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 مقدمه 

 کاربران از یکی مطمئنا هستید آن خواندن مشغول و گرفته دست به را کتاب این شما که اکنون 

 اکسل ارافز نرم با به کار  خانه یا و مدرسه و دانشگاه  کار ،  محیط در زیادی زمان هستید و  اکسل

 .دهید می اختصاص

ردازید پدقت کرده اید که چه سهمی از این زمانی که به کار با این نرم افزار می  اما آیا تاکنون  

 می شود. پیش پا افتاده و یا کارهای تکراری صرف 

آن  و پیش پا افتاده هستند اما شما ناچار از انجام یبا وجود اینکه برخی از این کارها واقعا تکرار 

 .ها خواهید بود

تاثیرات  تواندمیاینکه یک کار را به صورت چندین و چند بار و به طور تکراری بخواهید انجام دهید  

 نامناسبی بر عملکرد شما بگذارد که این تاثیرات می تواند شامل : 

 

  . وقت زیادی از شما از طریق پرداختن به کارهای تکراری تلف شود 

  . باعث خستگی و کاهش بهره وری شما شود 

  . احتمال بروز خطا را در حین انجام چندین و چند باره یک کار در شما باال ببرد 

 

 کار در را شما وقت درصد ۸۰ تواند می گاهی انجام بسیاری از این کارهای پیش پا افتاده و تکراری  

 .دهد اختصاص خود به اکسل افزار نرم با

 

 ؟تچیس منظوراین  برای مناسب راهکار اما 

 

 .منظور در اختیار کاربران قرار داده است این  را برای ای  راهکار هوشمندانه اکسل

 

  هستند . ماکروهاهمان راهکار هوشمندانه  این 

 

 اکسل افزار نرم بادر کار   ما به توانندمی چگونه وها چه هستند چه قابلیت هایی دارند  کرواینکه ما

 کمک

 . گردد می تقدیم عزیزان شما به کتاب این روی پیش صفحات در که است آموزشی موضوع کنند 
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در نرم  یکی از قابلیت های کاربردی کروها اشاره نمایم این است که ما بین به آن آنچه باید در این 

 .باشد متعددی های پیچیدگی دارای دنتوانمی خود نوبه به  کهافزار اکسل هستند 

 : دو محور زیر خواهد بود در برگیرنده  اما آنچه در این کتاب مطالعه خواهید نمود 

  ا معنا و مفهومی می تواند داشته باشد و چگونه م                                   اول اینکه اصوال  یک ماکرو چیست و چه

 .مکاری اکسل برای خود ایجاد نمایی می توانیم یک ماکرو در محیط

 چگونه میتواند برای انجام کارها به ما کمک نماید و ما از چه طریق  وراکدوم اینکه یک م

 یم. بهره ببر قابلیت اکسل توانیم از این  می

که این کتاب به هیچ عنوان به بررسی ماکرو های پیشرفته  مکه بیان نماییز الزم است ذکر این نکته ن

 ی با ماکرو ها به صورت مقدماتی وو بسیار پیچیده نخواهد پرداخت و تنها هدف از این کتاب آشنای

 و ها وماکر مبحث با راحتی به کتاباین   مطالعه پایان در و انتظار این است که  باشد می جامع البته

 .دویش آشنا آنها با کار نحوه

 

 ؟ ماکرو چیست

ماکرو یکی از قابلیت های موجود در نرم افزار اکسل می باشد که به کاربر این اجازه را می دهد که  

در موارد بعدی انجام و به جای اینکه یک کار را ده بار انجام دهد فقط یکبار به انجام آن کار بپردازد 

 . نماید واگذار  اکسل  این کار را به خود 

 کاری ماوقتی کنم که باید اینگونه بیان  م یو بپردازراگر بخواهیم به زبان ساده تر به بیان مفهوم ماک

 به منمایی تکرار       مجددا  را کار همان مرتبه چند و چندین است قرار که دهیممی انجام اکسل در را

 : که مینمای می               اعالم اکسل

 برای را کار همین بایستی من از بعد که میدهم انجام کار چه من ببین کن نگاه خوب  اکسل آقای"

  "بدهی انجام من

 از بعدی گام در و بدهیم یاد اکسل به را بارکاری یک اینکه ما  .این کل فلسفه کار با ماکرو هاست

