ПРОЕКТ
Създайте шаблон, така че за основаните на него документи потребителят да разполага
с възможност за стартиране на диалог, който му позволява да въведе дума и във всяко
изречение в документа, което съдържа тази дума, всеки символ да бъде форматиран
по желания от потребителя начин: шрифт, подчертаване (без или с една черта), курсив
(да или не), получер (да или не). Вляво е даден примерен изглед на диалога.
Примерен текст:
Всичко е въпрос на образование. Образованието е най-голямото достижение на
човешката цивилизация. Ако не беше феноменът „образование“, човечеството нямаше
да има такива постижения в такива кратки от еволюционна гледна точка срокове.
След изпълнение (с параметрите от показания примерен диалог):
Всичко е въпрос на образование. Образованието е най-голямото достижение на
човешката цивилизация. Ако не беше феноменът „образование“, човечеството нямаше да има такива постижения в такива
кратки от еволюционна гледна точка срокове.
Form FDialog
Option Explicit
Private Sub BCancel_Click()
Me.Hide 'Скрива фóрмата
End Sub
TKeyWord
Private Sub BFont_Click()
Dim d As Dialog
Set d = Application.Dialogs(wdDialogFormatFont) 'Създава стандартен диалог
LFont
'Свойства по подразбиране
d.Font = LFont.Caption
BFont
d.Underline = False
d.Bold = False
d.Italic = False
BOK
BCancel
d.Update
If d.Show = -1 Then 'Ако е приета промяната
LFont.Caption = d.Font
ChBUnderline
ChBUnderline = d.Underline
ChBBold = d.Bold
ChBBold
ChBItalic = d.Italic
ChBItalic
End If
End Sub
Private Sub BOK_Click()'Натиснат е бутон „Да“
Dim s As String, w As String, r As Range, st As Long, en As Long
w = Trim(TKeyWord.Text)'Премахват се водещи и крайни интервали
If w <> "" Then 'Ако не е останал празният низ
For Each r In ActiveDocument.Sentences 'По колекцията от изречения в документа
st = r.Start 'Запомняме началото и края
en = r.End
With r.Find 'Подготвяне метода Find
.ClearFormatting
.Replacement.ClearFormatting
.Replacement.Text = ""
.Text = w
.Wrap = wdFindStop
.Forward = True
.MatchWholeWord = True
If .Execute Then 'Ако в изречението се намери желаната дума
r.Start = st 'възстановяваме целия обхват (изречението)
r.End = en
'Промяна на свойствата на обхвата
r.Font.Name = LFont.Caption
r.Bold = ChBBold.Value
r.Italic = ChBItalic.Value
'Underline е от изброен тип, не Boolean
r.Underline = IIf(ChBUnderline.Value, wdUnderlineSingle, wdUnderlineNone)
End If
End With
Next
End If
Me.Hide
End Sub
Private Sub UserForm_Activate()
'При активиране шрифтът е стандартният за документа
LFont.Caption = ActiveDocument.Range.Font.Name
End Sub

Module OpenDial
Option Explicit
'Макрос за отваряне на диалога от потребителя
Sub FormatSentences()
FDialog.Show
End Sub

