
 

  

 

      

: آذر وارسته مقدم میتنظ ترجمه   

تشر شده از وب سایت فرسارانمن  

www.farsaran.com 

Excel CONDITIONAL FORMATTING 



CONDITIONAL FORMATTING فرساران 

    
 موننکو ایران ین مشاور  مهندسشرکت    - مقدم و تنظیم : آذر وارسته ترجمه 1 

 فهرست 

 2 مقدمه  . 1

 3 .................................................. کرد؟  دایپ یدسترس Conditional Formattingتوان به ابزار   یاز کجا م  .2

3 . Highlight Cells Rules4 .................................................................................... دارد؟  یی چه کاربردها 

 14 .......................................................... (Uniqueبدون تکرار ) ا ی(و Duplicate) یتکرار  ری قادم  ییشناسا .3.1

 Rules  TOP/Bottom ............................................................................................ 18 .استفاده از قانون   4

 24 ....................................................... داخل سلول ها   یا لهیم  ینمودارها جادیا  ی برا Data Bar.استفاده از 5

 Data Bar ......................................................................................................................... 27 جادیا . 5.1

 Data Bar .................................................................................................................... 28 ماتیتنظ .5.2

 33......................................................... ( Subset of Cellsاده ها ) از د یقسمت   ی برا Data Bar ش ی.نما 5.3

 Color Scale .................................................................................................................. 34.استفاده از 6

 Color Scale ........................................................................................................ 37كردن   یسفارش  .6.1

7. Icon Set 39 ...............................................................................................................................ها 

 Icon Set ...................................................................................................................... 41 یراه انداز  . 7.1

 42 ................................................................................................. ها Icon Setكتر كردن اعداد به ینزد .7.2

 43 .......................................................................................................... هاIcon setكردن  ی .سفارش 7.3

 44 ................................................................................................... (New Ruleد )یجد   Ruleك یجاد  ی.ا8

 Rule .................................................................................................... 45 جاد یاستفاده از فرمول در ا . 8.1

 49 .................................................................................................. ض Conditional Formatting.حذف 9

 Conditional Formatting .................................................................................. 50و گسترش   میتعم .10

 53 ................................................................................................................................ ی چند نکته تجرب 

 53 ............................................................................... د یز یبپره  اد یز  یها  Condition Formattingالف( از 

 53 ......................................................................................................... .دیباش  Copy-Pasteب( مراقب 

 

  



CONDITIONAL FORMATTING فرساران 

    
 موننکو ایران ین مشاور  مهندسشرکت    - مقدم و تنظیم : آذر وارسته ترجمه 2 

 

 مقدمه .1
 

در اطالعات هستید  زمانیکه  شما  تحلیل  تجزیه  پیش    ،  حال  برایتان   مختلفی  آید  اغلب سواالت  می 
 همانند: 

 ه اند؟ ماه فروش داشتدر این $50,000بیش از  در شركت، ه کسانی چ-1

 استخدام شده اند چه عددی می باشد؟  در شركت  سن متوسط کسانی که-2

 است؟سود سالیانه داشته %10بیش از  كارخانه کدام محصول-3

و    در یک کالس درس کدام یک از شاگردان بیشترین بازدهی و کدام یک کمترین بازدهی را داشته اند؟-4
 سواالتی از این قبیل. 

برجسته ساز Conditional Formattingابزار ها  یبا  ها  یا  ا محدودهیمشخص    یسلول  با    واز سلول 
از   به آسان  یها به ما كمك مIcon Setو     Data Bar  ،Color Scaleاستفاده  تا  ا  یكند  ن سواالت  یبه 
 م. یپاسخ ده 

Conditional Formatting شرط اساس  بر  سلول  ی  یبراكه    ی،  تعریا  یك  ها  سلول  از  محدوده  ف یك 
تغیم را  سلول  ظاهر  و  فرمت  دادییشود  خواهد  ا  ،ر  ها یبه  سلول  باشد  برقرار  شرط  اگر  كه  صورت  ن 

  یا ظاهر سلول ها اتفاق نمیدر فرمت    ی ریی تغن صورت  یر ایر خواهد كرد و در غییبراساس آن شرط تغ
 افتد.

بسیار ساده شده است و تنها با چند کلیک   Conditional Formatting، کار با ابزار  Excel2007ارائه  با
 . کاری بسیار دشوار بودقبلی  یهانسخهرسیددر حالیکه در  خود می توان به هدفموس 

اضافه شده است، از جمله    Conditional Formattingنیز قابلیت های جدیدی به ابزار  Excel 2010در  
، و.....که به تفضیل به جاد محور یاایجاد شده مثل وارد کردن اعداد منفی، و  Data Barتغییراتی که در  

  شود.یم پرداخته آنها  از كدام  هر
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 دسترسی پیدا کرد؟ Conditional Formattingاز کجا می توان به ابزار   .2
ابزار    نمایید،  می  زیر مالحظه  تصویر  در  که  منوی  Conditional Formattingهمانطور  در  Homeدر  و 

 می توان این چنین هم آدرس داد:.قراردارد  Stylesقسمت 

Home→Styles→ Conditional Formatting 

 1تصویر شماره 

های زیر به ترتیب  کنید، آیتم کلیک می  Excel 2010در را Conditional Formattingزمانیکه منوی  
 نمایش داده می شود: 

- Highlight cells Rules 
- Top/Bottom Rules 
- Data Bars 
- Color Scales 
- Icon Sets 
- New Rule…… 
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- Clear Rules 
- Manage Rules…… 

 پردازیم: موارد میاین  حبه همان ترتیبی که در باال به آن اشاره شده به توضیدر این مقاله 

3. Highlight Cells Rules چه کاربردهایی دارد؟ 
 

 

 2تصویر شماره 

خود نیز شامل قسمت های Highlight Cells Rulesمالحظه می نمایید،    2همانطورکه در تصویر شماره  
 باشد: مختلفی می

Highlight Cells Rules/Greater Than……- 

  .هستند  Formatting Conditional  ابزار  بخش سادهGreater Than  ،Less Than  ،Equal Toآیتم های
Rule :های جدیدی نیز به این بخش اضافه شده است 

Text that containهایی که شامل کلمات و یا متن مشخصی سلولتا  دهد  می  را   امکانن  یا: به شما
 هایالیت کنید. را هستند، 
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A Date Occurringتوانید مفاهیم ساده زمانی مثل  : میyesterday  ،today  ،tomorrow  ،last week ،
next week  ،this month  ،last month  ،next month    و یاin the last seven days   را انتخاب کرده و

 هایالیت کنید. 

Duplicate values برعکس، غیر تکراری  های دارای مقادیر تکراری و یا حتی  توانید سلولگزینه می  : با این
 را هایالیت کنید. 

 شود:زده می ییهاات گفته شده در باال مثال جهت روشن شدن موضوع

فرض کنید لیستی از اسامی شاگردان یک کالس به همراه معدل های آنهادر اختیارداریم  و می خواهیم  
 از لیست تشخیص دهیم:  18از بین  آنها شاگردان ممتاز این ترم تحصیلی را با شرط معدل باالی 

 کرد: استفاده Greater Thanاز قسمت  ، می بایست 18برای مشخص کردن مقادیر بیش از عدد 

 باشد، نمره دانش آموزان می ستون مربوط به محدوده اطالعات را انتخاب کنید،که در این مثال -1

 3تصویر شماره 
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 Home→Styles→Conditional Formatting→Highlight Cell Rules→Greaterسپس به مسیر -2
Than .بروید 

 وارد کنید، Format cells that are greater thanرا در قسمت  18عدد -3

پنجره  -4 راست  سمت  ای  Greater Thanدر  کرکره  منوی  یک  جهت    6،در  اعداد  فرمت  کردن  متمایز 
دارد 18باالی توانید  3که در تصویر شماره    وجود  آنها ، می  از  امتحان کردن هر یک  با  نمایید،    ، مشاهده 

 فرمت خانه هایی که انتخاب کرده اید، تغییر می کند.

