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 171 ........................................................................................................................................................... 9فصل 

 171 .............................................................................................................................................. و حفاظت تیامن
 171 ............................................................................................................................................ ت ی امن

 172 ......................................................................................................................... ت یسربرگ امن یها نهیگز
 172 ....................................................................................................................... گشودن  یکلمه عبور برا

 172 ........................................................................................................................................... شرفته یپ
 172 ................................................................................................................................ ی تالیجید یامضا
 172 ..................................................................................................................................... ماکرو  تی امن

 173 ................................................................................ کلمه عبور  لهی کارپوشه بوس کی ممانعت از باز کردن 
 173 .............................................................................................................................حفاظت از کارپوشه ها

 173 ............................................................................................................... حفاظت نشده  یکارپوشه ها
 173 .......................................................................................................................... پنهان نمودن برگه ها 
 174 .......................................................................................................................... آشکار نمودن برگه ها 

 174 ........................................................................................................................ سلولها   \حفاظت برگه ها   
 174 ............................................................................................................... حفاظت سلولها  یبرا  یطیشرا
 174 .............................................................................. فرمول در نوار فرمول   \ پنهان کردن متن  یبرا  یطیشرا

 175 ............................................................................................................................... برگه   کی حفاظت 
 175 .................................................................. برگه حفاظت شده  ک یحفاظت  نشده در  یسلولها  نیحرکت ب 

 175 ..................................................................................... حفاظت داده ها با پنهان نمودن سطرها و ستون ها 
 176 .......................................................................................................... آشکار نمودن سطرها و ستون ها
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 177 .................................................................................................. حفاظت شده  یاز حرکت در نواح یریجلوگ
 Properties....................................................................................... 177 یها در کادر محاوره ا  یژگیو ریی تغ 

 VBA ..................................................................................................... 178  یماکرو  یاستفاده  از دستورها
 179 ........................................................................................................ متن  ایفرمول  یدارا یحفاظت سلولها

 179 ............................................................................................ ینواح شیرایو  یکاربر برا ن یاجازه دادن به چند
 179 .................................................................................................. هست  یفراموش کردن کلمه عبور ؟راه حل

 180 ......................................................................................................................................................... 10فصل 
 180 ......................................................................................................................................................... اطالعات

 180 .......................................................................................... ر یمشاهده اسم کاربرگ ،اسم کارپوشه و مس
 CELL .............................................................................................................. 180 یاستفاده  از تابع کاربرگ 

 181 ................................................................................... ت ی به نوار وضع  ایبه نوار عنوان   ریاضافه کردن مس
 182 ......................................................................................................مشاهده داده ها و اطالعات سلولها

 182 ....................................................................................................................................پنجره مراقبت 
 183 .............................................................................................................................................. عکس 

 183 .............................................................................................. عکس  قیمشاهده از طر یبرا وندیپ جادیا
 183 ................................................................................................... به نوار ابزار   نیدورب  کون ی اضافه کردن آ

 184 ........................................................................................................ یش   ایسلولها به جعبه متن  وندیپ
 184 .......................................................................... اطالعات درون سلولها شینما یبرا  MsgBoxاستفاده از 
 186 .......................................................................................................ها به فرمول ادداشتیاضافه کردن 

 186 ............................................................................................................ ها  ادداشتیاطالعات در  ره یذخ
 186 .................................................................................................................... ها  ادداشتیاضافه کردن 

 187 ................................................................................................................ادداشت ی سندهینونام  ریی تغ 
 187 ................................................................................................... ادداشت یفرض  ش یپ یشکلبند  ریی تغ 

 188 ........................................................................................................................ ها  ادداشتیمشاهده 
 188 ................................................................................................................... تنها   ادداشتی کی شینما
 189 ....................................................................................................... گر ید یها به سلولها ادداشتی یکپ

 189 ............................................................................................................................. ها  ادداشتیحذف 
 189 ............................................................................................................ برگه   یها ادداشتیحذف همه 

 189 .............................................................................................................................. ها  ادداشتیچاپ 
 190 ................................................................................................... ها  ادداشتیاضافه کردن عکس ها به 

 191 ......................................................................................................... ها  ادداشت یفرستادن اطالعات به 
 192 .................................................................................................. نترنت یا اطالعات از   یوارد کردن و نوساز

Excel 97 .......................................................................................................................................... 192 
Excel 2000 ..................................................................................................................................... 193 
Excel 2002 ..................................................................................................................................... 193 

 194 .................................................................................................................... ی نترنتیا  یداده ها ینوساز
 195 ......................................................................................................... ینترنت یا یخودکار داده ها ینوساز
 195 ........................................................................................................... شده  رهیذخ یجستجو کی یاجرا

 197 .......................................................................................................................................................... 11فصل 
 197 ............................................................................................................................................................. چاپ

 197 ........................................................................................................... چاپ به نوار ابزار  کون ی اضافه کردن آ
 199 .................................................................................... فرض کارپوشه  شیپ مات یکردن تنظ ی و سفارش ریی تغ 

 200 ......................................................................................... همه برگه ها  ی فرض برا  شیپ ماتیتنظ  ریی تغ 
 200 .......................................................... یصفحات چاپ  یه سربرگ و ته برگ در تماماضافه کردن اطالعات ب 
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 201 ................................. از کارپوشه  یچاپ یبه هر برگه   یاطالعات یاضافه کردن داده ها یاستفاده از ماکرو برا
 203 .......................................................................................................................... د یو سف  اهیچاپ س
 203 ........................................................................................................................... صفحه   نی عدد اول

 203 ................................................................................................................................. ی بند اس یمق
 204 ................................................................................................................................ مهم چاپ یکهای تکن

 204 ............................................................................................. شماره صفحه  یچاپ شماره صفحه و اجرا
 204 ............................................................................................................................ یچاپ هیانتخاب ناح

 204 ........................................................................................................ ی چاپ وستهیپ هیناح کی  فی تعر
 204 ...................................................................................................... یچاپ  وسته یناپ هیناح کی  فی تعر

 205 ...................................................................... ( Sheetهر صفحه )سربرگ   یتکرار سطرها و ستونها در بال
 206 ........................................................................................................( Sheetسر سطر و ستون )سربرگ  

 206 ....................................................................................................... ( Sheetها )سربرگ   ادداشتیچاپ 
 206 ........................................................................................................... پنهان کردن داده ها قبل از چاپ 

 207 .......................................................................................... پنهان کردن خطاها در فرمول ها قبل از چاپ
 207 ................................................................................................ سلول هنگام چاپ یپنهان کردن خطاها

 208 .................................................................................................................................... ی بند اس یمق
 208 ............................................................................... صفحه   نیصفحه ها ، عدد اول وسته یپ یشماره گذار

 209 ................................................................................................ گر ید یصفحه به برگه ها   ماتیتنظ  یکپ
 210 ......................................................... یو عمود یدو نوع طرح افق یدارا یصفحه در گزارش  یچاپ شماره ها
 212 ..................................................................................................................................... وقفه صفحه 

 214 .......................................................................................................... وقفه صفحه  ک ی ریی تغ  ایحذف 
 214 .......................................................................................................... صفحه از برگه   یحذف وقفه ها

 214 .......................................................................................................... پشت متن Watermark کیدرج 
 Watermark ...................................................................................................................... 215 کیدرج 
 216 .......................................................................................................................................... ا یچاپ اش

 216 ....................................................................................................................... چاپ یها نهیانتخاب گز
 217 ............................................................................................................................... ی سفارش ینماها

 218 ......................................................................................................... ی سفارش ینما ک یاضافه کردن 
 218 ................................................................................................................... ی سفارش ینما کیچاپ 

 218 ...................................................................................................... یسفارش  ینما کون ی اضافه کردن آ
 219 .................................................................................................. ی سفارش  ینما کی ع یاضافه کردن سر

 219 ................................................................................................................... ی سفارش ینما ک یحذف 
 219 ......................................................................... شود   یم رهیبر اساس سطح کارپوشه ذخ ی سفارش ینما

Report Manager ............................................................................................................................. 219 
 Report Manager add-in ................................................................................................... 220نصب   

 Report Manager ......................................................................... 220در   ره یگزارش و ذخ ک یاضافه کردن 
 222 ............................................................ یسفارش  یاضافه کردن صفحه ها به  گزارش با استفاده از نماها

 222 ..................................................................................................... گزارش ک یحذف  ای شیرایچاپ ، و
 VBA .............................................. 223برنامه کوتاه در   کی با نوشتن   یسفارش  Report Manager کی جادیا

 226 ........................................................................................................................................................ 12فصل 
 226 ....................................................................................................................................................... نمودارها

 F11 ........................................................................................................................... 226ساخت نمودارها با 
 228 .................................................................................... نمودارها با استفاده از نوار ابزار نمودار  عیساخت سر 

 228 ................................................................................................................... اندازه کردن نمودارها با پنجره
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 229 ................................................................................................................... فرض شی نوع نمودار پ نیی تع 
 229 ...................................................................................................................................... نمودار  کیچاپ 
 229 ................................................................................ چاپ نمودار بصورت جدا از داده ها ماتیتنظ ره یذخ

 230 ................................................................................................................... از چاپ نمودارها  یریجلوگ
 230 ........................................................................................ انتخاب عناصر نمودار  یبرا د یاستفاده از صفحه کل

 230 ......................................................................................... طرح نمودار از سطرها به ستونها و برعکس  ریی تغ 
 231 ......................................................................................................................... ی استفاده از ابزار شکلبند

 232 ..................................................................................................... در برگه   یگرینمودار به محل د ییجابجا
 232 ................................................................................................... به نمودار   یوندیپ ریتصو ک یاضافه کردن 

 232 .............................................................. ند شده است ویپ یاصل یاز سلولها که به داده ها ی ریتصو جادیا
 233 ............................................................................................... یوندیپ  ریکار با تصاو یخطوط راهنما برا

 234 .............................................................................................. و رها کردن  دن ی نمودارها با کش یبه روز رسان
 235 ......................................................................................... د یجد یر نمودارها با داده هاخودکا یبه روز رسان

 237 ....................................................................................................در نمودار  یی اعداد بصورت هزارتا شینما
 ComboBox ....................................................................................... 238با استفاده از    گرید یداده ها شینما

 239 .................................................................................. افته ی وندیجدول داده به نمودار پ ک یاضافه کردن 
 240 ...................................................................................................... به نمودار  نهیگز یاضافه کردن دکمه ها

 241 ...................................................................................................................................... برگه داده ها 
 241 ............................................................................................... به کارپوشه  نهیگز یاضافه کردن دکمه ها

 243 ........................................................................................................ رهیدر دا ره ینمودار دا ک یاضافه کردن 
 244 ..................................................................................................... داده ها با عکس  یبرچسب ها   ض ی تعو

 246 ....................................................................................................................................................... 13فصل 
 246 ...................................................................................................................................... اکسل یساز یسفارش 

 246 ...................................................................................................................................... پنجره نما ریی تغ 
 Options ......................................................................................................................... 247  یکادر محاوره ا

 248 .................................................................................................... (   Viewصفر ) سربرگ  ریمقاد شینما
 248 ................................................................................................. (  Viewخطوط راهنما ) سربرگ   شینما

 249 .................................................................... (  Generalاده شده ) سربرگ استف ر یاخ یفهرست پرونده ها
 249 ....................................................................... ( General)سربرگ   دیتعداد برگه ها در کارپوشه جد  میتنظ

 249 ......................................................................................................... (Generalخط استاندارد )سربرگ 
 249 ........................................................................................... ( Generalفرض پرونده )سربرگ  شیل پمح

 250 ................................................................................................................. ( Generalنام کاربر )سربرگ 
 250 ..................................................................................... (  ی سفارش یستهای) سربرگ ل   یسفارش  یهاستیل