      عینا  خواستیم خودمان که جا هر در و بار چند و چندین ما برای را کار همان که بخواهیم اکسل

 .کند تکرار

وجه م پرداخت که از طریق آنها متخواه مثال هاییاین کتاب به ذکر  روی  صفحات پیشدر در ادامه 

یک کار تکراری را می خواهیم در اکسل انجام دهیم مفهوم کار  مگویی خواهید شد که وقتی می

 .بدهیم یاد اکسل به را کار یک توانیم می چگونه      اصوال  و تکراری چیست 

کنیم اعالم می اکسل به ما که وقتی در محیط اکسل می کند این است  بنابراین کاری که ماکرو 

دهیم را به طور کامل در خود ثبت و ضبط نموده ی را که ما در محیط اکسل انجام مییتمامی کارها



 آشنایی جامع ایجاد و کار با ماکروها در اکسل 
 6  

 

 
https://t.me/Softpluse www.instagram.com/Softpluse 

وقتی که ما از اکسل می  سپارد و بو تمامی مراحل را بطور کامل و با دقت تمام به حافظه خود 

ل این کار را از طریق اجرای اکس واقع در دهد انجام مجددا ما برای را ما نظر مورد کار که خواهیم 

 .رساندمی سرانجام بهماکرو برای ما  

 پس کل فرآیند کار با ماکروها شامل دوبخش است : 

 فرآیند ضبط ماکرو  -

 فرآیند اجرای ماکرو  -

 

 ها ورماکناخت ماهیت عملکردی ش

 . یده اتاکنون با این جمله که شما باید کار با ماکروها را فرا بگیرید برخورد کرد حتما

  ها ورماک و  وقتی به دنبال این هستید که دریابید واقعا  چه نیازی به دانستن کار با ماکروها دارید 

این زمینه از خود و چندین و چند پرسش دیگر در  قرار است چه کاری برای شما انجام بدهند؟

می گردید با چند پاسخ  ها پرسش این  و وقتی که در منابع مختلف به دنبال پاسخی برای دپرسیمی

 شوید که:کلی مواجه می

 . دنکننیاز میماکرو ها شما را از انجام دادن کارهای تکراری بی  .1

 . د نکن ها سرعت انجام کارها را زیاد می اکروهام  .2
 

 :این است کهاما سوال اساسی 

  منظور ما از کار تکراری چیست ؟ 

 اصال چرا و به چه دلیل باید یک کار تکراری را در اکسل انجام دهیم ؟ 

  چگونه می توان سرعت انجام کارها را در اکسل باال ببریم ؟ 

بنابراین قبل از اینکه یاد بگیریم که چگونه یک ماکرو را ایجاد کنیم تا با استفاده از آن از انجام 

 کارهای تکراری خودداری کنیم باید ببینیم که اصال  معنا و مفهوم کار تکراری چیست ؟ 
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 منظور از کار تکراری در اکسل چیست ؟ 

 

 

اجازه بدهید بدون هیچ توضیح اضافه ای و فقط در قالب یک مثال کامال ساده و عملی به مفهوم کار 

 تکراری در اکسل بپردازم . 

موجود د ر بخشی از شیت کاری که درصفحه بعد تصویری از آن را می توانید مشاهده اطالعات  

 آن در افراد خانوادگی نام و نام هک داریم ستونی اطالعات از سری این را در نظر بگیرید ما در  کنید 

 . تاس شده درج
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خانم یا زن بودن از کلمه آقا و  یا و مرد تناسب به افراد  نام جلوی در همانطور که مالحظه می کنید 

 . استفاده شده است

 افراد اسامی ابتدای از را خانم یا و آقا کلمه این خواهیممی دلیل هر به بنافرض نمایید که حال  

 .نماییمحذف 

                         مطمئنا  حذف این کلمات به ردیف باشد  1۰۰۰فرض کنید که این سری از اطالعات شامل بیش از  

 که چرا رسدنمی نظر به یمعقولگزینه از تمامی این هزار ردیف  دستی طورصورت یکی یکی و به  

 . خواهد گرفتاز ما   را زیادیوهم انرژی   زمانهم  کار این

اینجاست که می توان این کار را به ماکروها بسپاریم بر ماکروها بخواهیم که عمل حذف این عبارت  

 .  دهند انجام ما برای را ها 

است که می توان در خصوص نحوه کارکرد ماکروها و کاربردهای بسیار  یاین تنها یکی از صدها مثال 

 . مفید که می توانند برای ما داشته باشند عنوان نمود 
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برای مشاهده نحوه انجام عملیات توضیح داده شده در باال می توانید 

 به آدرس زیر مراجعه کنید . 