انتخاب  -5 کرکره OKبا  منوی  از  که  فرمتی  کرده  ای،  می ایانتخاب  اعمال  تصو گردد،  د،  در  كه  ر یهمانطور 
ات آن به  یمحتو به همراه  باشد، یم18  یكه شامل اعداد باال  یید، سلول هایینما  یمالحظه م  4شماره  

 آمده است.در  رنگ قرمز

 4تصویر شماره 
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با   ؟می خواهیم م، آدرس سلول بدهی18به جای عدد  محال بیایید یک قدم جلوتر برویم، آیا می توانی 
 یک مثال این کار را انجام دهیم: 

از میزان درآمد وهزینه و نهایتا سود شرکت که از اختالف میزان درآمد از هزینه های لیستی  فرض کنید،  
ببینیم    ماه سال  12رکت حاصل  می شود را در  ش از یک ماه های سال داریم، حال می خواهیم  کدام 

ر شماره یم، همانند تصو ی ر برویر زیچنانچه به مس  داشته است؟سال  ه  سود بیشتری نسبت به آخرین ما
 شود.  یجهت وارد كردن اطالعات باز م ی، پنجره ا5

Home→Styles→ConditionalFormatting→Highlight Cell Rules→Greater Than 

می باشد را  کردن عدد، می توان آدرس سلول را که در اینجا مقدار سود ماهیانه اسفند ماه  به جای وارد  
سودهای فرمتی که قبال به آن اشاره شد،می توان    6، و با انتخاب یکی از  D13وارد می کنیم، یعنی سلول 

 ماهیانه بیش ار اسفند ماه را به راحتی مشخص نمود. 
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 5تصویر شماره 

 .  باشدمیGreater thanاز لحاظ ساختار همانند between ،Less Than ،Equal To مباحث

بخواه بطور   اگر  ماهیمثال  آمد  در  ماهیم  كه  سال  از    ییهاانه  از  را  استیر  50,000,000كمتر    را  ،ال 
 Format cells thatو در قسمت  م  یریگی را بكار م  Less Than، از همان آدرس، دستور  میت كنیالیها

are less than م. ی كنیپ میعدد مورد نظر را تا 

صورت   بخواهیدر  كدام  یبدانم  یكه  در  ماهها یم  از  و 18,000,000ن  یب ما  ،انهیماه   یهانهیهز،سال  یك 
شود یر مشاهده میهمانطور كه در شكل ز  استفاده نموده و  betweenاز دستور    ،قرار دارد 34,000,000

 (6ر شماره یتصو )میینمایپ میتااعداد را  Format cells that are betweenدر 
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 6ر شماره یتصو 

 م. یكنیاستفاده م  equal toم از دستور یرا مشخص كن یم عدد خاصیكه بخواهیو در صورت 

 باشد.یم  Text that contain، دستور Highlight Cell Rules یهاگر از بخشید یكی

، آدرس های پستی کارکنان یک شرکت که کارمندان آن در استان  Excelفرض کنیددر ستونی از خانه های  
کامل   صورت  به   هستند،  کار  به  مشغول  مختلف  فرمتهای  با  /خیابان   و  /کوچه  /پالک  کدپستی 

 .شهر/کشوردرج شده است/

حال فرض کنید، شما فقط می خواهید، کارکنانی که در شهر تهران زندگی می کنند را بیابید،پیدا کردن 
 Conditional Formattingن تهران از بین این همه شهر کار سختی خواهد بود، اما با استفاده از   ساکنا

 .انجام خوهد شدر یمراحل ز  یو با طاین کار به سادگی 

انتخاب  را  ،  گردددر آن اعمال    Conditional Formatting محدوده مورد نظر را که می خواهید،دستور  -1
 باشد. های پستی میستون مربوط به آدرسدر این مثال . نمایید

 : دیاجرا كنر یزمسیر را از  Text than containsدستور سپس -2

Home→Styles→ConditionalFormatting→Highlight Cells Rules→Text that contains 
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باز می-3 که  ای  پنجره  نمایید  كلمهابتدای  كه    T,حرف  شود،  در  وارد  را  است   7تصویر شماره   (تهران 
سپس از منوی کرکره ای یک فرمت برای شناسایی افرادی که در تهران زندگی می کنند، انتخاب نمایید  )

را  ok دیكل  سپس  .استفاده شده است  Light Red Fill With Dark Red Textکه در این مثال از فرمت  
 د.یبزن 

از    نمایید که با یک حرکت ساده توانستیم شاغلین ساکن در استان تهران را به این ترتیب مالحظه می  
 بیابیم.  یادین اطالعات زیب 

 

 7تصویر شماره 

  د كرده ویتولامروز را  یلیفا  هاست. اگر در اكسل، خیتار  ی خوب اكسل درك مفهوم یهایژگیگر از وید یكی
ك  یخ آنها مربوط به  یكه تار  ییها، سلول  last weekو شرط    Conditional Formattingبا استفاده از  

م، اكسل به  یل را باز كنیگر، مجددا فایك ماه دیم و   ی ت كنیالی است را ها  -نسبت به امروز-ش  یهفته پ
اتومات دستگاه یصورت  به ساعت  توجه  با  و  سلولوتریكامپ  ك  فا  را دیجد  یها،  مذكوریدر  پاكه    ل  ه  یبر 

Conditional Formatting ت خواهد كرد. یالی، هاف شدهیتعر 



CONDITIONAL FORMATTING فرساران 

    
 موننکو ایران ین مشاور  مهندسشرکت    - مقدم و تنظیم : آذر وارسته ترجمه 11 

 شود.تواند تاریخ میالدی باشد و تاریخ هجری شمسی در اکسل پشتیبانی نمی تذکر: تاریخ فقط می 

ن واژه ها آشنا یبا ا یكه همگبرخی از انتخاب های تاریخ خود توضیح هستند، مثل دیروز، امروز، و فردا
 :داشته باشدسایر موارد نیاز به توضیح د یاما شا ندارند،ف یبه تعر یازیهستند و ن

:A week (ك هفتهی) و به عنوان هفت روز كه از یکشنبه تا شنبه  تعریف شده استThis week شامل
 شود.یت میالیتمام روزها، از یکشنبه تا شنبه، كه از جمله آنها تاریخ جاری است، ها

In the last 7 days: شودیرا شامل مقبل از امروزامروز و شش روز. 

:This month  شود،  یم  یم ماه جاریتقو   یهام روزشامل تماLast month،  م ماه  یتقو   یتمام روزهاز  ی ن
امروز   اگر  مثال  بطور  است.  روزها  Last monthباشد،  MAYماه    31ا  ی1گذشته    30تا    1  یشامل 

 شود.یم APRILماه

خ دستگاه  یبا توجه به تارز به آن اشاره شد،  یكه در باال ن  را    یمختلف قالب بند  یهانهیگز8شماره ریتصو 
 . دهدینشان ماست  2010ه یژانو  3كه 

 

 8شماره  ریتصو 
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ت یالیز هایرا ن  یر تكراریر غ یا مقادیو    یر تكراریتوان مقادی، مConditional Formattingبا استفاده از  
 كرد.

 یك كارخانه فوالدسازیاز فروش محصول    یم كه درآن گزارش یار داریدر اخت  یستید، لیمثال فرض كن  یبرا 
مشتر زمانهایتوسط  در  مختلف  ارا   یمتفاوت  ی ان  سال  زیاز  مثال  در  كه  است،  شده  ایه  محصول  ن یر 

ن یكبار از ایش از  یب   یخواهد بداند كه كدام مشتر  ین كارخانه میر ایحال مدباشد،  یمST-37  كارخانه  
م،  یینما  ی باشد را انتخاب م  یان میمشتر  ید كرده است، محدوده مورد نظر كه شامل اسامیمحصول خر
 م. یكن یر را دنبال میر زیسپس مس

Home→Styles→ConditionalFormatting→Highlight Cells Rules→Duplicae Values…. 

 9ر شماره یتصو 

تصو  در  كه  شماره  یهمانطور  م  9ر  مشتریینما  یمالحظه  ب   یانید،  از  یكه  ایش  از  كارخانه یكبار  ن 
 ده اند.یگرد  Highlightدداشته اند، یخر
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كن فرض  میحال  ایخواه   ید،  برعكس  كنیم  عمل  حالت  فقط مشترین  و  تنها    یانیم،  كه  خریرا  د  یكبار 
نما مشخص  را  اند  مییداشته  كه  همان    یم،  از  ا  آدرس توان  با  تنها  رفت،  جایباال  به  كه  تفاوت    ی ن 

Duplicate،Unique( 10ر شماره یتصو .)را انتخاب نمود 

 

 10ر شماره یتصو 
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 ( Unique(و یا بدون تکرار )Duplicateمقادیر تکراری )شناسایی  .3.1
 

می توان مقادیر تکراری و یا مقادیری که فقط یکبار ظاهر شده    Conditional Formattingبا استفاده از  
اند را پیدا کرده و هایالیت کرد. البته متأسفانه این امکان وجود ندارد که که اولین سلول از سلول هایی 
به طور مستقیم در   بودن  امکان علیرغم مفید  این  زیرا  را هایالیت کرد  دارای مقدار تکراری هستند  که 

Excel ار داده نشده است.قر 

 

 

 

 11ر شماره یتصو 

واقع    Aدر ستون   در  و  اند  هایالیت شده  تکراری  تکرا   Excelمقادیر  مقادیر  دارای  را  رهمه سلولهای  ی 
تکراری   مقادیر  دارای  های  سلول  تکرار  یکبار  به  فقط  کاربر  مواقع  از  بسیاری  در  است.  کرده  هایالیت 

 حذف کند که کار مطلوبی نیست. احتیاج دارد و باید خود بقیه موارد را 
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گر بخواهیم همه مقادیر  )با احاالیر بدون تکرار هایالیت شده است،  سلول های دارای مقاد  Cدر ستون  
این امکان را ندارد که فقط یک    Excelچون    ،وجود ندارد   حذف مقادیر تکراری ( را لیست کنیم این امکان
-بلکه همه را هایالیت می کند. برای حل این مشکل می  ،سلول از سلول های دارای تکرار را هایالیت کند

 استفاده کرد: ریزتوان از فرمول 

=COUNTIF(E$4:E4,E5)=0 
هایالیت شود.  در واقع با این فرمول تمام مقادیر موجود هایالیت شده بدون اینکه مقادیر تکراری آنها
 حال می توان با حذف مقادیر هایالیت نشده، لیستی از کلیه مقادیر موجود بدست آورد. 

