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FUNCIÓ MSGBOX
Aquesta funció mostra un missatge en un quadre de diàleg, acompanyat eventualment per una
icona i per un a tres botons.
Sintaxi de la instrucció:
Quan només hi ha un botó:

MsgBox <missatge> [, [<tipus>][, <títol>]]

Quan hi ha més d’un botón:

MsgBox (<missatge> [<botons>][, <títol>] [, helpfile, context])



Botons: expressió numèrica que representa la suma dels valors que especifiquen els botons que es
tenen que mostrar, l’estil d’icona que s’utilitzarà, la identitat del botó predeterminat, així com la
modalitat del quadre de missatge.



Títol: Text en la barra de títol del missatge



Helpfile: Arxiu d’ajuda que s’ha d’utilitzar



Context: Tema de l’ajuda corresponent.

Valors de l’argument Botons
Constant simbòlica

Valor

Significat

Número i tipus de botons
VbOkOnly

0

Mostra només el botó Acceptar.

VbOKCancel

1

Mostra els botons Acceptar i Cancel·lar

vbAbortRetryIgnore

2

Mostra els botons Anular, Reintentar i
Ignorar

vbYesNoCancel

3

Mostra els botons Sí, No i Cancel·lar

vbYesNo

4

Mostra els botons Sí i No

vbRetryCancel

5

Mostra els botons Reintentar i Cancel·lar

vbMsgBoxHelpButton

16384

Mostra un botó d’ajuda

Tipus d’icona
vbCritical

16

Mostra l’icona
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vbQuestion

32

vbExclamation

48

vbInformation

64

Mostra l’icona
Mostra l’icona
Mostra l’icona

Botó predeterminat
vbDefaultButton1

0

Primer botó

vbDefaultButton2

256

Segon botó

vbDefaultButton3

512

Tercer Botó

vbDefaultButton4

768

Quart Botó

Modalitat
vbApplicationModal

0

Aplicació Modal, l’usuari ha de respondre al
missatge mostrat en el quadre de missatge
abans de poder continuar treballant amb
l’aplicació actual.

vbSystemMoidal

4096

Sistema modal. Totes les aplicacions
s’aturen fins que l’usuari respongui al
missatge mostrat en el quadre de diàleg.

Presentació
vbMsbBoxHelpButton

16384

Afegir el botó “Ajuda” al quadre de
missatge.

vbMsbBoxSetForeground

65536

Mostra la finestra de missatge en primer
pla.

vbMsgBoxRight
vbMsbBoxRtlReading

524288
1048576

Alinea el text a la dreta.
Defineix un ordre de lectura a esquerra pels
sistemes Hebreu i àrab.

Valors de retorn estan definits també per constants:
Constant

Valor de retorn

Botó seleccionat

vbOk

1

Acceptar

vbCancel

2

Cancel·lar

vbAbort

3

Anular

vbRetry

4

Reintentar

vbIgnore

5

Ignorar

vbYes

6

Si

vbNo

7

No
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