Softpluse.ir 
 

 

 

توانیم یک ماکرو را  براین آنچه که در این کتاب به آن خواهیم پرداخت این است که چگونه میبنا

 .برای خود ایجاد نموده و از آن برای انجام کارهای طوالنی و خسته کننده بهره الزم را ببریم

 

جاد ماکرو ها در محیط ای نحوه با ساده گام ۸ طی در پس از اینجا با من همراه باشید تا شما را  

 م. ماکرو ها آشنا نمای بهاکسل و چگونگی استفاده از آن ها و نیز محول نمودن کارها 
 

 مراحل مختلف ایجاد یک ماکرو 

 لاکس کاری محیطبه   Developer سربرگ افزودن
 

را که قرار  یاولین گام برای کار با ماکروها این است که گزینه های مربوط به کار با ماکروها و امکانات 

خود اضافه  اکسل اده از آنها ماکرو های خود را ایجاد و مدیریت نمایید را به محیط کار استف است با 

 . نمایید

 شده داده قرار  Developer نام به یسربرگ در ماکروها با  کار و ایجاد کلیه امکانات مربوط به  

 برای فرض پیش صورت به سربرگاین   اکسل های نسخه از بعضی در است ممکن که آنجا از  اند

وانید این م داد که چگونه می تن در گام نخست به شما آموزش خواهبنابرای یایده نمایش در نب کاربر

 . خود اضافه نموده و از امکانات آن استفاده کنید اکسل سربرگ را به محیط کار 

 

 

 

 

 

 

https://softpluse.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7/
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 :مراحل زیر را دنبال کنید   Developerبرای اضافه نمودن سربرگ  

 

 .را انتخاب نمایید  Fileاز ناحیه کاری مربوط به سربرگ های اکسل گزینه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .را انتخاب کنید  Optionهای موجود در کادر سمت چپ گزینه  از گزینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .برای شما باز خواهد شد  Excel optionبعد از انجام این کار پنجره ای تحت عنوان  
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 . کلیک کنید     customize the  Ribbonبر روی پنجره  این سمت چپ  ادرک از .3

 

ه در تصویر زیر مشاهدتنظیمات مربوط به دو کادر موجود در سمت راست را همانند آنچه که  .4

 می کنید انجام دهید

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گدید مالحظه خواهید نمود که سر برخود بازگر اکسلنجام این مراحل اگر به محیط کار بعد از ا

  .شما اضافه شده است اکسل به محیط کاری   Developerجدیدی تحت عنوان 

که این سربرگ دارای دستورات متعددی می باشد  مشاهده می کنید اگر این سربرگ را باز کنید 

آنچه که در  با صرفنظر نمودن از سایر امکانات ،  که درون داشبورد های مختلف قرار داده شده اند

هم  کنار   Codeاین کتاب با آن سر و کار خواهیم داشت امکاناتی است که در داشبورد مربوط به 

 که در ادامه به توضیح آنها خواهم پرداخت . قرار داده شده اند . 

 

 

 

تیک این گزینه را 

 بزنید 
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 به مختلف طریق دو از توانید می شما که واقعیت امر این است         

 .دبپردازی خود نظر مورد های ماکرو ایجاد

 خاصی فعالیت که وقتی  بخواهید اکسل از راه اول این است که  

م انجا اکسل در که را آنچه تمام دهیدمی انجام اکسل در را

                                                            میدهید را به صورت کامل ثبت و ضبط نماید تا مجددا  و در دفعات 

 .                                                                        بعد بتوانید از اکسل بخواهید که عینا  همین کارها را برای شما تکرار نماید

 . می باشد  VBAروش دوم برای ایجاد ماکرو ها استفاده از محیط برنامه نویسی  

ا انجام بدهد را به صورت قطعات برای شم لساککارهای را که مد نظر دارید که  در این روش تمامی 

دی در محیط برنامه نویسی اکسل تعریف نموده و هرگاه که نیاز به انجام این کار داشتید کافی ک

