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Универзитет у Новом Саду
Технички факултет “Михајло Пупин” Зрењанин

Предмет
Софтверска решења за финансије и менаџмент

Лабораторијске вежбе
Тема: Снимање и покретање макроа у MS Excel-у

Вежба 5а – VBA макрои – снимање макроа

Снимање макроа
Снимање макроа представља снимање акција које се извршавају одређеним редом. Резултат
снимања макроа је процедура типа Sub, која садржи код за реализацију акција.

Поступак снимања макроа ће бити приказан на примеру креирања макроа који форматира изглед
активне ћелије:

1. Активирати празну ћелију на радном листу.

2. Одабрати команду Сними макро (Record Macro) са палете за рад са макроима (слика 1)

3. Покреће се дијалог за постављање података макроа (слика 2):

a. Име макроа (Macro name) - назив процедура која ће бити креирана

b. Пречица са тастатуре (Shortcut key) - комбинација тастера која омогућује брзи
позив макроа из активне ћелије

c. Место складиштења макроа (Store macro in) - локација где ће макро бити снимљен

d. Опис макроа (Description) - опис макроа

4. Извршавање жељеног скупа акција форматирања за активну ћелију. Акције треба
извршити тако да се реализује жељено форматирање ћелија, на пример:

a. Фонт: Courier New, size 12, bold

b. Боја текста: црвена

c. Боја позадине: сива

5. Када се комплетирају све акције, треба прекинути снимање макроа (слика 3).

Слика 1. Покретање алата за снимање макроа (Developer трака)
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Слика 2. Дијалог за постављање параметара новог макроа

Слика 3. Заустављање снимања макроа

Снимљени макро се може извршити на следеће начине:

 помоћу дефинисане пречице са тастатуре (Ctrl+Shift+F)

 избором алата за покретање макроа из Developer траке (слика 4)

Слика 4. Покретање макроа помоћу из Developer траке
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Листинг 1. Код снимљеног макроа FormatiranjeCelijeCS
Sub FormatiranjeCelijeCS()
'
' FormatiranjeCelijeCS Macro
' Formatiranje aktivne celije: 1. font: Courier New, size 12, bold 2. boja teksta:
crvena 3. boja pozadine: siva
'
' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+R
'

With Selection.Font
.Name = "Courier New"
.Size = 12
.Strikethrough = False
.Superscript = False
.Subscript = False
.OutlineFont = False
.Shadow = False
.Underline = xlUnderlineStyleNone
.ColorIndex = xlAutomatic
.TintAndShade = 0
.ThemeFont = xlThemeFontNone

End With
With Selection.Font

.Name = "Courier New"

.Size = 12

.Strikethrough = False

.Superscript = False

.Subscript = False

.OutlineFont = False

.Shadow = False

.Underline = xlUnderlineStyleNone

.ColorIndex = xlAutomatic

.TintAndShade = 0

.ThemeFont = xlThemeFontNone
End With
Selection.Font.Bold = True
With Selection.Font

.Color = -16776961

.TintAndShade = 0
End With
With Selection.Interior

.Pattern = xlSolid

.PatternColorIndex = xlAutomatic

.ThemeColor = xlThemeColorDark1

.TintAndShade = -0.249977111117893

.PatternTintAndShade = 0
End With

End Sub

Протумачити генерисани код приликом снимања макроа. Сагледати да ли се код може редуковати.
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Вежба 5б – Снимање макроа за рачунање са подацима из табеле

За реализацију вежбе формирати табелу са следећим садржајем.

kasa 1 kasa 2 kasa 3 kasa 4

ponedeljak 2,584.45 5,323.36 373.00 45.00

utorak 786.56 2,523.58 4,536.34 568.00

sreda 2,345.68 543.80 557.69 783.00

četvrtak 5,463.56 567.00 3,454.20 1,245.00

petak 6,345.89 3,470.90 678.00 456.00

Снимити и потом извршити следеће макрое:

1. Макро који одређује укупни промет за сваку од каса, и приказује га испод вредности за сваку
одговарајућу касу

2. Макро који одређује укупни промет по данима у недељи, и приказује га на крају реда за
одговарајући дан.

3. Макро који одређује средњу вредност промет за сваку од каса, и приказује га испод вредности
за сваку одговарајућу касу

4. Макро који одређује максималну вредност промета по данима у недељи, и приказује га на крају
реда за одговарајући дан.

5. Макрое који форматирају ред са укупним приходом за сваку од каса и за сваки од дана у
недељи.


