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Предмет
Софтверска решења за финансије и менаџмент

Лабораторијске вежбе
Тема: Увод у Visual Basic for Applications (VBA) програмирање у MS Excel-у

Теоријски увод

Основне намене VBA:

 аутоматизација уноса текста који се често користи (нпр. листа података)

 аутоматизација рачунања које се често користи (нпр. извештај о утрошку енергије)

 аутоматизација операција које се често понављају заједно, употребом алатке за снимање и
потом покретање макроа

 креирање специфичне корисничке команде која обухвата неколико акција у Excel-у

 креирање дугмета у Quick Access палети за неку специфичну команду

 креирање сложених апликација

Макро (Macro) је VBA програм који садржи низа наредби које аутоматизују неки посао, чиме се
смањује могућност за грешке, а истовремено убрзава посао. Модул (Module) је објекат који служи
као контејнер за VBA код. Модул се састоји од процедура и макроа. Може бити придружен радној
свесци, радном листу, или реализован као независни модул.

VBA код се пише/уређује у оквиру VBA модула помоћу Visual Basic Editor-а (VBE). Сваки VBA
модул садржи:

 Под-процедуре Sub (Sub procedures)

 Функцијске процедуре Function (Function procedures). Функција увек израчунава и
враћа само једну вредност. Може се позвати из формуле у радном листу као и остале
уграђене функције Excel-а. Функција може прихватити аргументе приликом позива.
Аргументи се наводе у заградама, и одвајају зарезима

Објект (Object) су елементи са којима може да ради Excel уз помоћ макроа. Примери објеката су:

 Excel (Application)

 Радна свеска (Workbook)

 Радни лист (Worksheet)

 Подручје ћелија на радном листу (Range)

 Дијаграм (Chart)

Објекти су организовани у хијерархијску структуру која одсликава примену објеката приликом
рада у Excel-у. Хијерархијско уређење објеката се назива објектни модел (Object model). Објекти
могу садржати друге објекте, нпр. објекат странице Worksheet може садржати објекте дијаграме
Charts (колекција објеката типа дијаграм) или подручја ћелија Range. Објекти имају својства и
методе. Објекти истог типа креирају колекцију, која је такође објекат.

Објекту се приступа тако што се специфицира његова позиција у хијерархији објеката и користи
се тачка као сепаратор. Пример:

Application.Workbooks(“Book1.xlsx”).Worksheets(“Sheet1”)
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Својство објекта се користи тако што се из назива објекта наведе тачка као сепаратор и потом
назив својства.

Активна ћелија (ActiveCell) је својство које враћа објекат типа Опсег (Range) који
представља ћелију која је активна. На активну ћелију се може применити било које својство или
метода објекта типа Range.

За ефикасан рад са VBA је потребно приказати рибон Developer који омогућује рад са VBA
макроима, а подешавање зависи од верзије Excel-а, а пример за Excel 2007 је приказан на слици 1.

Слика 1. Картица за VBA макроима у оквиру Excel-а

За више детаља о Макроима и програмирању у Visual Basic for Applications погледати поглавља
која су у делу VI Програмирање на језику VBA у књизи

Џон Вокенбак. Excel 2007 Библија. Микро књига, Београд, Србија. 2007.
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Вежба 4а – VBA макрои - процедуре и функције

Креирати радну свексу са називом Vezba04.xlsm (Excel Macro-Enabled Workbook),
радни лист Макрои. Покренути Visual Basic Editor за рад са макроима употребом VBA. За текући
пројекат креирати модул за чување нових макроа и назвато га Module1. У оквиру креираног
модула додати следеће макрое:

 Макро реализован као процедура типа Sub за уписивање текућег датума у активну
ћелију у формату dd.mm.yyyy., и форматирање ћелије тако да текст буде
исписан масним словима (bold) и да чирина буде одговарајуће за унети датум.
Макро назвати DanasnjiDatum.

 Макро реализован као функција типа Function који рачуна и враћа кубни корен
броја предатог као параметар. Макро назвати KubniKoren.