 هد. فراخوانی نمایید تا کار مربوطه را برای شما انجام دمربوطه را   است که فقط قطعات کد

 تفاوتی  روش دو هر در کار نهایی خروجی و هرچند که نتایج هر دوی این روش ها یکسان می باشد

 شما که است این هم آن و دارند همدیگر با عمده تفاوت یک اجرا مرحله در اما ندارند همدیگر با

 استفاده با واقع در و ندارید نویسی برنامه دانش داشتن به نیاز عنوان هیچ به ماکرو یک ایجاد برای

لیت ماکرو ها می توانید براحتی کارهای مورد نظر خود را برای اکسل به صورت خودکار در قاب از

برنامه  انجام دهید قاعدتا نیاز به دانش آورید اما اگر بخواهید همین کار را در محیط برنامه نویسی 

در محیط اکسل  VBAنویسی  به زبان برنامهمربوط نویسی دارید و باید با اصول و قواعد خاص 

 آشنایی نسبی داشته باشید.
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 Developerمعرفی امکانات سربرگ 

 

انیم از نگاهی به امکاناتی که در این سربرگ وجود دارد بیندازیم و ببینیم که چگونه می توبیایید  

 . آنها برای ایجاد و مدیریت ماکروها در محیط اکسل استفاده کنیم

 . به همراه امکانات آن را به شما نمایش میدهد Developerتصویر زیر نمایی از سربرگ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : گزینه های موجود در این سربرگ به ترتیب شماره گذاری شده به قرار زیر است 

 
 

    ویژوال بیسیک - 1 

 

 

 

یکی از روشهای ایجاد ماکرو ها استفاده از محیط برنامه نویسی ویژوال  م                         همانطور که قبال  اشاره کرد 

 VBAبیسیک در محیط اکسل میباشد این آیکون امکان دسترسی شما را به محیط برنامه نویسی 

 در اختیار شما قرار می دهد.  را  و درج کدهای مورد نظر خود برای ایجاد ماکرو ها

یم وارد مباحث مربوط به برنامه نویسی و کدهای مربوط به آن از آنجا که در این کتاب قصد ندار 

 . امکانات موجود در این گزینه صرف نظر میکنیمو شویم از توضیح عملکرد 

 

1 2 3 

4 
5 
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 روهاماک .گزینه  2 

 

 

 این گزینه لیستی از ماکروهای موجود را به شما نمایش می دهد . 

اگر بر روی این گزینه کلیک کنید پنجره ای برای شما باز خواهد شد که در زیر می توانید این  

 . پنجره را مشاهده کنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . همانگونه که مالحظه می کنید این پنجره دارای قسمتهای مختلف به قرار زیر است

 ده نمایید . هتوضیحات مربوط به این گزینه ها  را می توانید در جدول صفحه بعد مشا

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 
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شماره 

 گزینه
 نحوه عملکرد و کاربرد گزینه نام گزینه

1 Macro 

name  
 نام ماکروی انتخاب شده جهت اجرا را نشان می دهد . 

2 Macro list  نمایش می دهد .  را  لیست ماکروهای موجود و قابل اجرا 

3 Run  اجرای ماکروی انتخاب شده در کادرMacro name   

4 *
 Step info . مراحل اجرای یک ماکرو را می توان با این گزینه دنبال نمود 

5 *
Edit 

می ده برای انجام تغییرات مد نظر در ساختار ماکرو از این گزینه استفا

 شود. 

6 Create  جدید.برای ایجاد یک ماکروی 

7 Delete . برای حذف یک ماکرو 

۸ Option 
برای تعیین کلید میانبر و درج توضیحات مد نظر برای ماکروی 

 انتخابی.

9 Macro in  برای تعیین محل ذخیره ماکرو 

1۰  Description  برای ثبت توضیحات در خصوص عملکرد تابع 

 

منتقل می کند . بنابراین  VBAرا به محیط کد نویسی  با انتخاب هرکدام از این گزینه ها اکسل شما*

 خواهید داشت .  VBAبرای کار با این گزینه ها نیاز به آشنایی نسبی با 
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 ورگزینه ی رکورد ماک

د چرا این گزینه جز مهمترین گزینه ها می باش ه شد در بین گزینه هایی که تاکنون به آنها پرداخت

و اکسل  ی خود را انجام دادهد تنظیمات مربوط به ایجاد ماکروکه با استفاده از این گزینه می توانی