 250 ...................................................................................... ی سفارش یستهایبه ل   ستیل ک یاضافه کردن 
 251 ..................................................................... (  International)سربرگ   A4/Letterاندازه کاغذ به  ریی تغ 
 251 ............................................................................................................. ( Saveکردن )سربرگ  ره یذخ
 251 ............................................................................................. (   Error checkingخطا ) سربرگ  ی بررس
 251 ........................................................................................................ (  Spellingامال ) سربرگ   ی بررس
 251 .............................................................................................................. (  Security) سربرگ   تی امن
 252 ......................................................................................................................... کردن نوار ابزارها  یسفارش

 252 .......................................................................................................... به نوار ابزارها  کون ی اضافه کردن آ
 253 .............................................................................................................. ها از نوار ابزارها کونی حذف آ

 254 .............................................................................................................. به نوار منو  کون ی افه کردن آاض
 254 ........................................................................................................ ها  کونیشدن آ د یاز ناپد یریجلوگ
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 255........................................................................................................ ینوار ابزار سفارش  ک یاضافه کردن 
 255................................................................................................... کردن نوار ابزار شما در کارپوشه  ره یذخ

 256 .................................................................................................... از نوار ابزارها   یسفارش  راتییحذف تغ 
 256 ................................................................................................................................. منو  کی شینما

 257 ................................................................................................................... کون یآ  کیکردن  یسفارش
 258 ............................................................................................ اکسل  یمنو  کی ها  به  کون ی اضافه کردن آ

 258 ......................................................................................................... نوار ابزارها و منو  راتییتغ  ره یذخ
 259 ..................................................................................................................................................... الگو  

 260 .............................................................................................. بصورت الگو  ی کارپوشه سفارش ک ی ره یذخ
 260 ............................................................................................................................... الگو   کیباز کردن 

 261 .................................................................................. کسل پرونده الگو موقع شروع ا کی باز کردن خودکار 
 262 .............................................................................................................. برگه الگو به کارپوشه   کیدرج 

 263 ............................................................................................................ کارپوشه الگو  کی  یبه روز رسان
 266 ......................................................................................................................................................... 14فصل 

 266 ...................................................................................................................................کردن ره یباز ، بسته و ذخ
 266 .................................................................................................................................................... کارپوشه ها

 266 ...................................................................................................................... د یکارپوشه جد کیباز کردن 
 267 ..................................................................................................... ر یشده اخ  ره یکارپوشه ذخ کیباز کردن 

 267 .............................................................. ر یاستفاده شده اخ یکارپوشه از فهرست پرونده ها کیباز کردن 
 267 ......................................................................................................... یوندیپ یباز کردن کارپوشه ها

 268 ........................................................................................................................ کارپوشه  ک یکردن  ره یذخ
 Save as ................................................................................... 268کارپوشه با استفاده از  ک یکردن  ره یذخ

 269 ................................................................ت ی در نوار وضع  ایکارپوشه در نوار عنوان  یپرونده برا ری درج مس
 270 ................................................................................................ ی سفارش یکار  یفضا  کیکارپوشه در  ره یذخ

 271 .................................................................................. ی کار یشده در فضا  ره یذخ یباز کردن کارپوشه ها
 271 .............................................. و بعد از آن (  2000)اکسل  هایپوشه ها در عالقمند   \ر پرونده ها د انبرها یم ره یذخ

 272 ....................................................................................... ها ی به پوشه عالقمند  انبریم ک یاضافه کردن 
 273 .......................................................................................... وندها یفهرست فرا پ کی باز کردن کارپوشه ها از 

 274 ............................................................................................................................ وندیفرا پ کیدرج 
 274 ...................................................................................................کارپوشه ها و اکسل  \کارپوشه   کی بستن 

 275 ........................................................................................................................................................ 15فصل 
 275 .........................................................................................................................................................داده ها

 275 .................................................................................................... داده ها در اکسل یسازمانده یبرا  ینکات
 278 ................................................................ مجموع ها ر یو درج ز شی مرتب کردن ، پال یبرا  ستی ل یآماده ساز

 278 ................................................................... ن یقسمت سطر ستون عناو م یتنظ یبرا یاستفاده از شکلبند
 278 ....................................................................................................................... ستونها  نیانجماد عناو

 278 ........................................................................................................................... ست ی ورود داده ها به ل
 279 .................................................................................................... ورود داده ها یاستفاده از فرم ها برا

 280 ......................................................................................................... اعمال رنگ به داده ها بر اساس شرط 
 280 ............................................................................... داده ها  یزیرنگ آم یابر یشرط یاستفاده از شکلبند
 282 ............................................................................................... مم ینیو م ممیماکز ریاعمال رنگ به مقاد

 284 ........................................................................................................................................................ 16فصل 
 284 ..................................................................................................................................... یمتن یدرج پرونده ها
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 284 ............................................................................................................................ ی پرونده  متن کی جادیا
 285 ................................................................................................................... ی اسک  یمتن یدرج پرونده ها

 285 ................................................................................................... 3از   1مرحله  –معجزه گر درج متن 
 286 .................................................................................................. 3از  2مرحله  –معجزه گر درج متن 
 286 ................................................................................................. 3از  3مرحله  –معجزه گر درج متن 

 287 ........................................................................................................ مشکالت هنگام ورود متن  یابی ب یع
 287 .................................................................................... شود   یاهر معالمت منها در سمت راست عدد ظ

 288 ............................................................................... شوند   ینم یشکلبند  خی تار ایداده ها به صورت عدد 
 289 ...................................................................................................... د یرا پاک کن  یضرور ر یغ یکاراکترها

 289 ................................................................... معکوس کردن حروف متن  یتابع برا   کی و اضافه کردن  جادیا
 291 ......................................................................................................................................................... 17فصل 

 291 .................................................................................................................................................... یمرتب ساز
 292 ..................................................................................................................... ساده  یمرتب ساز ک یانجام 
 293 ........................................................................................................... داده ها ی مرتب ساز  یبرا ییراهنما

 294 ............................................................................................................ لدهایاز ف  یادیتعداد ز ی مرتب ساز
 295 ..................................................................................................................... بر اساس ستون  ی مرتب ساز
 296 ....................................................................................................... ی سفارش  ست یبر اساس ل  ی مرتب ساز
 296 ...................................................................................................... ی سفارش  ستیکردن ل ره یذخ –  1مرحله 
 297 ....................................................................................... ی سفارش  ستیبر اساس ل یمرتب ساز  – 2مرحله  
 298 ...................................................................................... ی گروه داده ها بعد از مرتب ساز نیخط ب  کیدرج 

 298 ................................................................................................................. ان یگروه مشتر نی انتقال خط ب 
 300 ......................................................................................................................................................... 18فصل 

 300 ..................................................................................................................................................... کردن لتریف
 300 ......................................................................................... کند  ی م شنهادیکردن پ لتر یف یبرا  نهیاکسل دو گز
 300 .............................................................................................................. ها به نوار ابزار  کون ی اضافه کردن آ

AutoFilter 301 ..................................................................................................................... خودکار (  لتری) ف 
 302 ............................................................................................................. خودکار لتری چاپ داده ها پس از ف

 302 ....................................................................................ی سفارش ینماها لهیخودکار به وس  لتری شرط ف ره یذخ
 303 ........................................................................................................................ ی سفارش ینما ک ی ره یذخ

 303 ......................................................................................................................... ی سفارش ینما ک یحذف 
 304 ............................................................................................................................. ی خودکار سفارش لتریف
 304 .............................................................................................. ی عموم یکردن با استفاده از حروف متن لتریف
 305 ........................................................................................................... خ یتار   لدی اده از فکردن با استف لتریف
 305 .............................................................................................. ی شکلبند رییبا تغ خ یکردن بر اساس تار  لتریف

 307 ........................................................................................................... کردن سطر ها بر اساس شرط ی رنگ
 308 ...................................................................................................................... شده  لتریف یع داده هاجم
 309 ........................................................................................................................................ شرفته ی پ لتریف

 309 ......................................................................................................................... شرفته یپ لتر یاستفاده از ف
 310 .................................................................................................................................. شرفته ی پ لتری لغو ف
 311 ..................................................................................................... ی گریبه محل د  شرفتهیپ لتری ف ج ینتا یکپ

 311 ................................................................................... داده ها  ی جمع شرط یداده برا گاهی استفاده از توابع پا
 312 ........................................................................................................... داده گاهی استفاده از توابع پا ب یمعا

 312 ............................................................................................................................. منحصر بفرد یرکوردها
 313 ........................................................................................... رکورد منحصر بفرد ک یرکورد به   کیکردن  لتریف
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 314 ................................................ رکورد منحصر بفرد ک یرکورد به   کیکردن  لتریف یبرا COUNTIFاستفاده از تابع 
 315 .............................................................................................................. رکورد منحصر بفرد  ک ی یزی رنگ آم

 318 ........................................................................................................................................................ 19فصل 
 318 ............................................................................................................................................. یجزئ  یجمع ها

 318 ................................................................................................... به نوار ابزار   یجمع جزئ کون ی اضافه کردن آ
 318 ........................................................................................................................... ی اضافه کردن جمع جزئ
 321 ............................................................................................................. ست ی ل کی از  یحذف جمع جزئ

 321 ....................................................................................... لد یبر اساس دو ف  یجزئ یاضافه کردن جمع ها
 323 .................................................................... گر ی و استفاده از توابع د یاضاف یجزئ یاضافه کردن جمع ها

 323 ........................................................................................... خ یتار  لد یبه ف  یجزئ یکردن جمع هااضافه 
 324 ....................................................................................................................................... چاپ کردن 
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 1فصل 

به ماوس تان استراحت  زمان ، ثروت است
 دهید 
 

فصل  زمان شما ارزشمند است؟ اگر شما در مورد آن مطمئن نیستید به خودتان زحمت خواندن این  آیا  

را ندهید .با استفاده از منوها و آیکون ها به استفاده از اکسل برای کارهای عادی و متداول بپردازید.اما  

این فصل   اگر زمان برای شما ارزشمند است ، این فصل شما را در استفاده از کیبورد متقاعد خواهد کرد.

ها را خواهد    2و بین کاربرگ ها و کارپوشه  1به شما نحوه حرکت سریع و موثر بین سلولها در کاربرگ 

داده های آنها را سریع انتخاب کنید.بطور   شما همچنین خواهید آموخت که چگونه سلولها و  آموخت.

  خالصه خواهید آموخت که در زمان صرفه جویی کنید )اگر تصمیم گرفته اید که آن ارزشمند است(. 

 باید موثرتر کار کنیم. مثال به طور کامل به شما خواهد گفت که چرا 

شما    هنگامی که شما یک کارپوشه را در اکسل باز می کنید شما بمباران اطالعاتی            می شوید.

در اولین نگاه ، شما نمی توانید بگویید    آن داده ای وجود دارد.  3کاربرگی را می بینید که در هر سلول 

چگونه می توان به انتهای سلولهای حاوی داده    ،اگر سلولها دارای فرمول باشند   ناحیه فعلی چیست،

اگر توضیحاتی در سلولها باشند که شما برای فهم داده   اگر در زیر نیز ستونها ادامه یافته باشند،  رسید،

 ها باید آنها را بخوانید و خیلی بیشتر.

 

 
1 worksheet 
2 workbook 
3 cell 
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 سلول،سلول ها ،حرکت و انتخاب 

را که در چارچوب پنجره ظاهر      می شود کنترل  می توانید قسمتی از کاربرگ    4به وسیله اسکرول بار

کنید. در کاربرگ شما می توانید عمودی اسکرول کنید از بال به پایین، یا بصورت افقی از سمتی به سمتی  

ناکارآمد ،وقت گیر و آزار دهنده عالی    در هر صورت استفاده از اسکرول بار به کندی انجام می گیرد.  دیگر.

بود اگر بخواهیم به وسیله ماوس قسمت بزرگی را برای چاپ یا کپی انتخاب کنیم   . زجر دهنده خواهد 

 زیرا لرزش صفحه پی در پی خواهد بود. 