 

-یار شما قرار می، در اختHighlight Cells Rulesدر بخش     Excelكه    یشتری استفاده از امكانات ب   یبرا 
 د. یرا انتخاب كن  More Rulesنه یست در همان بخش، گزیبا یدهد، م

Excel   ك در قسمت  یبه طور اتوماتSelect a rule typeنه  ی، گزFormat only cells that contain   را
 كند. یانتخاب م

  



CONDITIONAL FORMATTING فرساران 

    
 موننکو ایران ین مشاور  مهندسشرکت    - مقدم و تنظیم : آذر وارسته ترجمه 16 

 یهانهیدوم عالوه برگز  یاكركره   یم، در منو ی را انتخاب كن  Cell Valuesنه  یاول، گز  یاكركره   یاگر در منو 
 یهانهی، گزhighlight cells rulesدر بخش    between  ،equal to  ،greater than  ،less thanموجود  

مانند  ید ز  ین   less than or equal to,greater than or equal to,not equal to, not betweenگر 
 ( 12ر شماره یتصو ).اضافه شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12ر شماره یتصو 

 

 ,not containing یهانهیرا با استفاده از گز text that contains، قسمت specific textنه یگز
beginning with,ending with (.13ر شماره یتصو توسعه داده است) 
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 13ر شماره یتصو 

 

بعدیگز ا  ینه  تفاوتی م  Dates Occurringن منو،  یدر    ندارد.   a date occurringبا بخش    یباشد، كه 
  errorپر،    یسلولها  no blanks،  یخال  یسلولها  blanksن منو وجود دارد كه  یز در ای ن  یگرید  یهانهیگز

 moreگر استفاده از  یت دیشود.مزیبدون خطا را شامل م  یهاسلول  no errorخطا،    یدارا   یهاسلول
rule د یزدن كلاست كه شرط در آنها بر قرار است و    ییهاسلول  یر فرمت و شكل ظاهریی ، تنوع در تغ

 (14ر شماره ی تصو ر داد.)ییر موارد را تغیو سا  borderسلول،  یهاتوان فونت نوشتهی فرمت م
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 14ر شماره یتصو 

 Rules TOP/Bottom    استفاده از قانون  .4
می توان بدون مشخص کردن مقدار خاصی از یک سلول به محدوده ای    Ruleدر واقع بااستفاده از این  

 (15ر شماره یتصو ).دست یافت ریزبا مشخصات 

TOP 10 items  : ا از  استفاده  گزیبا  پیتوانینه مین  بطور  بزرگ   یسلول  10ش فرض  ید  لحاظ  به  كه    ی را 
ها را خود  دهد كه تعداد سلولین امكان را میا   Excelالبته    .د ین مقدار هستند انتخاب كنیشتری ب   یدارا 

 د. یانتخاب نمائ

TOP 10%  :محدوده   یها% از سلول10د بطور مثال  یگردد كه شما بخواه یانتخاب م  ینه زمان ین گزیا
 د.یت كنی الی ها هستند را هار سلولی نسبت به سا  یر بزرگتر یمقاد یمورد نظرتان را كه دارا 

Bottom 10 items  مقادیر را ودمی توان بسته به هدف خنه،  ین گزیده از ابا استفا: بر عکس آیتم اول ،
 هایالیت کرد. 
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Bottom 10%می توان از   باشند،یر مین مقادیكمتر  یها كه دارا از سلول   ی: برای مشخص کردن درصد
 این گزینه استفاده کرد.

Above Average: افته به آنها، از یاختصاص  مقدار    یرا كه بزرگ  ییهاسلول،  دیتوان  یتم مین آیق ایاز طر
م  ب   ی هاسلول  نیانگیمقدار  منتخب،  های محدوده  را  است  كنیالیشتر  صورت یت  مقادید.در  درون یكه  ر 
 شود.یم یت شده بروز رسانیالیها یها ن، سلولیانگیر مقدار مییر كند، با تغییها تغسلول

Below Average  :  محدوده   یهان سلولیانگی مقدار مر كمتر از  یبا مقاد  یهاسلولآیتم قبلی    بر عكس  
 ده و هایالیت کنید. نمو توانید مشخص را میمنتخب 

 

 15ر شماره یتصو 

 

 های فوق الذکر: Ruleبرای انتخاب 

مسیر  1. را   Home, Conditional Formatting, Top/Bottom Rulesاز  باال  مورد  شش  از  یکی 
 انتخاب کنید. 
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اول باید عددی را جهت مشخص کردن هدف خود تعیین کنید. با  به جز دو مورد آخر در چهار مورد 2.
 ( نمایش داده می شود.Previewانتخاب هر عدد، بالفاصله تنیجه )

، شش گزینه پیش فرض برای انتخاب  رنگ پیش زمینه، متن و حاشیه وجود   ی اكركره   یمنو در  .  3
دارد كه در صورت انتخاب آن    ن منو وجودیدر اCustom Formatبه نام    ی گرینه دین گزی،همچندارد 

 یكه با توجه به برقرار  ییه، فونت، رنگ سلولهای ر، حاشیمقاد  ید فرمت و شكل ظاهریتوانیشما م
 د. یت خواهند شد را انتخاب كنیالیها ،شرط 

نمرات درس ریفرض كن اختیك فایك كالس در  یآموزان  دانش  یاضید  قرار داده شده  یل در  ار شما 
 : دی ت كنیالیر را هاید موارد زیخواه یاست و شما م

 ،ن درس ینفر برتر در ا 3نمرات  -1
 ن نمرات هستند، یباالتر یكه دارا  % از دانش آموزان30نمرات  -2
 اند،ن درس گرفتهین نمره را در اینفر از دانش آموزان كه كمتر 2نمرات  -3
 ن نمرات هستند، یكمتر یزان كه دارا % از دانش آمو 20نمرات  -4
 شتر است، ین نمره در كالس ب یانگیم كه از  نمره آنها از یكساننمرات  -5
 شتر است. ین نمره در كالس ب یانگیكه از  نمره آنها از م ینمرات كسان -6

همانطور  آورده شده است،  G:Gتا    B:B  یهاب در ستونیبه ترت 16ر شماره  ین سواالت در تصو یپاسخ به ا
 یهانهیب به گزیست به ترت یبای ، م 6تا   1پاسخ به سواالت  یبرا  .ز نشان داده شده استیر نیكه در تصو 

TOP 10 items  ،TOP 10%  ،Bottom 10 items    ،Bottom 10%  ،Above Average     وBelow 
Average نمود.  یگذاریجا 10ش فرض یعدد پ یر انتخاب نموده و اعداد مد نظر را به جایرا از آدرس ز 
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 16ر شماره یتصو 

 

تم باال یآ  6گر به همراه   ی د  یز انتخاب هاین  …TOP/BOTTOM RULESدر بخش    …More Rulesنه  یگز
 ر استفاده نمود.یست از آدرس زیبایبه آنها م یابیدست یار شما قرار خواهد داد كه برا یدر اخت

Home→Styles→ConditionalFormatting→Top/BottomRules→More Rules… 

نه  ی، دو گز  New Formatting Ruleمربوط به پنجره باز شده با عنوان    select a rule typeدر قسمت  
 Format only values that are aboveو    Format only top or bottom ranked values  یهاباعنوان

or below average باشند. ین بخش میمربوط به ا 

آتنها    Format only top or bottom ranked valuesنه  یگز  TOP 10 items  ،TOP  یهاتمیهمان 
10%  ،Bottom 10 items  وBottom 10%نه  یشود اما گزیرا شامل مFormat only values that are 

above or below average   تصو در  كه  م  17ر  یهمانطور  آیكنیمشاهده  جز  به   Above  یهاتمید 
Average     وBelow Average  ر ینظ   یگرید  یهاتم یآequal or above  ا  یequal or below  ز شامل یرا ن

