").Value = "Матрица А"
Range(Cells(1, 1), Cells(1, n)).Select
Selection.HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection
Range(Cells(1, n + 1), Cells(1, n + 1)).Select
With Selection
.Value = "*"
.HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection
End With
Range(Cells(1, n + 2), Cells(1, n + 2)).Select
With Selection
.Value = "Вектор X"
.HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection
End With
Range(Cells(1, n + 3), Cells(1, n + 3)).Select
With Selection

Заключителни думи

.Value = "="
.HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection
End With
Range(Cells(1, n + 4), Cells(1, n + 4)).Select
With Selection
.Value = "Вектор B"
.HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection
End With
Range(Cells(1, 1), Cells(1, n + 4)).Select
With Selection
.Font.Bold = True
.Font.Size = 12
End With
' Извеждане на матриците и поставяне на рамки
Range(Cells(2, 1), Cells(n + 1, n)).Select
With Selection
.Value = A
.NumberFormat = "0.000"
.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlDouble
.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlDouble
End With
Range(Cells(2, n + 2), Cells(n + 1, n + 2)).Select
With Selection
.Value = X
.NumberFormat = "0.000"
.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlDouble
.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlDouble
End With
Range(Cells(2, n + 4), Cells(n + 1, n + 4)).Select
With Selection
.Value = B
.NumberFormat = "0.000"
.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlDouble
.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlDouble
End With
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' Затваряне на работната книга с данни и резултати
Workbooks(2).Close SaveChanges:=True
End Sub
Резултатите от работата на програмата се записват във втория лист на файла
с входни данни. При правилно изпълнение, резултатите от контролния пример
трябва да имат вида:
A
1
2
3
4
5
6

B

C

D

E

Матрица А
4.780
-2.560
1.250
7.420
4.440

-2.560
12.860
7.420
-7.660
3.870

1.250
3.410
10.010
-8.770
4.480

7.420
-7.660
-8.770
12.120
7.430

4.440
3.870
4.480
7.430
8.210

F

G

H

I

*

Вектор X

=

Вектор B

9.464
2.575
-0.995
-1.344
-5.332

3.760
-4.850
8.870
3.330
-6.230
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