)عادت استفاده از ماوس را کنار بگذارید و    بگذارید.  5فقط دستتان را روی کیبورد  راه حل ساده است.

 یاموزید. کمی به ماوس استراحت دهید.( نحوه استفاده از کیبورد را ب 

 

 اسکرول بارها را قفل کنید  – نکته 

دیده    6در نوار وضعیت  SCRLرا فشار دهید،شما خواهید دید که عبارت    Scroll Lockکلید  

می دهد که از کلیدهای جهت دار )چهار اسکرول بار به شما اجازه    می شود.قفل کردن

چرخ روی ماوس انجام می  همان حالتی که با    ( استفاده کنید.  کلید جهت دار و یا اینتر

 دهید. 

 

 حرکت به آخرین سلول محدوده 

 ترکیب کلیدهای کیبورد می تواند شما را به آخرین ) یا اولین ( سلول موجود در محدوده ببرد:

 را فشار دهید.   Ctrl + Down Arrowبرای حرکت عمودی از بال به پایین ،

 را فشار دهید.   Ctrl + Up Arrowبرای حرکت عمودی از پایین به بال ،

 را فشار دهید.   Ctrl + Right Arrowبرای حرکت افقی از چپ به راست ،

 
4 scroll bar 
5 keyboard 
6 Status bar  نواری که در پایین پنجره اکسل دیده می شود و اطالعاتی از قبیل آماده بودن اکسل روشن بودن برخی

.را نمایش می دهد ... کلیدها و   
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 را فشار دهید.   Ctrl + Left Arrowبرای حرکت افقی از راست به چپ ،

 

 :شکل زیر را ببینید. مثال

به آخرین سلول موجود در محدوده حرکت کنید.)یعنی سلولی که قبل از سلول های خالی    A1از سلول  

 قرار دارد.(

 را فشار دهید.   Ctrl + Down Arrowرا انتخاب کنید و کلیدهای  A1سلول 

)    آخرین سلول موجود در محدوده که دارای داده است.  منتقل خواهید شد،  A14شما به سلول    نتیجه:

 استفاده کنید    Ctrl + Down Arrow            به جای  Down Arrowو    Endتوانید از کلید    شما می  توجه:

) 

را دوباره فشار دهید     Ctrl + Down Arrowادامه دهید و به ناحیه بعدی که داده دارد بروید.کلیدهای  

را چند بار که فشار دهید به آخرین سلول    Ctrl + Down Arrowبرده شوید.کلیدهای    A16تا به سلول  

 حاوی داده حرکت می کنید و الی آخر. 
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 انتخاب ناحیه افقی یا عمودی از سلولهای همجوار  

 Ctrlدر کنار کلید    Shiftرا به جمع کلیدهای بکار رفته در بال اضافه کنید.با فشار دادن کلید    Shiftکلید  

 و یکی از کلیدهای چهارگانه جهت دار شما می توانید یک ناحیه از سلولهای همجوار را انتخاب کنید. 

 برای انتخاب ناحیه عمودی از سلولها که داده دارند ، از بال به پایین ،

 Ctrl + Shift + Down Arrow را فشار دهید . 

 برای انتخاب ناحیه عمودی از سلولها که داده دارند ، از پایین به بال،

 Ctrl + Shift + Up Arrow را فشار دهید . 

 برای انتخاب ناحیه افقی از سلولها که داده دارند ، از راست به چپ ،

 Ctrl + Shift + Left  Arrow را فشار دهید . 

 برای انتخاب ناحیه عمودی از سلولها که داده دارند ، از چپ به راست ،

 Ctrl + Shift + Right  Arrow را فشار دهید . 

 

تا آخرین سلول دارای داده در محدوده را انتخاب کنید.در مثال      A1: یک ناحیه پیوسته از سلولمثال

 + Ctrl + Shiftرا انتخاب کرده و کلیدهای    A1سلول    می باشد.  A14تا سلول    A1این ناحیه از سلول  

Down Arrow .را فشار دهید 

را    Ctrl + Shift + Down Arrowرا انتخاب کرده و کلیدهای  A1سلول  D14تا    A1برای انتخاب ناحیه از 

 را فشار می دهیم.  Right Arrow            و هرا نگاه داشت  Ctrl + Shiftسپس کلیدهای فشار دهید.

 

 توجه 
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دارای داده هستند. پیوستگی داده ها   D1تا    A1و سلولهای    A14تا    A1سلولهای ناحیه از  

ما را قادر می سازد تا یک ناحیه   1و بصورت افقی در ردیف    Aبصورت عمودی در ستون  

را حذف کرده و این تکنیک را دوباره    A5پیوسته را انتخاب کنیم.داده موجود در سلول  

 امتحان کنید. 

 انتخاب یک ناحیه از سلولهای غیر همجوار 

را همچنان نگه   Ctrlرا فشار دهید.  Ctrl + Shift + Down Arrowب کنید.کلیدهای  را انتخا  A1سلول  

  Ctrlدارید و با استفاده از ماوس ناحیه دیگری را انتخاب کنید.کلید ماوس را رها کنید و با نگهداشتن  

 نواحی دیگری را انتخاب کنید.

  Shiftیا  Ctrlانتخاب ناحیه پیوسته یا غیر پیوسته از سلولها بدون فشار دادن 

در نوار وضعیت دیده خواهد شد. فشار دادن    EXTرا برای انتخاب پیوسته فشار دهید.عبارت    F8کلید  

و ناحیه انتخابی را به وسیله    کنید،   برا انتخا   A1باعث توسعه ناحیه انتخابی می شود.سلول    F8کلید  

را دوباره فشار دهید تا حالت   F8کلید   کلیدهای جهت دار چهارگانه توسعه دهید.

 توسعه ناحیه انتخابی خاموش شود. 

در نوار وضعیت دیده   ADDرا فشار دهید.عبارت  Shift + F8برای نواحی انتخابی غیر همجوار کلیدهای 

 خواهد شد.چند ناحیه غیر همجوار را با ماوس انتخاب کنید.یکی پس از دیگری.

 ا این حالت خاموش شود.را فشار دهید ت Shift + F8کلیدهای 
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 انتخاب ناحیه فعلی

ناحیه فعلی با ردیفی    ناحیه فعلی عبارت است از ناحیه پیوسته ای از سلولها که دارای داده می باشند.

 از سلولهای خالی یا با ستونی از سلولهای خالی احاطه شده است یا اینکه در انتهای کاربرگ قرار دارد.

Ctrl + *   هستند که می توان برای انتخاب ناحیه فعلی استفاده کرد.کلیدهای میانبری 

 برای آنهایی که از لپ تاپ استفاده می کنند می توانند از کلیدهای زیر استفاده کنند.

Ctrl + Shift + 8 
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 حرکت سلول فعال در داخل ناحیه انتخابی 

 ناحیه انتخابی کامال مشخص است. هنگامی که یک ناحیه از سلولها را انتخاب می کنید ، خطوط اطراف  

 را فشار دهید تا در داخل ناحیه انتخابی به سمت پایین حرکت کنید.  Enterکلید 

 را فشار دهید تا به سمت بال حرکت کنید.  Shift + Enterکلید 

 را فشار دهید تا به سمت راست حرکت کنید. Tabکلید 

 ت کنید. را فشار دهید تا به سمت چپ حرک  Shift + Tabکلید 

 را فشار دهید.  .+Ctrlکلید  آیا دوست دارید که به گوشه های ناحیه انتخابی حرکت کنید؟

  انتخاب اولین سلول در کاربرگ 

A1    اولین سلول در یک کاربرگ است. کلیدهایCtrl + Home    برای برگشت به سلولA1    از هر سلول

 کاربرگ به کار می روند. 
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  ار رفتهانتخاب آخرین سلول در ناحیه بک

اکسل آدرس آخرین سلول در حال استفاده را در حافظه نگه می دارد.در این شکل آخرین سلول بکار رفته  

 می باشد. N23در کاربرگ سلول 

 
 

 توجه 

اگر داده های موجود در ناحیه دوم را در شکل بال حذف کنیم اکسل باز هم آخرین سلول  

معرفی می کند.چون یکبار در این سلول داده وارد شده است.هرچند اکنون ممکن   N23را  

 کنیم این مشکل حل می شود. لی باشد.البته اگر فایل را ذخیره است که خا

 

را انتخاب کنید.در این سلول داده وارد کنید.و   F1000سپس سلول  یک کاربرگ را انتخاب کنید،    :  مثال

را فشار دهید تا به اولین سلول منتقل شوید.حال به آخرین   Ctrl + Homeسپس آنرا پاک کنید.حال  

 است. F1000حرکت کنید.آخرین سلول بکار رفته  Ctrl + Endسلول با فشار دادن 

 



http://amar80.blogfa.com 

 28 

 کاهش ناحیه بکار رفته در کاربرگ 

را بزنید تا فایل ذخیره شود.با این کار آدرس موجود در   Ctrl + Sهای خالی را حذف کنید.سپس  ردیف  

 می شود. ححافظه اکسل به عنوان آخرین سلول بکار رفته اصال

 

 چرا کاهش آدرس آخرین سلول بکار رفته در کاربرگ مهم است؟

 

 در این صورت آن کوتاهتر شده و استفاده از آن آسانتر خواهد شد.  – اسکرول بار عمودی 

 

   برای چاپ ناحیه بکار رفته در کاربرگ است.اگر شما ناحیه    7ناحیه پیش فرض   –ناحیه چاپی

 چاپی را مشخص نکنید اکسل همه سلولها را تا آخرین سلول بکار رفته در کاربرگ چاپ می کند.

 

 دیدن همه داده بعدها در این فصل در بخش با عنوان    –  .داده های بیشتری را در کاربرگ ببینید

 ناحیه بکار رفته را کاهش دهید. شما خواهید خواست که  های کاربرگ 

 

 

 .به راحتی داده ها را از سلولهای کاربرگ حذف کنید  –  نکته

می دهند که به       به شما اجازه  Ctrl + Shift +Homeو  Ctrl + Shift + Endمیانبرهای 

سرعت سلولهایی را که داده دارند انتخاب کنید و آنرا به اولین سلول کاربرگ یا به آخرین  

 سلولی را در کاربرگ انتخاب کنید.کلیدهای    گسترش دهید.  سلول به کار رفته در کاربرگ 

Ctrl + Shift + Endبه این ترتیب انتخاب شما شامل همه سلولها از سلول    را فشار دهید

 انتخابی شما تا آخرین سلول به کار رفته در کاربرگ خواهد بود. 

 
 :  مثال

 
7 Default  
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تا آخرین سلول را حذف   21سطر داده دارد.می خواهیم داده های موجود در سطرهای    1000کاربرگی   

 کنیم. 

 را فشار دهید.   Delرا فشار دهید، سپس کلید    Ctrl + Shift + Endرا انتخاب کنید، کلیدهای    A21سلول  

 

 سطرها و ستونها

 انتخاب یک ستون یا ستونها

 را فشار دهید.   Ctrl + Spacebarیک یا چند سلول را در کاربرگ انتخاب کنید و 

ستون سلول ادغام شده باشد ستونهای اگر سلول انتخاب شده بخشی از ستونی باشد که در آن    :توجه  

 شده است نیز انتخاب خواهند شد. 8دیگری که سلول این ستون با سلول آن ستونها ادغام 

 

 انتخاب سطر یا سطرها

 را  فشار دهید.   Shift + Spacebarیک یا چند سلول را انتخاب کرده و 

 

 اضافه کردن یک سلول ، یک سطر ، یک ستون

و +( را فشار دهید.در پنجره باز شده مشخص     Ctrl)  + + Ctrlبرای این کار  

برای   اول  یا سلول وارد کنید.دو گزینه  ، ستون  کنید که  می خواهید سطر 

 سلول و دوتای بعدی برای سطر و ستون است.