 . شودیم
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 17ر شماره یتصو 

 

 ك ی  دارند،  قرار  آنها  نیانگیم  اطراف  در  مقدار  چه  تا   مشاهدات  كه  دیگو یم  ما   به  اریمع  انحراف  اندازه 
  دامنه   در  ها  داده   كه  است  تیواقع  ن یا  دهنده  نشان  هاداده  از  یامجموعه  اریمع  انحرف   یبرا   كم  اندازه 
  است  یترگسترده دامنه كننده انیب بزرگ  ار یمع انحراف بالعكس و اندشده پراكنده نیانگیم حول  یكوچك
را كه باالتر و   ید نمرات دانش آموزانیخواهیبطور مثال، م .انددهیگرد  پراكنده نیانگیم  حول در هاداده كه
پای معنییا  انحراف  محدوده  از  ها ك  یار  یتر  را  اند  گرفته  قرار  كنیالیكالس  برا ی ت  از یا  ید.  پس  كار  ن 

نمرات، محدوده  منو   انتخاب  بخش   Conditional Formatting  یاز   ،Top/Bottom Rulesگز نه ی، 
More Rules د. سپس از بخش ی را انتخاب كنSelect a Rule Typeنه ی، گزFormat only values that 

are above or below average  ر قسمت  و دEdit the Rule Description   یاكركره   یز منو ا Format 
values that are   1نه  یگز std dev above   ه  ید فرمت تعبیت با استفاده از كلی. و در نهادیرا انتخاب كن

 a-17ر شماره یو تصد.ین كنییت شده را تعیالیها  یهان پنجره ، شكل و ظاهر سلولیشده در ا
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 a-17ر شماره یتصو 
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 برای ایجاد نمودارهای میله ای داخل سلول ها  Data Barاستفاده از  .5

Data Bar  نسبت    ،نوار باریکی از رنگ است که بر اساس بزرگی مقدار نسبی اختصاص یافته به سلول

  ، یابد. مقادیر كوچكتراز یک طرف سلول به طرف دیگر گسترش می  ،به سایر سلولهای محدوده منتخب

بزگترین اعداد ممکنرنگ کمتری می این  100تا    است  گیرند و  با  را به دنبال داشته باشند.  % پرشدگی 

 . توان به صورت چشمی  مقادیر بزرگتر و کوچکتر را متمایز کرد قابلیت می

Excel2010 در خصوص  یشتری ب  امکاناتData Bar دهد. یار شما قرار میدر اخت 

توانند  ینوارها می  و  ،تو  رنگی  یا  (  Solid)كنواختیپر  که    (Gradient)  مدرجو  معنی  این  به  باشند 
کمک می کند که اعداد داخل سلول ها   ،تغییر می کند و این امکان  نوارشدت رنگ از ابتدا تا انتهای  

ر شماره یدر تصو B8و    B2های  توان به اعدادسلول)به عنوان مثال می  راحت تر قابل مشاهده باشند.
وجود   نوار" قابی دور  مدرجبه صورت پیش فرض در حالت "ن  یاشاره كرد(، همچنسه  یجهت مقا18

 . شودکجا تمام می نواردارد تا دقیقاً مشخص کند که 
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 18ر شماره یتصو 

برای مقدار    E10همانطور که در سلول   و    ،شوددر نظر گرفته نمی  Data Barدیگر    0نشان داده شده، 

 پیکسل رنگ در نظر گرفته شده است. 4، برای کوچکترین مقدار

منفی   مقادیر  با  های  دارای  Excel2010  در  سلول  توانند  به   Data Bar،  باشند  Data Barمی  مربوط 

شود. شما برای داده می  با گسترش به سمت چپ محور مرکزی نشان   معموال  اعداد منفی با رنگی دیگر و

پیش  گزینه  سه  مرکزی  محور  وضعیت  دارید،    انتخاب  مرو  انتخاب  اول  بهگزینه  محور  صورت   وقعیت 

است،  مقدار    اتوماتیک  بزرگترین  اساس  بر  گزینه  این  کوچکترین  اعداد  در  و  منفی   اعدادمقدار  مثبت 
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محور کمی  (  22ر شماره  ی)درتصو B14:B20های  به طور مثال در سلولشود،  موقعیت محور انتخاب می 

 متمایز گردد. Data Bar% در  3.3% از مقدار منفی 4.5به سمت چپ متمایل شده است تا بزرگی مقدار 

دیگر می انتخاب  در مرکز سلولدر  را  و  توان محور مرکزی  داد  قرار   Dataتوان  میاینکه    نه سوم یگزها 

Bar  آنها    ریمقادهای تمایز  جهت  و  داد  قرار  مرکزی  محور  طرف  یک  در  را  منفی  و  برای    Excelمثبت 

 کند.مقادیر منفی از رنگ دیگری استفاده می

دادن   نشان  در    Data Barبرای  منفی  که   Excel 2010مقادیر  اینست  روش  یک  دارد  وجود  روش  دو 

( پر شدگی بیشتری را نشان دهد  یمنف  مقداری که از صفر دورتر است)با در نظر گرفتن قدر مطلق اعداد

 گردد.مشخص میمذكور   محدوده با روش ن یدر ا یمنفو به این معنی که کوچکترین عدد 

، ریاضی  از لحاظزیرا    ،  دهدروش دیگر این است که نزدیکترین عدد به صفر پر شدگی بیشتری را نشان   

نزد  صفر،یعدد  به  می  ك  منفی  عدد  اخ Excel2010 ،باشدبزرگترین  روش  پیاز  عنوان  به  فرض یر  ش 

بزرگتر-1.3با مقدار     E19سلول  ،  E14:E20  یهامثال سلول  یبرا كند.  یاستفاده م و    ین عدد منفی% 

 باشد. یم یبا اعداد منف یهاقرمز مربوط به سلول ین طول نوار رنگیشتریب  یدارا 

های مثبت و منفی و موقعیت  Data Barسازد که رنگ و محدوده شما را قادر می Excel 2010 یبطور كل

 محور مرکزی را در کنترل خود داشته باشید. 

می  Data Barهمچنین   )  ها  به چپ کشیده شوند  راست  از  درون سلول  قابلیت  C3:C10توانند  که   )

 .18ر شماره یتصو نسبی را در اکسل ایجاد کرده است. های تولید هیستوگرام 

 : باشدیر می، به شرح زوجود دارد Data Barsدر بخش Excel2007از كه  همچنین امکاناتی
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، با اینکه این مقیاس در ابتدا به صورت اتوماتیک است اماشما  قابل تنظیم می باشد  Data Barمقیاس  

را به یک عدد مشخص و یا در صد و یا یک فرمول محدود   یرنگمی توانید حداکثر و حداقل طول نوار  

 سازید. 

در سلولشما می اعداد  پنهان سازی  با  دهید  یرنگ  ینوارهاتنها    ها،    توانید  نشان  در  که    طورهمان  ،را 

ها پنهان سازی  با استفاده از قالب بندی شرطی، مقادیر سلول  ،  گرددمشاهده میE14 : E20سلولهای  

 ها متصل شده است.شده و کلمات مرتبط به این سلول

 Data Barایجاد .5.1

 بایست طی شوند:مراحل زیر می   Data Barبرای تولید یک 

می1. که  نظر  مورد  عددی  اطالعات  محدوده  برای  انتخاب  باشند،  مشابهی  مقیاس  دارای  مثال بایست 

نوان محدوده توانید اطالعات مربوط به ستون فروش یا اطالعات مربوط به ستون سود را به عشما می

  Ctrlمی توان بانگهداشتن    windowsیاگر سلول ها پیوسته نیستند مثل بقیه برنامه هاانتخاب کنید،

( خواهند Scaleمقیاس )این محدوده انتخاب شده دارای یک    یهاسلولآن ها را به ترتیب انتخاب کرد.

 بود. 

بینید  انتخاب کنید. همانطور که می   Conditional Formattingرا از    Data Bar، گزینه   Homeاز تب  2 .

Data Barها  توانند انتخاب گردند.این رنگها در شش رنگ آبی،سبز، قرمز، زرد، نارنجی و آبی روشن می

یا مدرج می آنهابه صورت توپر و  از  نوار  همانطور که در شکل زیر میانتخاب کنید،  را    باشند.یکی  بینید 

 (19ر شماره ی) تصو های منتخب ظاهر خواهد شد. باریکی از رنگ در سلول 
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 19ر شماره یتصو 

 Data Barتنظیمات  .5.2
 Dataرا به سلول با بزرگترین ارزش نسبی و کوچکترین    Data Barبه طور پیش فرض اکسل، بزرگترین  

Bar  های زیر  توانید با استفاده از روشدهد.شما میرا به سلول با کوچکترین ارزش نسبی اختصاص می
 این پیش فرض را به طور دلخواه تغییر دهید.