 .را آماده ضبط ماکرو خود نمایید

 . اگر بر روی این گزینه کلیک کنید پنجره ای به قرار زیر برای شما باز خواهد شد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیح مربوط به عملکرد این گزینه ها به قرار زیر است : 

 

شماره 

 گزینه
 نحوه عملکرد و کارایی نام گزینه

1 Macro name  . برای تعیین نام ماکرویی که می خواهید ایجاد نمایید 

2 Shortcut key  برای اختصاص یک کلید میانبر برای ماکروی خود 

3 Macro in *  برای تعیین محل ذخیره ماکرو 

4 Description  برای ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه کار این ماکرو 

1 

2 

3 

4

4
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 تعیین می نماید که ماکرویی که ایجاد می شود در کجا ذخیره شود .  macro in گزینه 

 این گزینه شامل سه آیتم زیر است :
1. Personal  macro workbook  

کان را اگر انتخاب نمایید که ماکروی ایجاد شده شما در این قالب ذخیره شود اکسل این ام

نید این برای شما فراهم می آورد که از این ماکرو در هر فایل اکسل دیگر ی به سادگی بتوا

 ماکرو را احضار نمایید و از ان استفاده کنید . 

ط محدود به همین فایل اکسل جاری شما در واقع با استفاده از این گزینه ماکروی شما فق

 ندارد و در تمام فایل های اکسل دیگر نیز قابل رویت و استفاده است . 

برای استفاده از این ماکرو در فایل های دیگر فقط کافی است لیست ماکروهای موجود را 

ایجاد  باز نمایید تا مشاهده نمایید که علیرغم اینکه فایل اصلی که ماکروی خود را در آن

کرده اید را حتی باز نکرده اید اما با این وجود ماکروی ایجاد شده در آن در لیست 

 ماکروهای فایل جدید قرار دارد و می توانید از آن استفاده نمایید . 
2. New workbook   

با استفاده از این گزینه اکسل برای دخیره نمودن ماکروی شما یک فایل جدید ایجاد می 

توانید ماکروی خود را نه در فایل جاری بلکه در یک فایل جدید از اکسل کند و شما می 

 ایجاد و ذخیره نمایید . 
3. This workbook  

با استفاده از این گزینه می توانید ماکروی خود را در فایل جاری ذخیره نمایید . فقط به 

اکسل قابل این نکته توجه کنید که بر خالف حالت نخست ماکروی شما در سایر فایل های 

 رویت و استفاده نخواهد بود و از این ماکرو فقط در همین فایل می توانید استفاده نمایید . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آشنایی جامع ایجاد و کار با ماکروها در اکسل 
 18  

 

 
https://t.me/Softpluse www.instagram.com/Softpluse 

 

 

    use relative referencesگزینه 

 

با استفاده از این گزینه تعیین می کنید که محدوده  

. در واقع این گزینه اشاره به این نکته دارد که آیا عملکرد ماکرو شما بصورت مطلق باشد یا نسبی 

آدرس سلول هایی را که ماکرو در آنها ضبط می شود بطور مطلق و غیر قابل تغییر باشد یا اینکه 

 بطور نسبی باشد . آدرس سلول ها بسته به موقعیت اجرای ماکرو 

اجرای ماکروها در همین کتاب در رابطه با کاربرد این گزینه بعد از آشنایی با چگونگی ایجاد و 

 توضیح داده خواهد شد . 

  

  Macro securityگزینه 

  

  

 با استفاده از این گزینه می توانید به تنظیماتی در خصوص امنیت کار با ماکروها بپردازید . 

 امنیت در  کار با ماکروها 

ماکروها حاوی قطعات کدی  توجه نمایید . کار با ماکروها باید به چند نکته  در خصوص امنیت

 اکسل با استفاده از  آنها کار خاصی را به سرانجام می رساند اما همانطور که ماکرو هستند که 
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می تواند از کدهای سازنده ای در جهت انجام کار خاصی تشکیل شده باشد به همان نسبت می 

ب چه در فایل اکسل تواند حاوی کدهای مخربی باشد که باعث ایجاد تغییرات ناخواسته و مخر

 شما و یا حتی در کل سیستم رایانه شما شود . 