 

 

 
8 Merge 
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 یک سلول ، یک سطر ، یک ستون حذف

شخص کنید که  می ( را فشار دهید.در پنجره باز شده م  -و     Ctrl)  - + Ctrlبرای این کار  

خواهید سطر ، ستون یا سلول را حذف کنید.دو گزینه اول برای سلول و دوتای بعدی 

 برای سطر و ستون است.

 
 
 

 مخفی کردن یا آشکار کردن یک یا چند ستون

 را فشار دهید.  Ctrl + 0یک یا چند سلول را انتخاب کنید و  : کردن مخفی

 Ctrl + Shift +0سلولهای چپ و راست ستون مخفی شده را انتخاب کنید و فشار دهید:  : نآشکار کرد 

از صفر قسمت    تذکر: نه  کنیم  استفاده  کیبورد  در قسمت حروف  کلید صفر موجود  از  که  بهتر است 

 ماشین حساب کیبورد. 

 

 سطرمخفی کردن یا آشکار کردن یک یا چند 

 را فشار دهید.   Ctrl +9یک یا چند سلول را انتخاب کنید و  : نکرد  مخفی

 را فشار دهید.  Ctrl + Shift +9:سلولهای بال و پایین سطر مخفی را انتخاب کرده و  کردن آشکار
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 داده های بیشتری را در کاربرگ ببینید

کاربرگ اکسل می تواند شامل صدها و هزاران سلول دارای داده باشد.شما می  

همه دادهای کاربرگ را ببینید یا آنها را بزرگتر کرده یا ناحیه را کوچکتر   توانید

 کنید با استفاده از تکنیکهای زیر: 

 را فشار دهید تا ناحیه فعلی انتخاب شود. * + Ctrlکلید  .1

 را انتخاب کنید.  View → Zoomگزینه  .2

3. Fit selection را انتخاب کنید 

4. OK .را بزنید 

 

با مخفی   توانید  فرمولمی  نوار  مثل  اکسل  پنجره  اجزای  برگه  9کردن  های  ابزارها   10،زبانه  نوار  ،نوار    11، 

 وضعیت تعداد داده های قابل رویت در پنجره را افزایش دهید. 

 را انتخاب کنید.   Tools → Optionsگزینه  .1

2. View tab  .را انتخاب کنید 

 Row & column headers , Horizontal scroll bar, Verticalزیر را بردارید:های  ه  عالمت گزین .3

scroll bar, Sheet tabs, Formula bar and Status bar. 

4. OK  .را بزنید 

را    ”…Customize“یکی از نوار ابزارها را انتخاب کرده و روی آن راست کلیک کنید.از منوی باز شده   .5

 را بزنید.  Closeانتخاب کنید.همه نوار ابزارها را از حالت انتخاب خارج کنید و 

 نتیجه 

 فقط عناوین سطرها نمایش داده شده است و سطرهای بیشتری قابل رویت هست. 

 
9 Formula bar 
10 Sheet tabs 
11 toolbars 
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 استفاده از چرخ ماوس   –  نکته

را    Ctrlرا انتخاب کنید،  A1سلول    را افزایش یا کاهش دهید.  صفحه  به سرعت بزرگنمایی

 فشار دهید ،و چرخ ماوس را به جلو یا عقب بچرخانید.
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 حرکت بین برگه ها در یک کارپوشه 

 هر کارپوشه اکسل می تواند چندین کاربرگ داشته باشد.

تعویض بین برگه ها مشکل خواهد بود اگر بخواهیم با استفاده از ماوس زبانه برگه را انتخاب کنیم.این 

کامال   باشند  دارا  طولنی  نامهای  ها  برگه  و  باشد  داشته  زیادی  های  برگه  کارپوشه  که  زمانی  در  مورد 

 محسوس خواهد بود. 

 ین تعداد زیادی کاربرگ را به کناری نهید.روشهای )رنج آور( جستجو در ب  راه دیگری نیز وجود دارد.

 

 استفاده از میانبرهای صفحه کلید برای حرکت بین برگه ها 

 بعدی حرکت کنید. 12را فشار دهید تا به برگه  Ctrl + Page downکلید 

 را فشار دهید تا به برگه قبلی حرکت کنید. Ctrl + Page upکلید 

 

 

                             13انتخاب یک برگه توسط منو 

ی از  ماوس را روی یک در سمت چپ زبانه برگه ها در اسکرول بار افقی چند عالمت جهت دار وجود دارد.

 از منوی باز شده نام برگه مورد نظر را انتخاب کنید.  .آنها برده و راست کلیک کنید

 

 

 

 
12 sheet 
13 menu 
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 پرش سریع بین سلولهای کارپوشه

انتخاب یک برگه تنها ، جدا از هر روشی که بکار می برید ، شما را زمانی که مقصد خاصی را در نظر دارید  

نمی تواند به مقصود برساند.بهترین راه برای حرکت به سلول یا ناحیه خاص در کاربرگ ،انتخاب نام سلول  

 است. 14جعبه نام یا نام ناحیه از 

 نوار فرمول دید.جعبه نام را می توان در سمت چپ 

 

 استفاده از جعبه نام

 یا جعبه آدرس. انتخاب یک نام مانند انتخاب آدرس سلولی در یک کارپوشه است. –جعبه نام 

،سپس اینتر را فشار    Z5000آدرس سلول را در جعبه نام تایپ کنید.برای مثال    –پریدن به یک سلول  

یا انتخاب   Ctrl + Gیا    F5)همانند استفاده از    .منتقل خواهید شد   Z5000در نتیجه شما به سلول  دهید.

Go To ...  در منویEdit  ). 

 

 انتخاب ناحیه بزرگی از سلولها

 را انتخاب کنید.  D1000تا  A1 :از سلول  مثال

 را انتخاب می کنیم.  A1سلول  .1

 .  D1000در جعبه نام ، تایپ کنید  .2

 را با هم فشار دهید.  Shift + Enterکلید  .3

 ، نامها را ببینید.  6برای اطالعات بیشتر راجع به نامگذاری سلولها و نواحی در کارپوشه ، فصل 

 

 

 
14 Name box  
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 رونوشت،برش و چسباندن 

زمانی که شما مرتب از اکسل استفاده می کنید، شما دائما تعداد زیادی از کارهای متداول را انجام می 

 .17و چسباندن 16، برش 15متداول در اکسل عبارتند از :رونوشتدهید.بیشترین کارهای 

 میانبرهای صفحه  کلید سریعترین راه برای انجام این کارها هستند. 

 صفحه کلید  18میانبرهای 

 Ctrl +C رونوشت 

 Ctrl + X برش 

 Ctrl + V با قابلیت تکرار عمل چسباندن،

 Enter بدون قابلیت تکرار عمل  چسباندن،

 

 چسباندن بیش از یک بار موارد کپی شده

بار از کلیپ بورد   2000در اکسل   )تخته نگهدارنده(   19و بالتر شما می توانید موارد کپی شده را چندین 

) این مورد در اکسل   مورد را در حافظه نگهداری کند. 12کلیپ بورد می تواند تا   2000در اکسل   بچسباند.

کلیپ بورد باز شود و مواردی را فشار دهید تا    Ctrl+C+C        است(.کلیدمورد افزایش یافته    24به    2003

 را که کپی کرده اید نشان دهد. 

 

 
15 Copy 
16 Cut  
17 Paste  
18 Shortcuts  
19 Clipboard  
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 21و رها کردن 20با استفاده از کشیدن چسباندن کپی کردن و 

را نگه داشته و سلول را به   Ctrlیک سلول را انتخاب کنید.روی خط مرز سلول با ماوس کلیک کنید .کلید  

 را رها کنید.  Ctrlیک جای جدید بیاندازید. کلید ماوس و 

 را هنگام کشیدن سلول فشار دهید.   Ctrl + Altبرای کپی کردن سلول به یک کاربرگ دیگر کلیدهای 

 تفاده از کشیدن و رها کردنبا اسچسباندن برش و 

برای انتقال    یک سلول را انتخاب کنید.روی مرز سلول کلیک کنید و آنرا با ماوس به یک جای جدید بکشید. 

 را نیز فشار دهید.  Altبه یک برگه دیگر در حین عمل کلید 

برای کپی و برش یا بدون آن انجام می شود    Ctrlاین روش از کپی و برش که با استفاده از ماوس و با  

 .و یا کل یک کاربرگ روش خوبی است سطرها و ستونها

 

 کپی یک سلول با متن یا فرمول به هزاران سلول 

 کپی کنید.  A5000تا   A2را به سلولهای  A1:متن موجود در سلول  مثال

 " را تایپ کنید.  Excel bookمتن "  A1در سلول  .1

 را کپی کنید.  A1سلول  .2

 د. را انتخاب کنی A2سلول  .3

 .  A5000در جعبه نام تایپ کنید  .4

را با هم فشار دهید ) یک ناحیه پیوسته از سلولها      Shift + Enterکلید   .5

 انتخاب می شود (. 

6. Enter  .را فشار دهید 

 
20 Drag  
21 Drop  
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 22کپی یک سلول با دوبل کلیک 

  را انتخاب کنید.) شکل مقابل را ببینید.( C2سلول  .1

 بگیرید.سمت راست سلول گوشه پایین را در نظر  .2

کلیک   .3 دوبل  آنگاه  درآمد   + یک  شکل  به  ماوس  عالمت  که  هنگامی 

کنید.اکسل متن یا فرمول را به سلولهای زیرین کپی می کند.این کار تا  

جایی که با ستون سمت چپ تراز شود ادامه می یابد.اگر ستون سمت 

  چپ خالی باشد ستون سمت راست مالک عمل قرار می گیرد.

 های باز حرکت بین کارپوشه 

 ،کارپوشه مورد نظر را از لیست کارپوشه های باز انتخاب کنید.  Windowاز منوی 

.برای    Ctrl + Tab    یا  Ctrl F6  میانبرهای صفحه کلید برای حرکت بین کارپوشه های باز عبارت است از :

استفاده    Ctrl + Shift + Tabیا      Ctrl + Shift +F6حرکت به عقب در لیست کارپوشه های باز از کلیدهای  

 کنید. 

 

 یک برگه 23کپی یا انتقال

 تفاوتی هست.  اینجا ما بین کپی کردن همه سلولها به یک برگه و کپی کردن همه برگه

 

 
22 Double click 
23 Move  
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 کپی سلولها از برگه

 Aیا روی دکمه موجود در کنار عنوان ستون    انتخاب کنید،  Ctrl + Aهمه سلولها را با فشار دادن کلید  

 شناخته می شود.( Select All) این دکمه با نام  کلیک کنید.

را فشار      Enterرا انتخاب کرده و    A1 برگه دیگری را انتخاب کرده و سلول    را فشار دهید.  Ctrl + Cکلید  

 دهید. 

 

 کپی یک برگه

سلولها ، به همراه نامها و تنظیمات صفحه کپی می  کپی کردن یک برگه این مفهوم را دارد که همه  

 شوند.

را فشار دهید و با استفاده از ماوس     Ctrlنشانگر ماوس را به روی یک زبانه برگه ببرید.کلید    -1گزینه   .1

 را رها کنید.  Ctrlبرگه را به یک جای دیگر بکشید.کلید ماوس و 

را    Move or Copyروی زبانه برگه مورد نظر راست کلیک کنید.از منوی باز شده گزینه    –  2گزینه   .2

دید در همین کاربرگ را به یک مکان جمی دهد که   به شما این امکان را  این گزینه  انتخاب کنید.

مطمئن شوید که تیک گزینه    کارپوشه کپی کنید یا این کاربرگ را به یک کارپوشه دیگر منتقل کنید.