ك  یرا كل  …More Rulesو سپس  را انتخاب کنید.   Data Barگزینه    Conditional Formattingاز لیست  
 د. یكن

 (. 21باز می شود )تصویر شماره  Edit Formatting Ruleدر این صورت جعبه گفتگوی 
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 21تصویر شماره 

را انتخاب و از منو    Format all cells based on Their valuesنه  یگز  Select a Rule Typeدر قسمت  
 د. یرا انتخاب كن  Data Barنه یگز Edit the Rule Descriptionقسمت  Format Styles یاكركره 

 امکانات مختلفی برای تنظیمات به شرح ذیل در این جعبه گفتگو وجود دارد: 

  را  Show bar only  به   مربوط   گزینه  هاسلول  درون  Data Bar  نمایش  تنها  و   اعداد  سازی  پنهان  برای •
 .دنیك انتخاب پنجره  این در

 ،Automatic،  Number،  Percent  هایحالت  توانیدمی  شما  مینیمم،  و  ماکزیمم  مقادیر   برای •
Percentile،  Formula،  Smallest/Largest number   انتخاب   را   اتوماتیک  اگرحالت.  کنید  انتخاب  را  

  عدد   یک  انتخاب  با  توان می  که  کرد   خواهد  تخابنا  را   ماکزیمم  و  مینیمم  مقدار  یک  Excel  کنید،
ر ،  یر زیمحدوده مورد نظر در تصو   یهاسلول  یبطور مثال اگر برا   .کرد   فعال  غیر   را   حالت   این  معین
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م،  یمحدود كرد   30و    3، آنها را به اعداد  Automaticحالت    یمم، به جاین یمم و میر ماكزیمقاد  یبرا 
Data Bar  ر خواهد شد.یمحدوده مورد نظر به شكل ز 

 

 22تصویر شماره 

 

 کامل شدگی پر حالت ،Fill یاكركره  یدر منو هاData Barتوانیدبرای،شمامیBar Appearanceدرقسمت
 (23ر شماره ی)تصو . کنید انتخاب را  مدرج یا و
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 23ر شماره یتصو 

 منوی  دو  .کرد   انتخاب  را   solid borderیا  و  no border  حالت  Data Bar  هدمحدو  برای  توانمی  همچنین
 د. یینما انتخاب آنرا  محدوده و Data Bar  رنگ  تا، دهدمی را  امکان این  شما به کشویی

ف  یقابل تعر  bar direction   ییكشو   یدر منو   دموجو   یهانهیگزبوسیله    ها،نوار در سلول جهت امتداد  
ها و یا براساس شرایط سلول  ، از راست به چپراست  به  چپاز  تواند  میكه    (24ر شماره  ی)تصو   باشدیم
(Contextباشد که    (  حالتی  در  باشد  برای  Excelتنظیمات  مثالً  فارسی  نوارها  ،زبان  به    جهت  راست  از 

بود. با    C3:C10  یهاسلول  ی برا    Data Bar، جهت     18ر شماره  یبه عنوان مثال در تصو چپ خواهد 
 است.  دهیانتخاب گرد  Bar Direction یاكركره  ی، مربوط به منو Right – to Leftنه یاستفاده از گز

 

 

 24ر شماره یتصو 
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داشته وجود  اعداد منفی  ،  Conditional Formattingجاد  یا  یدر محدوده انتخاب شده برا هنگامی که  
-می  نه راانتخابین گزیشما ا  د.وقتییاستفاده كنNegative values and axisاز گزینه    دمی توانی،  دباش

 Dataرنگ  انتخاب  برای  جدیدی  هایsetting  د،یكنیمشاهده م  25شماره  ر  ی همانطور كه در تصو   کنید،
Bar موقعیت  توانیدمی  همچنین.  شودمی  گذاشته  اختیارتان  در  منفی  اعداد  به  مربوط  نواری  محدوده  و 
  .دهید  قرار  اتوماتیک  صورت  به  منفی  و  مثبت   مقادیر  بزرگی  به  نسبت  یا  و  سلول  مرکز  در  را   صفر  محور

 . است انتخاب قابل نمایش صورت در نیز محور این رنگ همچنین

 

 25ر شماره یتصو 

قسمت   گز Negative bar fill colorدر  انتخاب  با  م Fill colorنه  ی،  نوای،  رنگ  به   یهارتوان  مربوط 
مربوط به   یهمرنگ نوارها  یر منفیمربوط به مقاد  ید نوارهای ا اگر بخواه یرا انتخاب كرد و    یر منفیمقاد
 د. یرا انتخاب كن Apply same fill color as positive barنه  یر مثبت باشد،  گزیمقاد

ن  یبرا  نوارها  محدوده  رنگ  قسمت  یانتخاب  مشابه    ییهاانتخاب  Negative bar border colorز، 
 ارتان قرار داده است.یقسمت باال در اخت

 ل نه اویدهد.گزیقرار م  یشما  یش رو ینه پیز سه گزین  Axis settingقسمت    زیمات محور نیتنظ   یبرا 
Automatic  بر اساس بزرگ ر  ییت محور قابل تغیموقع  یر منفیمقاد  یاست كه در صورت انتخاب آن ، 
 (26ر شماره یاست.)تصو 
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، محور را یر مثبت و منفی مقاد  ی ، است كه بدون در نظر گرفتن بزرگCell midpointنه  ی، گز  ینه بعدیگز
 ( قرار خواهد داد. 26ر شماره یدر تصو  B2:B9محدوده)مانند  یهادر مركز سلول

نها در  گزیو  در جلو ی،  Noneنه  یت  كه  بدون محور است كه همانطور  گزیا  یا  توض ین  داده شده    حینه 
خواهد شد. توجه   یكیر مثبت  یمقاد  یبا جهت نوارها  ی ر منفیمقاد  یصورت جهت نوارها  نیاست، در ا
  ی ك به صفر از طول نوار اعداد دورتر از صفر ، بزرگتر است و برا ینزد  ید كه طول نوار اعدادمنفیداشته باش

-)سلول  شود.یدر نظر گرفته نم  یز نواریت، ناس  -32،  26ر شماره  یز كه در مثال تصو ین عدد نیكوچكتر
 (26ر شماره یدر تصو  C2:C9 یها

 

  26ر شماره یتصو 

 

 (Subset of Cellsداده ها ) قسمتی از برای  Data Barنمایش  .5.3
فرض    .حالنمایش داده می شد  ،محدوده انتخاب شده  یها در همه سلول هانواردر قسمت های قبلی، 

خواهیم  ،  کنید در  نوارمی  شوند. %  40ها  داده  نمایش  محدوده  قسمت   باالیی  این  در  کلیدی  نکته 
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گزینه   از  گفتگوی    Stop if Trueاستفاده  جعبه  می    Conditional Formatting Rules managerدر 
 باشد.  

  Background Ruleسپس با اعمال    ، دیكنموردنظر را اعمال    Data Barابتدا در محدوده انتخاب شده  
ر در محدوده بودن ین مقادیكوچكتر  یها را كه دارا % از سلول 60(  Stop if Trueسفید )همراه با انتخاب  

كن اعمال  .  دیفرمت  از  پس  قمست    Data Barیعنی  قسمت    New ruleبه  از  و   Format onlyرفته 
bottom ranked values    همراه با انتخاب( پیش زمینه سفید را اعمال می کنیمStop if True معنی .)

اگر شرط موردنظر   که  این است  نشود  Data Bar(  ممینی% م60)   ،شد  برقرارآن  ر شماره یتصو )  اعمال 
27) . 