از منابع بیرونی بخصوص در بنابراین اکیدا توصیه می شود که به هیچ عنوان ماکروهایی را که 

ی اینترنتی مختلف در دسترس هستند به سهولت استفاده نکنید مگر اینکه اوال نسبت به سایتها

ریافت ماکروها از آن می کنید اطمینان داشته باشید و در ثانی از اعتبار سایتی که اقدام به د

 در قالب ماکرو در اختیار شما قرار گرفته است مطمئن شوید .  ی که صحت و سالمت قطعات کد

نرم افزار اکسل با در نظر گرفتن همین مسائل امکانی را فراهم آورده است که توسط آن به راحتی 

ماکروها نظارت کامل داشته باشید تا از این ناحیه آسیبی متوجه شما می توانید بر نحوه اجرای 

 نشود . 

 را انتخاب نمایید پنجره زیر برای شما باز می شود   macro securityاگر گزینه 
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در این پنجره می توانید تنظیمات امنیتی مربوط به قسمتهای مختلف را برای اکسل تعیین نمایید 

 . که یکی از این آیتم های مربوط به ماکروها می باشند 

 

 :زیر است این قسمت برای ماکروها به قرار  گزینه های موجود در

1. Disable all macro without notification 

 

انتخاب این گزینه موجب می شود که همه ماکروها به حالت غیر فعال درآیند و هیچ 

 پیغامی هم مبنی بر غیر فعال بودن این ماکروها به شکا نمایش داده نمی شود . 

 

2. Disable all macro with notification 

 

پیغامی انتخاب این گزینه موجب می شود که همه ماکروها به حالت غیر فعال درآیند ولی  

 . مبنی بر غیر فعال بودن این ماکروها به شما نمایش داده می شود 

با پیغامی همانند تصویر زیر که در   Excelحتما  گاهی اوقات پس از باز کردن یک فایل 

 واجه شده اید .باالی صفحه کاری شما قرار می گیرد م

 
این پیغام در واقع ناشی از تنظیمات همین گزینه است که به شما هشدار می دهد که فابل 

اکسلی که در حال استفاده از آن هستید حاوی یک سری ماکرو است و اینکه از شما 

 کسب مجوز می کند که آیا می خواهید از این ماکروها استفاده کنید و یا خیر . 

 Enableاگر از صحت و سالمت این ماکروها اطمینان دارید می توانید  بر روی گزینه 

Content   . کلیک نمایید این ماکروها فعال شده و می توانید از آنها استفاده نمایید 

3. Disable all macro except digitally signed macro  

 

گر آنهایی که دارای امضای با انتخاب این گزینه تمامی ماکروها غیر فعال هستند م

 دیجیتالی از سوی منتشر کننده خود هستند . 
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4. Enable all macro (not recommended potentially dangerous cod can run 

)  

 

انتخاب این گزینه موجب می شود که تمامی ماکروهای موجود در فایل اکسل بدون نیاز به هرگونه 

هیچ عنوان از سوی اکسل به امر به دالیلی که در باال ذکر شد  مجوزی از کاربر اجرا شوند که این

 توصیه نمی شود . 

 

 

 

 مثال های کاربردی از کار با ماکروها در اکسل  

 

 تغییر رنگ سطرها در اکسل با استفاده از ماکروها . 

اکسل در  از شیت کاری خود را سطر اول  5۰تعداد ماکروها  از  در این مثال می خواهیم با استفاده

ردیف اول از این جدول را مشاهده می  1۰در تصویر زیر درآوریم .  بطور یک در میان به رنگ زرد

 . کنید 
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 ماکروی زیر را ایجاد می کنیم .  برای انجام این کار

 را انتخاب کنید .   Record macroگزینه   Developerاز سربرگ  .1

 

 را مطابق تصویر باال انجام دهید .   Record macroتنظیمات مربوط به پنجره  .2

 کلیک نمایید تا ماکروی شما آماده ضبط شود .   okبر روی  .3

به گزینه  بعد از انجام این مراحل مالحظه می کنید که گزینه  .4

 تغییر می یابد .  

 نمایید تا به حالت فعال درآید  را کلیک قبل از شروع به کار گزینه   .5

 

 اکنون ماکروی شما آماده است که کارهای شما را در خود ثبت و ضبط نماید .  .6

 

 را انتخاب نمایید .  B2تا   A2برای شروع ابتدا ردیف سلول های  .7
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را از روی صفحه کلید رایانه خود نگه داشته اید ردیف سلول های  CTRLهمزمان که کلید  .۸

A3   تاB3  . توانید با تعداد بیشتری از ردیف ها بطور یک این کار را می را نیز انتخاب کنید

 در میان انجام دهید .