Create a copy   زده اید.  را 

را انتخاب کنید.در پنجره باز شده اولین گزینه را انتخاب    Arrangeگزینه    Windowاز منوی    –  3گزینه   .3

 گ )کشیدن کاربر  1موجود در کنار هم قرار گرفتند از طریق گزینه  کنید.وقتی همه کارپوشه های باز  

 را نگه داشته اید( کاربرگ را کپی کنید یا کاربرگ را انتقال دهید.   Ctrlدر حالی که 

 

 

 اخطار
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و  دارای سلولها  کاربرگ  که  زمانی  دیگر  کارپوشه  به  کارپوشه  از یک  کاربرگ  انتقال یک 

شده به جاهای دیگری است باعث ایجاد لینک های جدید در کارپوشه   24فرمولهای لینک

 Links،گزینه    Editبعد از اینکه شما کاربرگ را منتقل کردید ، از منوی    حدید خواهد شد.

کرده یا حذف نمایید قبل از اینکه کارپوشه   25را انتخاب کنید و     لینک ها را به روز رسانی 

را ذخیره کنید. را در فصل  برای اط  جدید  لینک ها  به  بیشتر بخش مربوط  با   7العات 

 عنوان فرمول ها ببینید.

 

 
24 Link  
25 Update  
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 2فصل 

 متن
 

، اعداد و یا تاریخ    26در کاربرگ های اکسل ، هر سلول می تواند دارای داده های متفاوتی از قبیل متن

 باشد. 

ساده است.اما ممکن است که آن کمی مشکل برسد  اگر بخواهیم  وارد کردن متن به سلول های اکسل  

 که کارهایی مانند زیر را انجام دهیم: 

 حجم زیادی متن را وارد کنیم شاید چند پاراگراف در سلول. ➢

 ویرایش یکباره متن وارد شده. ➢

 و قسمتی معمولی . 27شکل بندی های ترکیبی در یک سلول.مثال قسمتی از متن توپر ➢

 ن متن ورودی به یک سلول. اتصال چندی ➢

 ادغام متن سلول با نتیجه یک فرمول. ➢

 ایجاد عنوان بالی ستون  و جلوگیری از لبریز شدن متن به سلولهای دیگر  ➢

 

بسیاری از کاربران اکسل به عنوان یک نرم افزار ویرایش متن به اکسل نگاه نمی کنند جز به عنوان یک 

 مطلق.  28صفحه گسترده 

برای ایجاد صورت حسابهای مالی خود استفاده      می کنید دیگر   Wordاگر شما هنوز هم از برنامه  

چرا که اکسل همه ابزارهای لزم برای ایجاد صورت حسابهای مالی و لوازم ویرایش    نباید این کار را بکنید.

ر ساخت صورت حساب های  متن آنها را در اختیار شما می گذارد.این فصل سعی خواهد کرد که شما را د

 مالی راهنمایی کند. 

 
26 Text  
27 Bold  
28 Spreadsheet  
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 متن و نوار ابزار ها 

فراوانی به شما پیشنهاد       می کند.در زیر    30های شکلبندی  29اکسل نوار ابزارهای متنوعی را با آیکون 

 لیستی از نوار ابزارهای اکسل را می بینید که برای کار با متن مناسب هستند: 

 Formatting 

 Drawing 

 Picture 

 Shadow Settings 

 3-D Setting 

 WordArt 

 Borders 

 Drawing Canvas 

 Power Formatting 

 

 وارد کردن متن به سلولها

 اکسل چندین ابزار برای کمک به شما در وارد کردن متن به سلولها عرضه می کند:

 

 31استفاده از پر کردن خودکار 

داده های موجود در ستون فعلی را جستجو می کند  هنگامی که متنی را در سلول وارد می کنید ، اکسل  

تا ببیند آیا متنی که شما وارد کرده اید با متن های موجود در ستون مطابقت می کند .اگر متن منطبق  

 
29 Icon  
30 formatting 
31 Auto Complete 
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این عمل شما را از وحشت تایپ همه    را پیدا کند به طور خودکار بقیه متن را برای شما پر خواهد کرد.

 )البته اگر بخواهید که از فایده این قابلیت بهره مند شوید(  متون نجات خواهد داد.

همان طور که در شکل می بینید در سطر اول عبارتی درج شده است.حال چون در سطر دوم عبارتی که  

بال را پیشنهاد می دهد که اگر منظور می خواهیم وارد کنیم اولین حرفش ک است پس اکسل عبارت  

به این ترتیب دیگر به    می توانیم با زدن اینتر متن را بطور کامل وارد کنیم.   ما وارد کردن آن متن باشد 

 نیازی پیدا نکردیم. تایپ همه عبارت

 

 

 

 انتخاب از فهرست ورودیهای قبلی

این قابلیت زمانی کار می کند که شما چند متن را در ستون وارد کرده باشید.شما     می توانید روی  

 ALTکلید میانبر آن  را انتخاب کنید. Pick from listز منوی باز شده گزینه سلول راست کلیک کرده و ا 

+ Down Arrow   را از بین لیست منحصر بفرد ورودیهای قبلی  متن مورد نظر  توانید  است.شما می 

 انتخاب کنید. 

 

 ارزیابی اطالعات 

داده هایی که در شرط   برای اطالعات،می توانید از ورود داده های اشتباه یا  32با انتخاب شرط ارزیابی

 این قابلیت در بخش های بعدی بیشتر بررسی خواهد شد.   گفته شده صدق نمی کنند جلوگیری کنید.

 

 
32 Validation 



http://amar80.blogfa.com 

 44 

 حرکت سلول فعال بعد از اینتر 

سلول فعال   زدن اینتر ،  بسته به نوع داده های شما ، ممکن است که بخواهید بعد از وارد کردن داده و

 این عمل به راحتی قابل کنترل است. به راست یا چپ یا بال و پایین حرکت کند.

 را باز کنید.   Editسر برگ  انتخاب کرده Tools ویرا از من Optionsگزینه  .1

 تیک خورده است. Move selection After Enter Directionمطمئن شوید که گزینه  .2

 نا به دلخواه خود تغییر دهید.گزینه جهت حرکت را ب  .3

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حرکت سلول فعال بعد از اتمام ورود داده کلیدهای زیر را با هم  برای جلوگیری از   –نکته  

برای نادیده گرفتن موقتی قانون حرکت بعد از   اینتر ، از کلیدهای .  Ctrl +Enterفشار دهید :

 جهت دار استفاده کنید.
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 ناحیهانتخاب یک 

انتخاب کردن یک ناحیه تاثیر زیادی در ورود اطالعات دارد.ناحیه ای شامل چندین سلول را انتخاب کنید 

برای حرکت از سلولی به سلول دیگر استفاده کنید.داده    Enterاز    و شروع کنید به وارد کردن داده ها.  ،

ها در سلول های انتخابی وارد خواهند شد.زمانی که در آخرین سلول موجود در ستون داده وارد شد 

 اکسل به طور خودکار به سلول اول ستون بعدی خواهد رفت.

های    :  مثال رو  D5تا    A1سلول  اینتر  حرکت  که  کنیم  کنید.فرض  انتخاب  شده    را  تعریف  پایین  به 

  B1تمام شد اکسل به طور خودکار سلول    A5باشد.شروع به وارد کردن داده ها کنید.زمانی که کار سلول  

 را انتخاب خواهد کرد. 

 

 33استفاده از اصالح خودکار 

منوی    Autocorrect Options گزینه از   Toolsرا 

به شما این امکان را می   ’Autocorrect ’انتخاب کنید.

کنید.متون د اصالح  را  تایپی  رایج  اشتباهات  که  هد 

را    betwenمخفف را به متون کامل تبدیل کنید. مثال  

 می کند.)شکل را ببینید(     تبدیل betweenبه کلمه 

 

 شما می توانید متن طولنی :مثال

 The best excel book    مخفف کلمه  با   bookرا 

تایپ می کنید:    ذخیره کنید. با متن    حقابلیت اصال  bookهنگامی که شما  را  خودکار متن وارد شده 

 تعریف شده جایگزین می کند.

 

 برای وارد کردن عالیم خاص استفاده کنید. Autocorrectاز  –  نکته

 
33 Auto correct  
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 مثال:عالمت یورو را در یک سلول وارد کنید. 

را فشار دهید ) جایگذاری   F9پس  را بزنید و س  F2کلید     CHAR(128)=در سلول وارد کنید:

.  ، مقادیر   34مورد خاص  از  (  با استفاده  را  از منوی   کپی کنید.  Ctrl + C     عالمت یورو 

Tools    گزینهAutocorrect  .در محل    را انتخاب کنیدReplace    تایپ کنیدEuro   و در محل

With    کلیدهایCtrl + V  .را فشار دهید  Add    را کلیک کنید وOK  .برای   را فشار دهید

 متن به عالمت یورو تبدیل خواهد شد.  Euroامتحان آن در هر سلول تایپ کنید 

 

 توجه 

نیز قابل استفاده    Wordاکسل تعریف شده اند در    Autocorrectمیانبرهایی که در  

ز در دسترس نیدر اکسل    Wordبرنامه     Autocorrectهمچنین متون تعریف شده در     اند.

 خواهند بود. 

 (Validation Dataارزیابی اطالعات ) 

با استفاده از ارزیابی اطالعات ،اکسل اطالعات وارد شده را با شرطهای تعیین شده از سوی شما ارزیابی 

 اگر داده ها معتبر نباشند ، آنها در سلول وارد نخواهند شد.  می کند.

 

 2002محدوده ای از سلولها تعیین کنید که در آن فقط تاریخ های  :شما می توانید شرطی را برای  مثال

 اجازه ورود داشته باشند. 

 را انتخاب کنید.  A1:A15سلولهای  .1

 را انتخاب کنید.  validationگزینه  Dataاز منوی  .2

 را انتخاب کنید.  Dateگزینه  Allowاز جعبه  Settingاز سربرگ  .3

 1/1/2002وارد کنید: Start dateدر فیلد  .4

 12/31/2002وارد کنید: End dateدر فیلد  .5

 
34 Paste special  
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 را انتخاب کنید  Input Messageسربرگ  .6

 Date validationوارد کنید  Titleدر جعبه  .7

 د ،شرط یا هر پیغام دیگری را که می خواهید نمایش داده شود وار  Input Messageدر قسمت   .8

 کنید. 

 Errorدر قسمت    خطار را وارد کنید.عنوان ا  Titleرا انتخاب کرده و در جعبه    Error Alertسربرگ   .9

Message  .این پیغام هنگامی ظاهر خواهد شد   شرط یا هر پیغام هشدار دهنده دیگر را وارد کنید

 که کاربر داده اشتباهی را وارد کند. 

 . Informationو  Stop ، Warning  سه گزینه برای نوع هشدار دارد. Error Alertسربرگ 

  شما را از وارد کردن داده اشتباه منع می کند.  Stopگزینه  

 

 

 

به شما اجازه ورود داده اشتباه را    Warningگزینه  

می دهد البته بعد از اینکه شما موافقت خود را با  

 درج داده اشتباه اعالم کردید.

 

فقط اطالعاتی را راجع به شرط بیان   Informationگزینه  

 اه را می دهد.می کند و اجازه ورود داده اشتب

 

 
 

 اخطار 
 

ارزیابی فقط در مورد داده هایی اعمال می شود که به صورت دستی وارد می شوند و 

ارزیابی اعمال نخواهد    در مورد داده هایی که به روش کپی و چسباندن وارد شوند

 شد.
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 لیست 

این امکان را به شما می دهد که لیست ها را به سلول ها متصل کنیم .با    35ارزیابی به روش لیست 

انجام این کار ،شما می توانید متن را از لیست انتخاب کنید یا به صورت دستی وارد کنید.متن با لیست  

 می باشد.  ارزیابی می شود ،که روش موثری برای ارزیابی متن 

ا ایجاد کنید ، مثال لیست کارمندان کارخانه ، لیست مشتریان  شما می توانید لیستهای ارزیابی متفاوتی ر

 ، لیست حسابها و ... . 

ای محاوره  کادر  سربرگ   Data validation  36در   ،

Setting    را انتخاب کرده در جعبهAllow    گزینهList   را

 انتخاب کنید. 