 

 

 27ر شماره یتصو 

 Color Scaleاستفاده از   .6
Color Scale    شبیه بهData Bar  یهابا طول  های رنگینواربا این تفاوت که به جای نمایش  ،  می باشد 

( مقدار نسبی  Gradient)  مدرجبه صورت  یدو و یا سه رنگ یهافیاستفاده از طسلول، با در هر  مختلف
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سل به  هر  نسبت  را  دیمقادول  سلولیر  منتخب    یهاگر  دهدمحدوده  می  گ  ی.چگونگنمایش   یریبكار 
Color scale درExcel 2010  باشد.یر میبه شرح ز 

شامل سر تیترها  محدوده منتخب،  محدوده موردنظر از سلول ها را انتخاب کنید. دقت کنید که   -1
(Heading( و مقادیر جمع بندی )Total) نباشد. ا كلی 

2- Color scale  را از منویConditional Formatting  .انتخاب کنید 
ها  محدوده سلول  یبرا حالت مختلف را    12از    یكی  ، می توانید  Color Scaleاز منوی بازشونده   -3

كه در هنگام انتخاب    تفاوت هایی با هم دارندحالت    12ن  ی. الزم به ذكر است كه اانتخاب کنید
شش تای اول از طیف سه رنگی استفاده می کنند که نمایش    د.یست به آن توجه كنیبایآنها م

ی مناسب هستند و شش تای بعدی از طیف دورنگی استفاده  پرینترهای رنگ  یبرا بهتری داشته و  
 .28ر شماره ی، تصو مناسب می باشند ه و برای پرینترهای سیاه و سفیدنمود
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 28ر شماره یتصو 

 

بزرگترین عدد دارای پس زمینه قرمز پررنگ و کمترین عدد  -به طور مثال در طیف دو رنگی قرمز  سفید، 
آن دو  دارای بین  اعداد  بود و  تیتر  روشن  یرنگ  ،پس زمینه کامالً سفید خواهد  )ترکیب    ترره ی ا  از صورتی 

ر شماره  ی)تصو دریافت می کنند.در محدوده انتخاب شده ،قرمز و سفید( بر اساس مقدار نسبی آن ها  
29 ) 
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 29ر شماره یتصو 

 Color Scaleكردن  یسفارش .6.1
 ست. ینحالت موجود در منوی آن  12محدود به تنها ،   Color Scaleاستفاده از 

-یباز م  یاپنجره ,Conditional Formatting, Color Scale, More RulesHome,Stylesبا طی مسیر  
-ی، مFormat Style  یاكركره   یآن، با استفاده از منو   Edit the Rule Description شود كه در بخش  

ن یدر ا یرنگ 3ا یو  2ف ید. پس از انتخاب ط یرا مشخص كن یف انتخابیدر ط یاصل یهاد تعداد رنگیتوان
منوها  از  استفاده  با  برا Color  ی اكركره   یمنو،  ماكزینیم  یهاحالت  ی،  میمم،  و  را یمم  دلخواه  رنگ  انه 
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ن یانگیا میو  ن  ین ، كوچكتریر  بزرگتریرا تنها به مقاد  ن حالتید. البته الزم به ذكر است كه ایانتخاب كن
ك عدد دلخواه  یا  یا در صد و  یك فرمول خاص  یمثل    ییهاتیبلكه محدود  ،توان محدود كرد یهانمسلول

 .30ر شماره یباشد، تصو یف میقابل تعر Type یاكركره  یمختلف، با استفاده از منو  یهاحالت یز برا ین

 

 

 30ر شماره یتصو 

به    Color Scaleد با استفاده از  یخواهیرا م  یآموزان كالسك درس دانش  ید نمرات  یمثال فرض كن  یبرا 
 د.یت كنیالیر هایشرح ز

زرد و نمره حداقل  یاگینمره م   و  نمره حداكثر،رنگ سبز رنگ قرمز به خود  ،  10ر  یوهمه نمرات زن رنگ 
 .دن ریبگ

انتخاب محدوده، از  از گز  پس  م   New Formatting Ruleپنجره     More Rulesنه  یبا استفاده  -یباز 
حالت    Format Style  یاكركره   یبا استفاده از منو   Edit the Rule Descriptionشود.سپس در بخش  



CONDITIONAL FORMATTING فرساران 

    
 موننکو ایران ین مشاور  مهندسشرکت    - مقدم و تنظیم : آذر وارسته ترجمه 39 

3-Color Scale  از منوها با استفاده  انتخاب كن  یها، رنگColor  یاكركره   یو  را  سپس در  د.یمورد نظر 
 ( 31ر شماره ید.)تصو یقرار ده  10و مقدار آنرا   Numberنه یمم، گزینیحالت م  یبرا  ،Type یاكركره  یمنو 

 

 31ر شماره یتصو 

7. Icon Setها 
 

Icon set    افتند و اكنون به نرم  یرواج    ی تیریمد  ی رینه  گزارش گیپر هز یدر نرم افزارها  1990ها در اواخر
 ز اضافه شده اند.ین Excelافزار 

نشان   یگر نماد ها برا یا دیمز و رسبز ، زرد و ق ییراهنما یهاتواند شامل چراغی م Icon setك مجموعه ی
ن نمادها نرم افزار اكسل به طور خودكار و بر یله ای باشد. به وس  یا منفیطرف و    یب،  مثبت    یدادن معان



CONDITIONAL FORMATTING فرساران 

    
 موننکو ایران ین مشاور  مهندسشرکت    - مقدم و تنظیم : آذر وارسته ترجمه 40 

به آن    Iconك  ی   ،محدوده انتخاب شده  یهاگر سلولیسه با دیمقدار سلول در مقا  یاساس ارزش نسب
 دهد. یسلول اختصاص م

نمادها هم  ییتا  5و    4،    3  یهادر دسته   Excel 2010    ،Icon setدر   دارد.  نمادها وجود  در  ی از  شه 
 (32ر شماره ی)تصو رند.یگیسمت چپ سلول قرار م

 برد: یاضافه نمودن نمادها به هر سلول در محدوده بكار م یرا برا  ینیاكسل قوان 

 :ییتا 3 یكونهایمجموعه آ 

آ مجموعه  شما    ییتا  3  یكونهایبرای  متفاوت  ی،  نوع  دو   ، پرچمها   ، جهتها  بین  انتخاب    ك 
د، یگو ی" م  ymbolsS3"از چراغ راهنما ، نشانه ها ، ستارهها ، مثلث ها، و دو نوع از آنچه اکسل به آن   

 د. یدار

برای  زرد  تعجب  عالمت   ، خوب  های  سلول  برای  سبز  چک  عالمت  یک  شامل  آخر  گروه   این 
 (32ر شماره ی)تصو سلول های میانی ، و ضربدر قرمز برای سلول های بد است. 

 :ییتا 4 یكونهایمجموعه آ 

اه به قرمز، و یک یره سیكون دایمجموعه آفلش،    یكون ها ، دو گونه از نمادهاین مجموعه آیبرای ا  -
، جهت انتخاب وجود دارد. درمجموعه چهار  یالهیك مجموعه نمودار م یمجموعه از چهار چراغ راهنما و  

رود. به نظر می یار مككه حتی بدتر از رنگ قرمز هستند ب   ییسلولها  یاه، برا یچراغ راهنما، گزینه رنگ س 
 (32ر شماره ی)تصو كار كند. یو تك رنگ به خوب یش چاپ رنگیدو نمادر هر  یالهیكون نمودار میرسد آ

 
 :ییتا 5 یكونهایمجموعه آ 

د، دو نوع مجموعه فلش،  مجموعه جعبه ها ، مجموعه  یتوان  یشما م  ییتا5  یكونهایمجموعه آ  یبرا  -
"    ییتا  5  یالهینمودار م نام  به  نمائ  5و مجموعه ای جالب  انتخاب  را  ای چارك"  به ید.  آخر،  ن مجموعه 

٪  50،  ی٪ پر شدگ 25ن ارزش ها،  ین ترییره است که به طور کامل خالی برای پایک دایصورت تک رنگ و  
 (32ر شماره ی)تصو باشد.ین ارزش میباالتر ی، و به طور کامل پر، برا   ی٪ پر شدگ 75،  یپر شدگ
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 32ر شماره یتصو 
 
 

 Icon Set یراه انداز.7.1
Icon Set   تف کمی  به  ب نیاز  دیكر  به  نسبت  گزیشتر  از  Conditional Formattingیهانهیگر  قبل  دارد. 

از   باید در نظر داشته باشها Icon Setاستفاده  ار  ید كه گزارش ی، شما  ئه شود به صورت  ا كه قرار است 
ها تکیه می تمایز بر رنگ  یروآیکون موجود،    مجموعه  20د. بسیاری از  یاه و سفیا سیگردد    یارائه م  یرنگ

 د. نباشی ر قابل استفاده میکنند و در گزارش سیاه و سفید، غ

 شود:  یست طیبایر می، مراحل زIcon Setراه اندازی برای 



CONDITIONAL FORMATTING فرساران 

    
 موننکو ایران ین مشاور  مهندسشرکت    - مقدم و تنظیم : آذر وارسته ترجمه 42 

-یها را شامل نمف  و سر ستونیشماره رد هاست و ابتدا محدوده مورد نظر كه فقط شامل داده1-
 م. یكنیشود، انتخاب م

 م. یكنیرا انتخاب م  Conditional Formatting ،Icon Setاز فهرست، Homeدر تب -2
ارمان قرار داده را انتخاب یدر اخت Excelرا كه  یكونیمجموعه آ20از  یكیها  Icon Setدر قسمت 3-
 م. یكنیم

ز میشكل  نشان  برا یر  كه  اطالعات    یدهد  ستون  مجموعه  تا  Icon Setك  یهر  شده    ییسه  انتخاب 
 (33ر شماره ی)تصو است.