را باز  نموده و رنگ زرد را  Fill Colorگزینه  Fontو از داشبورد  Home گسربر حال از .9

 انتخاب کنید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیک نمایید . با   رفته و بر روی گزینه   Developer. اکنون به سربرگ  1۰

 این کار عمل ضبط ماکروی شما تمام می شود . 

 آنچه که در تکمیل این فرآیند اتفاق افتاد شامل سه مرحله زیر بود :

 انتخاب ردیف اول از سلول ها  -

از  CTRLاضافه نمودن ردیف دوم از سلول ها با نگه داشتن کلید  -

 روی صفحه کلید 

 اختصاص رنگ مورد نظر برای زمینه سلول ها  -
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 ماکرویک  نحوه اجرای 

بعد از ایجاد ماکروی مورد نظر خود اکنون نوبت به اجرای آن می رسد برای اجرای یک ماکرو دو 

 راه کلی وجود دارد : 

از استفاده  .Developer  1گزینه موجود در سربرگ  

 

 

برای این منظور نام ماکروی خود را از لیست ماکروهای موجود انتخاب نموده و بر روی 

 می نماییم تا ماکروی مورد نظر ما اجرا گردد . کلیک   Runگزینه 

راه ساده تر استفاده از کلید میان بری است که در مرحله ایجاد ماکرو برای آن تعریف  .2

 نمودیم . 

برای اجرای ماکرو مورد نظر خود کافی است که از روی صفحه کلید خود کلید میانبر 

می   CTRL+ Cتعریف شده برای هر ماکرو را که بعنوان مثال برای این ماکرو کلیدهای 

 باشد را از روی صفحه کلید خود بفشاریم تا ماکروی مربوطه اجرا گردد . 

 

 

                        

                                                                              کی از راههای اجرای یک ماکرو استفاده از کلید میانبری است که در ی                         

 حین ایجاد ماکرو برای آن تعریف می نماییم . 

 نکته را در نظر داشته باشید که خود نرم افزار اکسل نیز دارای یک سری کلیدهای این 

میانبری است که برای انجام برخی از کارهای خود از آنها بهره می برد . بعنوان مثال کلیدهای 

  pasteعمل  CTRL+Vدر محیط اکسل عمل کپی مقادیر و کلیدهای   CTRL+Cترکیبی 

مقادیر ی که در حافظه موقت قرار دارند را انجام می دهد . اما در مثال باال ما از این کلید 

اما اختصاص یک کلید میانبر برای دو کار میانبر در ساختار  ماکروی خود بهره بردیم . 

 متفاوت  می تواند ایجاد مشکل نماید . 

          برای ماکرو را در اولویت اجرا قراراکسل برای حل این مشکل کلید میانبر اختصاص داده شده 

 . می دهد و به جای عمل تعریف شده در اکسل برای آن میانبر ماکروی تعریف شده را اجرا می کند 

 

 2نکته شماره :
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حال اگر بخواهیم همین عمل تغییر رنگ زمینه سلول ها را بطور یک در میان برای سایر ردیف ها 

نیز تکرار کنیم فقط کافی است یکی از سلول های ردیف مربوطه را انتخاب نموده و کلیدهای 

CTRL+C  را فشار دهیم تا ماکروی ما اجرا شده و ردیف های مربوطه بطور یک در میان تغییر رنگ

 ند . ده

 جرا می شود ااکروی مورد نظر ما این نکته را در نظر بگیرید که با هر بار  فشردن کلیدهای میانبر م

 . بنابراین هیچ محدودیتی در تعداد دفعات اجرای یک وجود ندارد 

 فرمت دهی سلول ها  برای مثال دوم : ایجاد ماکرو 

 اطالعات زیر را در نظر بگیرید . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می خواهیم فرمت ظاهری این مقادیر را در تغییر بدهیم و همزمان با این کار ماکرویی را نیز ضبط 

 نماییم . 