 لیست مشتریان را در پایین ببینید: 

 ید. انتخاب کن Aلیست مشتریان را در ستون  .1

را فشار دهید تا بتوانید نامی   Ctrl + F3کلیدهای   .2

 Names inجعبه  را برای لیست انتخاب کنید. در  

workbook   نامCustomerList  را وارد کرده وOK  .را فشار دهید 

 را انتخاب کنید.  D1:D10سلول های  .3

 را انتخاب کنید.   Data→Validationگزینه  .4

 را انتخاب کنید. Listگزینه  Allowرا انتخاب کرده در قسمت  Settingسربرگ  .5

 را وارد کنید.  CustomerListرا فشار دهید و نام  F3کلید  Sourceدر فیلد  .6

7. OK  .را فشار دهید 

را انتخاب کرده و لیست مشتریان را باز کنید.) روی عالمت جهت در سمت راست کلیک    D1سلول   .8

 کنید.  کنید(.یکی از مشتریان را انتخاب

 
35 List 
36 Dialog box 
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 جلوگیری از ورود داده های تکراری 

 با استفاده از ارزیابی ،از ورود داده های تکراری جلوگیری کنید.

 را انتخاب کنید.  A2:A20سلولهای  .1

 را انتخاب کنید.   Data→Validationگزینه  .2

 را انتخاب کنید.  Settingسربرگ  .3

 )سفارشی( را انتخاب کنید.  Customگزینه   Allowدر قسمت  .4

 تغییر می کند. Formulaعنوان سومین فیلد در کادر محاوره ای به  - توجه

 فرمول زیر را در فیلد فرمول وارد کنید: 

=COUNTIF($A$2:$A$20,A2)=1 

 را انتخاب کنید.  Error Alertسربرگ  .5

 در جعبه عنوان وارد کنید " تکراری " .6

مقداری   وارد کنید:" Error Messageدر قسمت  .7

 ." که شما وارد کردید در لیست موجود می باشد

 
 

 ارزیابی متن های ورودی 

فاقد شرطی برای ارزیابی متن می باشد.شما       می توانید متن ها   Settingدر سربرگ    Allowقسمت  

 را ارزیابی کنید اما نمی توانید متن بودن یا نبودن ورودی را کنترل کنید.

 د کنید تا متن بودن ورودی را کنترل کند.:فرمولی را وار راه حل
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 را انتخاب کنید.   Data→Validationگزینه  .1

 را انتخاب کنید.  Settingسربرگ  .2

را انتخاب    Customگزینه    Allowدر قسمت   .3

 کنید. 

فیلد   .4 کنید.    Formulaدر  وارد  را  زیر  فرمول 

=IsText(D4)  (D4   اولین سلول در محدوده

 مورد نظر است(. 

5. OK  .را فشار دهید 

 

 

 کپی ارزیابی

به همراه شکلبندی    37وقتی سلولی را که دارای شرط ارزیابی است به سلول دیگری کپی می کنید ،شرط 

 ، متن و فرمولها کپی می شود.

سلولی را که ارزیابی    :این کاربرای    از جایگذاری مورد خاص برای کپی کردن فقط ارزیابی استفاده کنید.

را از منوی باز    Paste Specialدارد کپی کنید، سلول جدید را انتخاب کنید ،راست کلیک کنید ، گزینه   

 را فشار دهید.  OKرا انتخاب کرده و  Validationشده انتخاب کنید.از پنجره باز شده 

 

 حذف شرط ارزیابی

 موجود در سلولها. یافتن ، انتخاب و حذف همه شروط ارزیابی

  Data validation                گزینه  را کلیک کنید.  Specialرا فشار دهید و از کادر باز شده    F5کلید   .1

 را فشار دهید.  OKرا انتخاب کرده 

 
37 Criteria  
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 کنید.  برا انتخا Data →Validationگزینه  .2

 را کلیک کنید.  Clear Allگزینه  Data validationدر کادر محاوره ای  .3

 

 پیچیدن متن

متن به شما این امکان را می دهد که چندین خط از متن را درون یک سلول نشان دهید  و    38پیچیدن

 مانع ریزش متن به سلولهای مجاور شوید. 

جدا از اهمیت ویژه نگهداری متن درون یک سلول ،پیچیدن متن زمانی که با داده ها کار می کنید اهمیت  

 بخش داده ها را ببینید.  15دارد.فصل 

 

 روشهای پیچیدن متن 

  پیچیدن متن به صورت خودکار 

  پیچیدن متن به طور دستی 

 .پیچیدن متن از متنی که در محدوده انتخابی گسترده شده است 

 

 
38 Wrapping 
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 پیچیدن متن به صورت خودکار 

 وارد کنید:  A1 متن زیر را در سلول  .1

  This is the best Excel book over published 

 اینتر را فشار دهید.  .2

 سلول را انتخاب کنید.  .3

 سلول ها(   39)برای باز شدن کادر شکلبندی  را فشار دهید.  Ctrl + 1کلید   .4

 را انتخاب کنید.  Alignmentسربرگ  .5

 را انتخاب کنید.  Wrap textگزینه  .6

7. OK  .را فشار دهید 

 هید. اگر شما همه متن را نمی بینید اندازه سطر یا ستون را تغییر د

 

 خودکار  پیچیدن متن به صورت لغو 

 سلولی را که با پیچیدن متن شکلبندی شده است انتخاب کنید.  .1

 را فشار دهید. Ctrl +1کلید  .2

 را انتخاب کنید.  Alignmentسربرگ  .3

 )با برداشتن تیک آن( را غیر فعال کنید. Wrap textگزینه  .4

5. OK  .را فشار دهید 

 

  طور دستی  پیچیدن متن به

 " قرار دهید.  Excelرا بعد از کلمه "  40نوار فرمول مکان نمادر  .1

 را فشار دهید.  Alt + Enterکلید های  .2

 اینتر را فشار دهید تا از سلول خارج شوید.  .3

 
39 Format 
40 Cursor  
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   طور دستی پیچیدن متن بهلغو 

 در نوار فرمول مکان نما را در جایی که متن را پیچیدید قرار دهید.  .1

 ".  Excelیعنی بعد از کلمه " 

 را فشار دهید. Deleteکلید  .2

 اینتر را بزنید تا از سلول خارج شوید.  .3

 

 فراتر از محدوده داده ها پیچیدن متن 

( وارد می   Eوارد می کنید ، متن به سلولهای مجاور )تا ستون    A1زمانی که متنی طولنی را در سلول  

وارد گسترده شود. مثال  Eشود یا از محدوده چاپی خارج می شود.شما نمی خواهید که متن به ستون 

 زیر را ببینید.

 

 
 

 
 وارد شده است.  A1مطمئن شوید متنی را که تایپ کرده اید فقط در سلول  .1

 را انتخاب کنید.  A1:E1سلولهای  .2
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 (Alt + E +I +J)یا کلیدهای   Edit → Fill → Justifyگزینه زیر را انتخاب کنید. .3

4. OK :را فشار دهید تا پیغام روبرو ظاهر شود  

Text will extend below selected range.  

 
 

 
 اخطار  

اجازه   ،بررسی کنید که آیا در سطرهای زیرین داده یا متن وجود دارد.  OKقبل از کلیک  

زیرین باعث خواهد شد که متن های جدید دادن به متن برای گسترش در سطرهای 

 شوند.  41به جای متن قبلی دوباره نویسی

 اضافه کردن یک میانبر برای متن پیچیده

پیچیدن متن یک ابزار عالی است که شما هنگام کار با اکسل بسیار از آن استفاده     می کنید.شما با  

بخش   5بیشتر فصل    تبرای اطالعا   می کنید.در جعبه سبک یک میانبر تعریف    42اضافه کردن یک سبک

 سبک ها را ببینید. 

 

 
41 Overwrite  
42 Style  
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 اضافه کردن یک سبک به نوار ابزار شکلبندی 

شده   باز  منوی  از  کرده  کلیک  راست  ابزارها  نوار  از  یکی  سربرگ    Customizeروی  کنید.  انتخاب  را 

Commands    را کلیک کرده وFormat    کنید.آیکون  را انتخابStyle    را از کادر   محاوره ایCustomize  

 را کلیک کنید.  Closeرها کنید. سپس  Formatبکشید و در روی نوار ابزار  Formattingبه نوار ابزار  

 

 اضافه کردن پیچیدن متن به جعبه سبک 

را انتخاب کرده   Alignmentرا فشار دهید. سربرگ    ctrl +1متنی را در سلولی در کاربرگ وارد کنید، و کلید  

آیا گزینه   دارد و سپس    Wrap text،بررسی کنید که  آیکون    را کلیک کنید.  OKتیک  کلیک    Styleروی 

اعمال این سبک ، متنی را    را فشار دهید. برای  OKرا وارد کنید و    Wrap textنام     Style nameکنید.در  

 تغییر دهید.  Wrap textنوع سبک را به  Styleدر یک سلول دیگر وارد کنید ، از کادر 

 

 در سلول 43تغییر تو رفتگی

 دقت کنید. Aبه متن موجود در ستون  به شکل توجه کنید.

 
43 Indentation  
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سلول قرار گرفته سلول ها حاوی وسایل لزم برای هر ساختمان هستند. که متن با کمی تو رفتگی در  

 است.

 

 متن را در سلول ها تایپ کنید. .1

های   .2 سلول  مثال  کنید.برای  انتخاب  را  وسایل  )گروه    A2:A6لیست 

 ( و به همین ترتیب برای هر گروه ادامه دهید. 1وسایل ساختمان 

چند بار   Formattingدر نوار ابزار      44تو رفتگی  ش روی آیکون افزای .3

های   سلول  برسید.یا  رفتگی  تو  از  نظر  مورد  میزان  به  تا  کنید  کلیک 

A2:A6  را انتخاب کردهCtrl+1  را فشار دهید.سربرگAlignment   را باز

 OK  تعداد کارکترهای تو رفتگی را مشخص کنید.  Indentکرده در فیلد  

 را کلیک کنید.  

 

 تقسیم یک عنوان در سلول

 را در شکل زیر ببینید.  A1سلول 

 . Title numberوارد کنید : A1در سلول  .1

 قرار دهید. Titleرا انتخاب کرده و در نوار فرمول مکان نما را بعد از کلمه  A1سلول  .2

 
44 Increase indent  



وزش اکسل سریع و راحت آم  

 57 

اینتر را بزنید تا از سلول  را دو بار فشار دهید.)برای پیچیدن متن و سطر اضافی (. Alt + Enterکلید  .3

 خارج شوید. 

4. Ctrl+1 برای باز شدن پنجره ر( ا بزنیدFormat cells) 

 را باز کنید.  Borderسربرگ  .5

 کادر مورب چپ را انتخاب کنید. .6

 را انتخاب کنید.  Alignmentسربرگ  .7

 را انتخاب کنید.  Justify ( Horizontalدر فیلد افقی ) .8

 را انتخاب کنید. Justify( نیز Verticalدر فیلد عمودی ) .9

10. OK  .را کلیک کنید 

 

 ترانهاده داده ها

 داده ها یعنی یک ناحیه افقی را به یک ناحیه عمودی تبدیل کنیم یا بر عکس. 45ترانهاده 

  را در شکل ببینید.( A1:C9)سلول های  محدوده سلول ها را کپی کنید. .1

 سلولی را در کاربرگ فعلی یا کاربرگ دیگری انتخاب کرده و راست کلیک کنید.  .2

 را انتخاب کنید. paste specialاز منوی باز شده گزینه  .3

 را عالمت بزنید. transposeگزینه  .4

 

 
45 Transpose 
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 نتیجه:

 
 از بخش فرمول ها را برای اطالعات بیشتر ببینید.  7مطلب مربوط به فرمولهای آرایه ای را در فصل 

 تغییر عناوین عددی به متن

که اعداد را به جای عنوان وارد کنید.مثال گزارشی   زمانی که گزارش هایی را تنظیم می کنید ممکن است 

ی ستونها سال وارد شده باشد. ممکن است که بخواهیم  که بر حسب سال تنظیم شده باشد و در بال

  ‘برای این کار قبل از درج عدد عالمت  این اعداد در محاسبات داخل نشوند و تنها به عنوان متن باشند.