 
 

 
 33ر شماره یتصو 

 

 هاIcon Setكتر كردن اعداد به ینزد  .7.2
 

ردیفها آ ی،  34ر شماره  ی تصو    یباال  یدر  در  یك مجموعه  بكار  كون  اطالعات  از  محدوده مستطیل شکل 
 گرفته شده است.
رند و این می تواند یگیدر تراز چپ سلول قرار دارند و اعداد معموال در تراز راست قرار مآیکون ها همواره  
 G3 كه در سمت چپ از سلول    یبه عنوان مثال کسی ممکن است فکر کند که آیکون .مشکل ساز باشد

باشد. شما ممکن است سعی کنید اعداد در وسط سلول  ی م  F3است سلول  است مرتبط با عدد سمت ر
جاد خواهد شد. به عنوان مثال در  یا  یمشكالت  ز،یمورد نن  یرند كه در ایها قرار گكونیكتر به آیقرار و نزد 
 قرار نخواهد گرفت. H9و  H7 یهااعداد سلول یدر راستا 100 یمقدار عدد H8سلول 
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استفاده    ، بهتر  تب  راه حل  داخل سلول    یبرا   alignmentاز  بد اعداد  ترت یهاست.  برا ین  كه  عدد   یب 
-كونیشود اعداد به آیعث م ام كه ب یكنی، سمت راست را انتخاب م  ی افق   alignmentسلول در قسمت  

 ن روش بكار گرفته شده است.یا 14تا  12 یفها یكتر شوند. در رد یها نزد 
بخواه یدر صورت  داخل سلولی كه  اعداد  نشود مینما  هام  داده  در قسمت  یتوانیش  ، مجموعه     Editم 

به  كونیآ نما  "show icons only"ها مربع مربوط  در سطرهاییرا روشن  ا  19تا    17  یم.  راه حل  یاز  ن 
 استفاده شده است. 

 
 

 34ر شماره یتصو
 

 هاIcon setكردن  یسفارش .7.3
 

د گزیمانند  دارا ین  Conditional Formatting  ،Icon Set  یهانهیگر  نام    یانهیگز  یز    More Rulesبه 
انتخاب یم كه  م  یشتریب  یهاباشد  ما  انتخاب  یبه  با   New Formattingپنجره    More Rulesدهد. 

Rules  شود. در بخش  یباز مEdit The Rule Description   یاكركره   یاز منو  Icon Style د  یتوانیمIcon 
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Set  نمائ انتخاب  را  خود  نظر  شرط یمورد  از  استفاده  با  شده  یهاد.سپس  حداقل  ،گذاشته  كه    یمقدار 
-یرا مشخص م   Value، نوع    Typeم و در قسمت  یكنیم  یگذاریجا  Valueشرط با آن برقرار است را در  

  Show Icon Onlyك مربوط به  ینشان داده شود، تIcon Setدر سلول، تنها  م  ی كه بخواه یدر صورت م.یكن
بزن  برا ینشان م  35ر شماره  یتصو به طور مثال  د.  یرا  سه چراغ   Icon Setمحدوده مورد نظر    یدهد كه 

  یانیدر صد م  34  یمحدوده)به لحاظ مقدار( چراغ سبز، برا   یی درصد باال34  یراهنما انتخاب شده كه برا 
 35)ر شماره یاست.)تصو رنگ قرمز در نظر گرفته شده  ینییدر صد پا  34 یچراغ زرد و برا 

 

 35ر شماره یتصو
 

 ( New Ruleد ) یجد   Ruleك یجاد یا .8
" عنوان  به  باشند  در دسترس می  ها  آیکن  از طریق  که  فرمت ها  " شناخته می quick formatتمامی 

به سرعت و سادگی   دارند که  نیز وجود  امکانات   quick formatشوند. فرمت های دیگری  لیکن  نبوده 
 Newنه  یا از گزی و  در هر قسمت    More rulesبیشتری را در اختیار قرار می دهند. این امکانات از طریق  
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rule   در فهرستConditional Formatting ،ح آن داده  یهر قسمت توض یبرا ،كه در دسترس می باشند
 شده است.

 Ruleاستفاده از فرمول در ایجاد .8.1
( وجود دارد لیکن هنگامی که هیچ کدام از آن ها  Advancedو    Quickتعداد بسیاری فرمت )  Excelدر  

 جوابگوی نیاز ما نباشند باید از فرمول نویسی استفاده کرد.

می تواند   Conditional Formatting rulesبندی در  تعدادی نکات پایه جهت استفاده مناسب از فرمول  
 ، ایجاد هر فرمولی امکان پذیر است.ها ruleراهگشا باشد. در صورت درک کامل این 

 استفاده از فرمول

 باید طی شود: ر برای ایجاد فرمول مراحل ذی 

 Excelانتخاب خانه های مورد نظر  •
 New Rulesو سپس  Homeدر تب  Conditional Formattingانتخاب  •
 " در پنجره باز شدهUse a formula to determine which cells to formatانتخاب " •

 ظاهر می شود. سلول اکنون در قسمت پایین جعبه گفتگو، مکانی جهت ایجاد فرمول و فرمت 

 همان طور که گفته شد در ایجاد فرمول به نکاتی باید توجه شود که به شرح ذیل می باشد: 

 ، " آغاز شود=باید با عالمت مساوی " 1-

( باشد البته معادل عددی آن ها Falseو یا غلط )  (True)باید نتیجه فرمول عبارت منطقی درست  -2
 ، می باشد  قبول نیز قابل 0و  1یعنی 

ر  ی)غ  مرجع مطلق  عنوان  خانه به  از آن    Excelهنگامی که با موس خانه ای را انتخاب می کنید،  3-
می    F4با سه بار فشردن  بالفاصله    استفاده می کند که معموالً مطلوب ما نیست لذا  ر( ییقابل تغ

 ، را حذف کرد  $توان عالمت 

در این انتخاب کرده اید.  Conditional Formattingاحتماالً شما تعداد زیادی خانه را پیش از آغاز  4-
ق به  باید  باشد.  Formula Barت چپ  سمحالت  می  فعال  ای  خانه  ببینیدچه  تا  کنید    Excelنگاه 

 ،رار گیرد فرمول مورد نظر را به همه خانه ها تعمیم خواهد داد. این نکته حتماً باید مورد توجه ق
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"  formulaباکس5- دارد  حالت  سه  که  است  هایی  کنترل  "Enterجزو   ،"Point" و   "Edit  که در    " 
"  Excelایین سمت چپ صفحه  قسمت پ ابتدا  " ظاهر می شود که  Enterنشان داده می شود. در 

آنگاه به  =نشان می دهد یک کاراکتر مثل " باید وارد شود و اگر به جای آن یک خانه اتخاب شود   "
"Pointدر حالت " ." تغییر می کندPointباکس فرمول اضافه می شوده انتخاب شده به ن" آدرس خا، 

می توان بین حالت های ذکر شده در باال تغییر وضعیت داد. قبل از استفاده از   F2با استفاده از  -6
البته در صورت   ایجاد شود.  Editرا فشرد تا حالت    F2باید  رمول،  فدر اصالح  دکمه های جهت نما  

 استفاده از موس، نیازی به این عمل نمی باشد.

از    یكیخ هستند كه  ی تار  یدر ستونَ  دارا كه  سلول  یباشد و تعدادیم  10/4/2011د امروز  یفرض كن
 شود.یها شامل امروز مسلول

 : 1مثال
در صورتی که خانه   قرار دارند  (Todayامروز )  ازروز    3خانه هایی که در محدوده    مشخص نمودنجهت  
 (36ر شماره ی.) تصو باشد، می توان از فرمول ذیل استفاده کرد  A1فعال 

=ABS(TODAY()-A1)<4 
 

 
 36ر شماره یتصو 
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 : 2مثال
کاری   اضافه  تاریخ  از  جدولی  مثال  طور  به  شود.  تعیین  جدول  یک  های  تاریخ  روز  است  نیاز  گاهی 

بر رو  هایالیت شود.و پنجشنبه،  کارمندان داشته باشیم و می خواهیم اضافه کاری روز جمعه    یابتدا 
م  D2سلول   از  یریگیقرار  م  …Use a Formulaنه  یگز   NEW RULEم سپس  انتخاب  از اگ  م.یكنیرا  ر 
و   7و برای شنبه    1خروجی آن برای یکشنبه    ،با ورودی تاریخ استفاده کنیم  WEEKDAY(date)دستور  

از    ترتیب  به  روزها  بقیه  بود6 تا  2برای  فعال  خواهد  اگر خانه  لذا   .D2  ذیدشبا بادستور  توانیم    ر،  می 
 ( 37ر شماره ی.)تصو الیت کنیمجمعه را هایپنج شنبه و  روزهای 

=OR(WEEKDAY(C2)=5;WEEKDAY(C2)=6). 
 