 تعییراتی که مد نظر است به قرار زیر است : 

  B Nazanin   تغییر فونت تمامی نوشته به  .1

 تغییر چیدمان نوشته ها از حالت راست چین فعلی به حالت وسط چین در سلول  .2

 Boldتغییر  ضخامت فونت تمامی نوشته ها  به حالت   .3

 تغییر رنگ پس زمینه سلول های ردیف اول به رنگ بنفش  .4

 تغییر رنگ فونت نوشته ها در ردیف اول به رنگ سفید  .5

 تغییر پهنای ستونهای موجود به اندازه دلخواه  .6
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ر کلیک می کنیم تا پنجره زی  Record Macro  بر روی گزینه   Developerبرای شروع کار از سربرگ  

 برای ما باز شود . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلیک نمایید تا فعال گردد .   قبل از شروع به ضبط ماکرو بر روی گزینه 

اکنون تغییرات مورد اشاره در باال را یک به یک بر روی متن ها و سلول ها خود انجام دهید . 

 زیر  باشد .  نتیجه نهایی باید چیزی شبیه تصویر
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 مرحله به سرانجام رساندیم .  6همانطور که مالحظه نمودید ما این فرآیند تغییرات را در طی 

 حال جدول زیر را در نظر بگیرید . 

 

 

 

 

 

 

 

 

حال اگر از شما خواسته شود که فرمت این جدول را نیز  دقیقا به صورت جدول قبلی در آورید 

این بار شما نیازی به طی نمودن تمامی مراحل شش گانه قبلی و تکرار  یکا یک آنها نیستید در 

 ماکرویی را که در مراحل قبل ضبط نمودید را اجرا نمایید . این حالت فقط کافی است 

کلیک کنید تا به حالت انتخاب در آید حال اگر کلیدهای  G1منظور بر روی سلول  برای این

را فشار دهید مشاهده خواهید که در یک لحظه فرمت اطالعات جدول شما به   CTRL+fترکیبی 

 که در تصویر زیر نتیجه کار را مشاهده می نمایید .  سبک جدول قبلی در خواهد آمد 
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  use relative references  عملکرد گزینه

ینه در اکنون که با نحوه ایجاد و کار با ماکروها آشنا شدید وقت آن است که با کاربرد این گز

 فرآیند ایجاد ماکروها آشنا شویم . 

 اجازه بدهید برای روشن شدن مطلب مثالی بزنیم

 رنگ هب را آنها زمینه رنگ و نموده انتخاب خواهیم می را    A1:D3فرض کنید که ردیف سلول های  

 آوریم در زرد

 و در حین انجام این عملیات یک ماکرو نیز ذخیره کنیم. 

 در تا کنیم نمی انتخاب  را           برای شروع عملیات ضبط ماکرو گزینه 

 رآیند ایجاد این ماکرو استفاده کنند.ف در مطلق دهی آدرس از که بگوییم  اکسل واقع

 .کنیم می ایجاد مرحله دو طی در را خود ماکروی اکنون  

 . کنیممی متوقف را خود  ماکروی ساده عملیات این جاما بعد از  

 هایسلول های ردیف روی بر را خود اکنون به شکل دوم می رویم و می خواهیم که ماکروی  

E4:H4  .اعمال کنیم رنگ پس زمینه سلول ها به طور خودکار به رنگ زرد درآید 

 حالی که  در  نمایید احضار را خود  ماکروی  اگر  شود فعال تا کنید کلیک E4 اگر بر روی سلولی 

 خواهید مشاهده ماکو اجرای با درآید زرد رنگ به شما نظر مورد های سلول ردیف که دارید انتظار

در        A1:D3 ه رنگ زرد در آیند سلول های ردیفب E4:H4 ردیف های سلول اینکه جای به که کرد

 شیت جدید به رنگ زرد در می آیند.

 مطلق دهی آدرس از این به دلیل این امر است که ما از اکسل واسه اینکه در فرایند ایجاد ماکرو  

 .ندهد تغییر آنها جدید موقعیت با متناسب را ها سلول آدرس عنوان هیچ به و نماید استفاده

 مک و نمودن فعال راه            گزینه  اکرو اما اگر قبل از ایجاد فرایند م 

 صفحه از نقطه هر در که کرد خواهید مشاهده ماکرو اجرای مرحله در کنید ایجاد را خود روی

 درستی به سلولها از جدید محل در  شما ماکروی نماید احضار را خود ماکروی که خود اکسل کاری

 .شود می اجرا
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