 2001‘ال مث )آپوستروف( را وارد کنید.

 

 انتخاب سلولهایی که فقط متن دارند

با انتخاب سلولهای متنی شما می توانید بین سلولهای دیگر با داده 

های غیر متنی تمایز قائل شوید.که به این وسیله می توان این سلولها 

 را پر کرد ، قفل کرد و یا کارهای دیگر. 

  1روش 

1. F5  را فشار دهید یاEdit → Go To… .را انتخاب کنید 

 کلیک کنید.  Specialروی  Go Toدر کادر محاوره ای  .2

 را انتخاب کنید.  Constantsدر کادر باز شده گزینه  .3

4. OK  .را فشار دهید 
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 2روش 

 منطقه داده ها را انتخاب کنید. .1

 را انتخاب کنید.  Conditional Formattingگزینه   Formatاز منوی  .2

 ب کنید. را انتخا Formula is 1در شرط  .3

    Istext(A1)=در فیلد فرمول وارد کنید: .4

5. Format…  را کلیک کنید،هر شکلبندی را که می خواهید انتخاب کرده رویOK  .کلیک کنید 

 کلیک کنید. OKدر انتها روی  .6

 

 

 47و تعویض کردن 46یافتن

، از منوی    Ctrl +Fبرای جستجوی متنی  یا  بزنید  انتخاب کنید.  Findگزینه     Editرا  و    را  برای جستجو 

را انتخاب کنید.     می توانید چندین کاربرگ   Replaceگزینه  Editرا بزنید یا از  Ctrl + Hتعویض متن ، 

را انتخاب کرده و سپس جستجو را در همه کاربرگهای انتخابی ادامه دهید .برای انتخاب چندین کاربرگ 

Ctrl  ه های برگه ها کلیک کنید. مهم است که یادتان باشد بعد از اتمام  را نگهداشته و با ماوس روی زبان

کارتان برگه ها را از حالت انتخاب خارج کنید.چون هر ویرایشی به همه کاربرگهای انتخاب شده اعمال 

 
46 Find  
47 Replace  
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را    Ungroup Sheetsبرگه های انتخابی راست کلیک کرده و گزینه    هخواهد شد.برای این کار روی زبان

 انتخاب کنید. 

 

 

 استفاده از عالیم در جستجوی متون 

 * می تواند قبل یا بعد از متن باشد.  به جای هر تعداد از کارکترها استفاده کنید. *می توانید از عالمت 

 را خواهد یافت. Telcoو  Ciscoکلمات  CO*جستجو برای  مثال:

 استفاده کنید. راز ؟ به جای یک کاراکت

 را پیدا نخواهد کرد. Rainرا خواهد یافت اما  Ranیا  Ronکلمات  R?Nجستجو برای  مثال:

 استفاده کنید. *~برای جستجوی * از عبارت 
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 جستجوی همه برگه های کارپوشه

 اجرای ماکرو را ببینید(   26از  طریق ماکروی زیر عمل کنید: )فصل    دبرای جستجوی همه کاربرگها می توانی

 استفاده از فرمولهای متن

توضیحی درباره هر کدام   Eدر شکل زیر شما می توانید فهرستی از فرمولهای متن را ببینید که در ستون 

 نشان داده شده است.  Cنتیجه فرمول هم در ستون  آورده شده است.
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 ترکیب متن 

شما می توانید متن جدیدی را با استفاده از متن سلولهای دیگر ایجاد کنید که شامل پیوندها ، و اعداد 

 شکلبندی شده است. 

 

 ترکیب متن با استفاده از میانبرهای کیبورد 

  Ctrl +Cپاک کردن و برش متن استفاده از میانبرهای کیبورد به شکل  یکی از روشهای ساده برای ترکیب ،

،Ctrl +V  وCtrl +X .می باشد 

سلولی را که دارای متن می باشد را انتخاب کنید.در نوار فرمول کارکترها یا همه کلمه را انتخاب    مثال:

را فشار دهید.سلول دیگری را انتخاب کنید و در نوار فرمول ، مکان نما را در جایی که    Ctrl + Cکرده و  

 را فشار دهید.  Ctrl + Vمی خواهید متن در آنجا قرار گیرد قرار داده و 
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 ترکیب متن با استفاده از فرمولهای دستی

  This is the، متن روبرو را وارد کنید:  A1در سلول  .1

    Best Excel book ever publishedبرو را وارد کنید:  ،متن رو A2در سلول  .2

 A1&" "&A2= ،فرمول روبرو را وارد کنید: A3در سلول  .3

 

 توضیحات 

( متون را به یکدیگر اضافه  Shift + 7)& ،    48عالمت امپرسند 

می کند همانطوری که عالمت + اعداد را به هم اضافه می 

برای اضافه کردن یک فضای خالی   49کند. عالمتهای کوتیشن 

)فاصله ( بین متون بکار رفته است.در مثال بال یک فاصله  

 می توانید متن ترکیب شده را ببینید. A3بین متون اضافه شده است.در سلول  

 

 CONCATENATEترکیب متن با استفاده از فرمول 

 

شبیه ترکیب متون در مطلب قبلی در اینجا تابع 

CONCATENATE    به شما امکان می دهد که

 مقادیر مختلفی را در یک سلول ترکیب کنید.

از   استفاده  با  فرمول شما  بین    Spacebarدر 

کلمات فاصله ایجاد می کنید.در فیلد دوم در  

 
48 ampersand 
49 quotation 
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مانی که به فیلد بعدی می روید اضافه به طور خودکار کوتیشن ها را ز  Spacebarاین شکل ، فشار دادن  

  خواهد کرد.

 

 
 

 ترکیب متن با استفاده از اعداد پیوند یافته

:اعداد را بصورت زیر شکلبندی کنید:اعداد بدون ارقام اعشاری ، با جدا کننده هزارگان و ترکیب آن   مثال 

 با متن. 

 You Still owe the sumوارد کنید : A1در سلول  .1

 5434وارد کنید: A2در سلول  .2

 for invoice #2232 from 6/15/2001وارد کنید  A3در سلول  .3

 = A1&" "&TEXT(A2,"#,##0")&" "&A3وارد کنید  A4در سلول  .4
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 kحرف  –شکلبندی عدد با عالمت هزارگان 

 A1&" "&TEXT(A2, "#,K")& " "&A3= فرمول :  

 جمله ای که در سلول ظاهر خواهد شد: 

You still owe the sum of 5K for invoice #2232 from 6/15/20012 

 بخش شکلبندی اعداد را ببینید. 3برای اطالع بیشتر فصل 

 

 شکلبندی داده هایی که دارای متن هستند

 A1&” “&TEXT(A2,”mm/dd/yyyy”)&” “A3=:   فرمول

 جمله ای که در سلول ظاهر می شود: 

On 10/22/2000 you had a cup of coffee… 

 قسمت شکلبندی اعداد را ببینید.  3بخش  برای اطالع از گزینه های شکلبندی ،
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 استخراج حروف از متن

 استخراج حروف از متن با استفاده از فرمول

 
 شکل را ببینید.اعداد در حسابداری یا در بودجه از سه بخش تشکیل می شوند:

  سه رقم اول –شماره ساختمان 

  سه رقم بعدی –هزینه 

  دو رقم آخر  –توضیح هزینه 

کنید.شما می   ابا استفاده از فرمول نشان داده شده این قسمت ها را از متن اولیه جد

  Insert → Function →Textتوانید این فرمول ها را در قسمت زیر بیابید:

 استخراج حروف از متن بدون استفاده از فرمول 

 برای تجزیه متن استفاده کنید. Text to Columnاز 

 را انتخاب کنید.  Aستون  .1

 را انتخاب کنید.  Data → text to columnsگزینه  .2

 را انتخاب کنید.  Fixed width، گزینه  3از  1در مرحله  .3

4. Next  .را کلیک کنید 

 د.،شما داده ها را در ستون با کلیک ماوس روی ستونهای مورد نظر تجزیه می کنی 3از  2در مرحله  .5
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6. Next  .را کلیک کنید 

 را وارد می کنیم.  B1آدرس سلول   Destination، در فیلد   3از  3در مرحله  .7

8. Finish  .را کلیک کنید 

 

 
 

 

 جداسازی نام و نام خانوادگی 

 فرمولهایی برای جداسازی نام و نام خانوادگی 

 می باشد. John Smithدارای نام  A1فرض کنیم سلول 

   LEFT(A1,FIND(“ “,A1))=فرمولی که نام اول را استخراج کند عبارت است از :  

  فرمولی که نام خانوادگی را استخراج کند عبارت است از :

 =MID(A1,FIND(“ “,A1)+1,LEN(A1)) 

 جداسازی نام و نام خانوادگی بدون استفاده از فرمول 

 حاوی لیستی از اسامی می باشد.نام و نام خانوادگی.  Aسلولهای ستون 

 یا محدوده لیست اسامی را انتخاب کنید .  Aستون  .1

 را انتخاب کنید. Text to columnگزینه  DATAاز منوی  .2
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 را انتخاب کنید.  Delimited،  3از  1در مرحله  .3

 را انتخاب کنید.  Space، گزینه  3از  2در مرحله  .4

 را کلیک کنید.  Finishرا انتخاب کنید و  B1سلول  Destinationفیلد  ، در  3از  3در مرحله  .5
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 3فصل 
 

 شکلبندی اعداد
 

 

گستره وسیعی از شکلبندی های اعداد را دارا می باشد که شما         می توانید  اکسل  

کادر   در  اعداد  کنید.شکلبندی  استفاده  آنها  از  نیاز  سربرگ   Format Cellsبرحسب  در  و 

Number  .محاوره ای از روشهای زیر استفاده کنید:  ربرای نمایش این کاد تنظیم می شود 

✓ Ctrl + 1 ا فشار دهید.ر 

 کنید. برا انتخا Format cellsروی سلول راست کلیک کرده و  ✓

✓ Alt + O +E .را فشار دهید 

 را انتخاب کنید.  Cellsگزینه  Formatاز منو  ✓

مثال  نیست  کامل  اما  باشد  می  دارا  را  ها  شکلبندی  از  وسیعی  طیف  اکسل  اینکه  با 

شکلبندی خاصی را ارائه نمی دهد.یا   50پرانتزشکلبندی های معمولی در مورد اعداد منفی با  

به شکلبندی عدد )برای مثال کاراکتری که    ر در گرد کردن عدد به هزارتایی ،افزودن کاراکت

وزن را مشخص می کند ،تن یا پوند( افزودن عالیمی مانند واحد پول اروپا )یورو( ،افزودن 

 کلمات و متن به شکلبندی ، رنگ آمیزی مقادیر بر حسب شرط خاصی و ... 

رآورده سازند  با اکسل می توانید شکلبندی های دلخواهی را ایجاد کنید که نیازهای شما را ب

 و آن شکلبندی را برای دفعات بعدی ذخیره کنید.

 
50 parentheses 
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این فصل به شما اصول و ساختار شکلبندی اعداد و عالیم خاصی را که اکسل به کار می  

 برد آموزش می دهد. 

 شکلبندی های سفارشی در کجا ذخیره می شوند

  را انتخاب کنید.   Customگزینه    categoryو در زیر    Numberدر سربرگ    را باز کنید.  Format Cellsکادر  

شما فهرستی از شکلبندی های الحاقی را در این جا خواهید دید.  شکلبندی هایی که شما آنها را ایجاد  

 کرده و در این جا ذخیره شده اند.