 
 37ر شماره یتصو 
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 : 3مثال
صی مثالً یک در میان هایالیت شود. یکی از راه گاهی خواهان آن هستیم که برخی سطرها به ترتیب خا

( جدول  از  استفاده  آن  ایجاد  می Tableهای  از خصوصیات جدول   ،باشد(  استفاده  به  نیازی  اگر  لیکن 
باشد    A2در صورتی که خانه فعال  نداشته باشیم می توانیم از فرمول بندی استفاده کنیم. در این راستا  

 (38ر شماره ی)تصو  .استفاده کرد )به معنی باقیمانده( MODمی توان از دستور 

=MOD(ROW(A1),2)=0 
ROW .شماره سطر خانه موردنظر را بازمی گرداند 

 

 38ر شماره یتصو 



CONDITIONAL FORMATTING فرساران 

    
 موننکو ایران ین مشاور  مهندسشرکت    - مقدم و تنظیم : آذر وارسته ترجمه 49 

 Conditional Formattingحذف  .9
 به چند طریق می توان فرمت های ایجاد شده را حذف کرد:

 انتخاب خانه های مورد نظر و سپس طی مسیر ذیل:  •

Home → Styles→ Conditional Formatting→ Clear → Selected Cells  

 :فرمت کل صفحهجهت حذف  •

Home → Styles→ Conditional Formatting→ Clear →Entire Sheet  

اعمال شده، با انتخاب یکی از خانه های آن، در   Pivot tableو یا    tableدر صورتی که فرمتی به   •
باال   یا    clear this tableمسیر اشاره شده در  فعال شده و فرمت    Clear this pivot tableو 

 مورنظر قابل حذف می گردد.

 

 39ر شماره یتصو 
 

لیست آن ها را مشاهده   ر،  یزاعمال شده باشد می توان از مسیر  ruleدر صورتی که بیش از یک   •
 موردنظر را حذف کرد: ruleو 
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Home → Styles→ Conditional Formatting→ Manage Rules 

بوده و در قسمت باال دارای لیست بازشو می   ruleدر این حالت پنجره ای باز می شود که شامل لیست  
بوده و یا متعلق به داده های انتخاب   worksheetهامتعلق به چه  ruleباشد که نشان می دهد که 

 شده است.

 

 Conditional Formattingتعمیم و گسترش  .10
  ruleتا اینجا مثال های ذکر شده بر این اساس بوده که ابتدا خانه هایی موردنظر انتخاب و سپس 

رابر یک خانه اعمال کرد و سپس به یکی از دو روش زیر به خانه   ruleاعمال می گردد لیکن می توان ابتدا 
 های موردنظر تعمیم داد:

انه های موردنظر و سپس راست کیلک و  جهت کپی، انتخاب خ Ctrl+Cانتخاب آن خانه و فشردن 1-
 Conditionalدر پنجره باز شده. در این حالت   Formatو در نهایت انتخاب  Paste specialانتخاب 

Formatting .از خانه اول به خانه های انتخاب شده کپی می شود 

 طی مسیر ذیل: 2-

Home → Styles→ Conditional Formatting→ Manage Rules 
 

اعمال می گردد نشان   Ruleآن  " لیست خانه هایی کهApplies toدر ستون "   ruleمقابل هر 
داده شده است. در این حالت با تایپ لیست جدیدخانه ها و استفاده از دکمه سمت راست آن 

 و انتخاب خانه های موردنظر با موس، می توان آن را تعمیم داد. 

البته استفاده از راه حل دوم جهت جلوگیری از اشتباه ناشی از کپی فرمت های ناخواسته، توصیه می  
 ( 40ر شماره یصو )تشود.
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 40ر شماره یتصو 
 دهد: یار شما قرار میز اختی ن یگریامكانات د  Manage Ruleنه یالبته گز

منو  - از  استفاده  بخواهیتوانی ، شما مShow formatting rules for  یا كركره   یبا  اكسل  از  د  ید 
ruleر كاربرگ ها  یر كایا سا یو    یا در كار برگ جاریرا كه در محدوده انتخاب شده هستند    ییها

 (41ر شماره ی)تصو كند.  یهستند فراخوان
 

 
 41ر شماره یتصو 

برا   یدیجد  New Rule  ،Ruleنه  یگز - تعر  یامحدوده  یرا  قابل  از یكه  استفاده  با  بود  ف خواهد 
 كند.یجاد م یم، ایح دادیقبل توض یهاتكه در قسم New Formatting Rulesپنجره 
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م.به یكنینه استفاده مین گزیجاد شده از ای كه قبال ا  ییهاRule  یر قالب بندیی ا تغیو    Edit  یبرا  -
ابتدا میا كل   Ruleست  یباین صورت كه  نموده و سپس  انتخاب  را  نظر  را    Edit Rulesد  ی مورد 

 د.یبزن 

نها در  برا یو  چند  یك  ی حذف     یت  گز   Ruleا  آنها،  انتخاب   با   پنجره    Delete Ruleنه  ی،  از  را 
Conditional Formatting Rules Managerد. ی، انتخاب كن 
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 چند نکته تجربی 
 رسد. در پایان ذکر چند نکته  تجربی نیز برای تکمیل تر شدن این جزوه ضروری به نظر می

 های زیاد بپرهیزید  Condition Formattingالف( از 
با آن روبرو هستیم ، سنگین شدن و کند شدن    Conditional formattingتوضیح: موضوع جدی که در  

باشد.  Excelفایل   ها     می  ده  توانیم  می  فایلهایمان  از  بسیاری    CF (Conditional formatting)در 
هر   شدن  اضافه  با  اما  هستند  مفید  مواردی  در  نیز  ما  برای  و  کنیم  پردازش    CFاضافه  باید  ما  فایل 

 بیشتری شود و همین باعث کند شدن فایل و همچنین حجیم تر شدن فایل می شود. 

های باالیی مجهز هستند   RAMهسته و    8با    CPUالبته باید توجه داشت که در رایانه های امروزی که  
م و  این  کند  می  کار  هستند  تر  قدیمی  که  هایی  سیستم  با  شما  اگر  اما  کند  نمی  ایجاد  مشکلی  وارد 

در آن فایل است  CFمتوجه می شوید که فایلتان سنگین شده است ، یکی از دالیل عمده آن استفاده از 
 که باید آنها را حذف نمایید. 

 

 باشید.  Copy-Pasteب( مراقب 
شود و آنها نیز کپی می   CFباشند ، تمامی    CFاگر سلولها دارای    copy-pasteبا هر بار انجام    توضیح:

مواجه می شوید که به دلیل    Ruleرا باز می کنید با تعداد بسیار زیادی    CFبعد از مدتی که شما پنجره  
Copy-paste .ایجاد شده اند 

شیت گاهی  از  هر  که  گردد  می  و    توصیه  نمایید  بررسی  را  خود  حذف    CFهای  را  تکراری  یا  و  اضافی 
 نمایید.

آپدیت در  در  اکسل  اخیر  آپدیت  2۰23سال  های  اعمال  مایکروسافت  را  تکراری  هایی  از  که  است  کرده 
 لمقدور جلوگیری شود.تی امرتبط به هم ح CFشدن 
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 موننکو ایران ین مشاور  مهندسشرکت    - مقدم و تنظیم : آذر وارسته ترجمه 54 

 

 

  " است مقدم   وارستهاین جزوه حاصل پروژه کالس اکسل پیشرفته ، انجام شده توسط " سرکار خانم آذر  
 و کلیه حقوق مادی و معنوی این جزوه متعلق به ایشان می باشد.

برگزار  ایران"  موننکو  مشاور  مهندسین  "شرکت  در  فرساران"  "موسسه  توسط  پیشرفته  اکسل  کالس 
 گردیده است و ذکر نام " شرکت مهندسین مشاور ایران " در ابتدای این جزوه به همین دلیل می باشد. 

قای فرشید میدانی" با هدف مفید  ذکر است که این پروژه توسط استاد کالس اکسل پیشرفته "آ  الزم به
بودن برای سایر کارکنان شرکت موننکو و همچنین سایر کاربران فارسی زبان اکسل تعریف شده است و 

در    Conditional Formatting" برای اولین بار اقدام به آموزش کامل ابزار  مقدم   سرکار خانم "آذر واسته
 ای دارد.اند که این موضوع جای تشکر و قدردانی ویژه قالب یک جزوه آموزشی نموده

و    برای اولین بار در فضای وب   omwww.farsaran.cانتشار این اثر توسط وب سایت فرساران به آدرس  
 .صورت گرفته است با اجازه از نویسنده

http://www.farsaran.com/