Макро који исписује текући датум у активну ћелију
Sub DanasnjiDatum()

'unos danasnjeg datume u aktivnu celiju'
ActiveCell.Value = Date
ActiveCell.NumberFormat = "dd.mm.yyyy."
'formatiranje ispisa u celiji'
ActiveCell.Font.Bold = True
ActiveCell.Columns.AutoFit

End Sub
Функција која рачуна и враћа кубни корен броја
Public Function KubniKoren(broj)

'izracunava kubni koren zadatog broja'
KubniKoren = broj ^ (1 / 3)

End Function
Креиране макро снимити и потом извршити на радном листу Макрои. Макро се извршава тако
што се прво селектује нека празна ћелија и затим употреби алатка за покретање која се налази у
палети View → View macros (Alt+F8), а омогућује креирање, покретање и брисање макроа

За извршење макроа KubniKoren је потребно креирати табелу која има следећи садржај, и потом
макро извршити тако што се у одабраној ћелији унесе формула која позива макро функцију
=KubniKoren(broj), где је број адреса ћелије са бројем за који се врши рачунање.

Број Кубни корен Квадратни корен

45

78

27

64

Вежбе за самостални рад
1. Изменити макро DanasnjiDatum тако да приликом исписа текућег датума, боја слова

буде црвена. Употребити објекте Selection.Font из колекциј уграђених објеката.

2. Креирати макро који рачуна квадратни корен за број и тестирати га на претходној табели.
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Вежба 4б – VBA макрои – контрола тока извршења

Контрола извршења тока макроа
За контролу тока извршења макроа се користе стандардне програмске конструкције као и удругим
језицима:

Условно извршавање (If-Then-Else)
If condition Then

Code
Else

Code
End If
Вишеструко гранање (Select-Case)
Select Case value

Case values1/condition1
Code1

Case values2/condition2
Code2

…
Case valuesN/conditionN

CodeN
End Select

Петљa (For-Next)
For Counter=BeginValue To EndValue [Step value]

Code
Next Counter
Петља (Do While … Loop)
Do While condition

Code
Loop
Погледати систем за помоћ у вези синтаксе и употребе наредби.

Пример 1
У оквиру модула Module1 креирати макро ObojBroj који боји садржај ћелије црвеном бојом
ако је бројчана вредност мања од један, и боји плаво ако је бројчана вредност већа од један. Макро
тестирати одабраном скупу података.

Решење: Макро који проверава садржај ћелије и боји садржај у зависности од величин броја је
приказан у листинг 3.

Листинг 3. Макро ObojBroj
Public Sub ObojBroj()

If ActiveCell.Value < 1 Then
ActiveCell.Font.Color = RGB(255, 0, 0)

Else
ActiveCell.Font.Color = RGB(0, 0, 255)

End If
End Sub
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Пример 2
У оквиру модула Module1 креирати макро ProveriCeliju који боји садржај ћелије у
зависности од врености: мање од нуле у црвено, нула у зелено, и веће од нуле у плаво.

Листинг 4. Макро ProveriCeliju
Public Sub ProveriCeliju()

Select Case ActiveCell.Value
Case Is < 0

ActiveCell.Font.Color = vbRed
Case 0

ActiveCell.Font.Color = vbGreen
Case Is > 0

ActiveCell.Font.Color = vbBlue
End Select

End Sub

Додатни пример у листингу 5 приказује поруку о вредности броја у ћелији.

Листинг 5. Макро ProveriBroj
Public Sub ProveriBroj()

If ActiveCell.Value >= 0 Then
If ActiveCell.Value = 0 Then

MsgBox ("Broj je jednak 0.")
Else

MsgBox ("Broj je pozitivan.")
End If

Else
MsgBox ("Broj je negativan.")

End If
End Sub

Пример 3
Написати макро BrojackaPetlja који користи петљу и приказује резултат бројања у петљи.
Потом креирати макро BrojacUnazad који броји уназад (нпр. од 10 до 1) и приказује резултат
бројања.

Макро BrojackaPetlja
Public Sub BrojackaPetlja()

Dim Counter As Integer
Dim Result As Integer
For Counter = 1 To 10

Result = 3 * Counter
MsgBox (Result)

Next Counter
End Sub
Макро BrojacUnazad
Public Sub BrojacUnazad()

Dim Counter As Integer
Counter = 10
Do While Counter > 0

MsgBox (Counter)
Counter = Counter - 1

Loop
MsgBox ("Gotovo brojanje")

End Sub
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Примери за самостални рад
1. Написати макро који узима вредност из активне ћелије и приказује је у дијалогу за поруку.

2. Написати функцију која одређује површину квадрата, а као параметар користи користи унету
вредност. Функцију позвати у оквиру формуле у радној свесци Excel-а.

3. Написати функцију која одређује факторијел унетог броја. Функцију позвати у оквиру формуле
у радној свесци Excel-а.

4. Написати функцију која проверава да ли је унети број прост и информацију приказује у дијалогу
за поруку.

5. Написати макро који одређује збир парних непарних бројева у опсегу од 10 до 49.