کارپوشه ،   51شما می توانید شکلبندی های سفارشی را ایجاد کرده و با تبدیل آنها به یک سبک در الگوی

 ای دیگر نیز از این شکلبندی استفاده کنید.در جاه 

 سبک ها را ببینید.  5فصل 

 ،سفارشی کردن اکسل، ببینید.  13همچنین قسمت الگوها را در فصل 

 

 عالیم به کار رفته در اکسل جهت شکلبندی اعداد 

 بیایید عالیم مخصوصی را که در شکلبندی اعداد استفاده خواهید کرد بشناسیم.

 رقم را در سلول نشان می دهد.که شامل صفر هم هست.  – )صفر(   0عالمت 

اعدادی   نشان               می دهد. 0.99را با دو رقم اعشار به صورت  0.987عدد  0.00 شکلبندیمثال :

که نادیده گرفته شده اند گرد می شوند.هر مقدار ناچیزی که نادیده گرفته شود گرد می شود.در این 

 گرد شده است.  0.99به عدد  0.987مورد 

 اعداد را نشان می دهد و صفرهای بی معنی را نشان نمی دهد. :52  #عالمت 

 مثال:شکلبندی با دو رقم اعشار با صفر یا بدون صفر. 

 سنت.   50برای  شکلبندی

 
51 Template  
52 Pound  
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 را نشان می دهد  5.سلول  #.#

 را نشان می دهد 50.سلول  #0.#

 را نشان می دهد  0.50سلول  0.00

 برای جدا سازی هزارتایی.  – (53)کاما ,عالمت 

 نشان داده می شود.  4,543به صورت  4543عدد  0##,#مثال:با شکلبندی 

دارد.اگر شما کاما را در انتهای عدد قرار دهید عدد بازای هر کاما  کاما کاربرد دیگری نیز در شکلبندی اعداد  

 نشان داده می شود. 1000تا  1000

 ( نشان خواهد داد 100را  100،000)یعنی  اعداد را بصورت هزار نشان خواهد داد. ,##0,#

 اعداد را بصورت میلیون نشان خواهد داد. ,,##0,#

 

 ای نشان دادن کسر بکار می رود. عالمت تقسیم بر – (54)اسلش /عالمت 

 

 کاراکترهای خالی را پر می کند تا جایی که عدد شروع شود.  – (55)ستاره  عالمت *

در    $باشد.عالمت    .0##.#* $نشان داده می شود اگر شکلبندی    4,543 $بصورت    4543مثال: عدد  

 می شود و عدد در سمت راست نمایش داده می شود. هسمت چپ سلول نشان داد

 

"TEXT"  –     اگر متن را داخل کوتیشن قرار داده و به همراه شکلبندی اعداد به کار ببریم ، متن در سلول

 نمایش داده می شود و عدد شکلبندی می شود.

نشان داده می شود.در    Balance 4,543به صورت    4543عدد    Balance” #,##0“مثال:با شکلبندی  

 ن به طور خودکار وارد خواهد شد.سلول کاربرگ ، شما تنها باید عدد را وارد کنید مت

 

 
53 Comma  
54 Slash  
55 Asterisk  
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را به همراه یک حرف بعد از آن بکار برید تا آن حرف در سلول نشان    56عالمت بک اسلش   -\   عالمت

با این شکلبندی عدد     M\,,0.0##,#داده شود.شکلبندی مقابل عدد را در حالت میلیون نشان می دهد:  

.اکسل این امکان را خواهد داشت که با    123.8Mبصورت مقابل نشاند داده می شود.    123,789,456

شکلبندی روبرو عدد را بصورت هزارتایی نشان    نیازی به بک اسلش نداشته باشد.  Kوجود حرف بزرگ  

 نشان داده می شود.  123,789Kبصورت  123,789,456.با این شکلبندی عدد   K,0##,# می دهد:

 

ر حالت شکلبندی مخصوص ،گرد کردن اعداد به هزار ،نمایش د

 هزارتایی،نمایش متن و عدد

از فرمت مخصوص را نشان می دهد.کد شکلبندی ها در ستون   داده شده    ننشا  Dشکل زیر مثالی 

 موجود است.  Aاست، و توضیحات در ستون 

 

 چهار مرحله شکلبندی  

می دهد شکلبندی        اکسل عدد را مورد آزمایش قرار    پس از اینکه شما عددی را در سلول وارد کردید ،

آزمایش ها را برای طبقه بندی عدد بکار می         اکسل نتایج این  هر عدد به چهار بخش تقسیم می شود.

 
56 Backslash  
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برد و عدد را با شکلبندی درست نمایش می دهد.چهار بخش شکلبندی عبارتند از :اعداد مثبت ، اعداد  

 تن.منفی ،مقادیر صفر و عدد +م

 ( استفاده    می کنیم.57ن)سمی کولو  ;برای جداسازی بخش های مختلف شکلبندی از عالمت 

 

 )دش(  Dash58با  0شکلبندی عدد منفی با پرانتز ،تعویض 

 ;-;(##0,#)[RED]; 0##,#شکلبندی:  

 می بینید.  راهنمای مرحله به مرحله شکلبندی را  در این مثال شکلبندی سه قسمت دارد.در زیر

 شکلبندی قسمت مثبت

   0##,#وارد کنید  Typeدر فیلد 

 تا انتهای این بخش را مشخص کنید.  ;را فشار دهید و تایپ کنید  Spacebarکلید  .1

 شکلبندی قسمت منفی

 [RED]مشخص کنید. 59رنگ را در داخل براکت ها  .2

)پرانتز را باز کنید( همانند شکلبندی قسمت مثبت که در بال وارد کردیم اینجا نیز    )تایپ کنید   .3

 )پرانتز را ببندید( (وارد کنید. 

 تا انتهای این بخش نیز مشخص شود.  ;تایپ کنید  .4

 شکلبندی مقادیر صفر 

نید و  را فشار دهید تا پنج فاصله خالی ایجاد ک  spacebar( را تایپ کنید .کلید  60)منها  –عالمت   .5

 تا انتهای بخش سوم مشخص شود.  ;بعد تایپ کنید 

6. OK  .را کلیک کنید 

 : توضیحات

 
57 Semicolon  
58 Dash  خط تیره ،خط فاصله 
59 Brackets [ ] 
60 Minus  
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در سمت چپ شکلبندی )عدد مثبت( ، شما یک فاصله گذاشتید.این به این معنی است 

که عدد مثبت وارد شده به سلول با یک فاصله در سمت راست سلول قرار می گیرد.بخش 

را   A2و    A1بود.)سلولهای  شکلبندی اعداد منفی دارای پرانتز  

ببینید( شکل  نمایش   در  در  عدد  شکلبندی  سوم  بخش  در 

شد.پنج  تعویض  منها  عالمت  با  صفر  ،مقدار  صفر  مقادیر 

فاصله ای که بعد از عالمت منها وارد کردید باعث می شود که عالمت منها در وسط سلول 

 را ببینید( A3قرار بگیرد.)سلول 

 

 نکته  

 سلولها مانند متن قرار می گیرند؟داده ها در آیا  

 را فشار دهید. ~ + Ctrl +Shiftکلیدهای  

 مثالها –شکلبندی مخصوص 

 می دهد.       مثالهای موجود در شکل زیر شکلبندی را برای سه بخش شکلبندی اعداد شرح
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 اضافه کردن عالیم مخصوص به شکلبندی اعداد 

شما می توانید عالیم مخصوصی را وارد شکلبندی اعداد کنید.حتی مانند عالیمی که در شکلبندی های  

 موجود نمی باشد. Accounting  62یا  61Currencyدسته 

عالمت را به فیلد   عالیم را نشان می دهد.برای اضافه کردن عالمت جدید به شکلبندی ،  CHARفرمول  

Type  .کپی کنید 

 را داشته باشد.  (€بسازید که عالمت یورو ) :یک شکلبندیمثال

 این عالمت موجود نیست پس :  97چون در اکسل 

 CHAR(128)=فرمول زیر را در یک سلول وارد کنید:  .1

 (  فرمول پاک شود ) را بزنید تا فقط مقدار باقی بماند. F9را زده سپس  F2کلید  .2

 .را کپی کنید €در نوار فرمول عالمت  .3

  را بزنید.   Ctrl + 1در سلول دیگری  .4

 را برگزینید. Customرا انتخاب کرده و   Numberسربرگ  .5

 را فشار دهید.  Ctrl +Vکلید  Typeدر فیلد  .6

 ادامه دهید.  0##,#شکلبندی را با تایپ عبارت  .7

 اینتر را بزنید. .8

 0##,#€: نتیجه

 نکته   
 کنید.عالمت یورو را به قسمت اصالح خودکار وارد   

 ، متن ، مراجعه کنید.  2می توانید به فصل  

 

 
 پول  61
 حسابداری  62
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 نمایش همه عالیم مخصوص با اعداد 

در ستون    250تا    33برای دیدن همه عالیم ،حروف و اعداد ، یک سری از اعداد را به صورت صعودی از  

A  وارد کنید که شروع اعداد از سلولA1  باشد.در سلولB1  فرمولCHAR   را با ارجاع به سلولA1   وارد

 کپی کنید. Aو در طول ستون  Bکنید.این فرمول را در ستون 

 

 شکلبندی اعداد بر اساس شرطی خاص

 دو راه برای شکلبندی اعداد بر حسب شرط وجود دارد. 

  شکلبندی سفارشی برای عدد با شرط 

  63شکلبندی شرطی  

 

 استفاده از شکلبندی سفارشی برای عدد با شرط 

آمیزی یک عدد تنها محدود به نمایش عدد منفی بصورت قرمز نیست.شما گزینه های شما برای رنگ  

تعداد رنگ    -می توانید اعداد مثبت را نیز رنگی کنید و به رنگ دلخواه در آورید.)زیاد هیجان زده نشوید

 تا است و بیشترشان برای خوانده شدن مشکلند(. 8ها 

 شکلبندی سلول وارد کنید. برای این کار نام رنگ را داخل براکت قرار داده و در 

 ##0 ;[RED](#,##0),#[BLUE]مثال: 

به رنگ آبی دیده خواهند  0اعداد مثبت به رنگ آبی دیده می شوند.اعداد منفی به رنگ قرمز ،عدد 

 شکلبندی اعداد مثبت را می گیرد.( 0شد.)چون در شکلبندی قسمت سوم را وارد نکرده ایم پس 

 

 

 :یاضافه کردن یک شرط به شکلبند

 
63 Conditional formatting  
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[BLUE][>5000]#,##0 ;[RED](#,##0);#,##0 

از   بزرگتر  و    5000توضیحات:اعداد مثبتی که  قرمز  بود.اعداد منفی  آبی خواهند  هستند 

 مشکی خواهند بود. 4999تا  0اعداد مثبت از 

 نام رنگهایی که می توانید بکار ببرید عبارتند از :

[BLACK], [CYAN], [MAGENTA], [WHITE], [GREEN], [YELLOW] 

 

 شکلبدی شرطی

این شرطهای  با  ابتدا  متن  یا  کنید.عدد  تعیین  را  تا سه شرط  توانید  می  وسیله شکلبندی شرطی  به 

یک یا چند سلول را انتخاب کنید.از منوی   سنجیده می شوند سپس شکلبندی به آنها اعمال می شود.

Format    گزینهConditional Formatting  شکل سه نوع متفاوت از شرط ها   می کنیم.          را انتخاب

  را نشان می دهد که بر اساس مقدار سلول های انتخابی شما عمل می کنند.
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 جمعبندی اعداد گرد شده

 اکسل محاسبات را چگونه انجام می دهد

اکسل شکلبندی عدد را در محاسبات ریاضی دخیل نمی کند.به عنوان مثال ،سلولی دارای عددی است  

شکلبندی حاصل جمع این دو    رقم اعشار دارد.و سلول دیگری رقم اعشاری ندارد.  10س از ممیز   که پ

 عدد مستقل از اعداد دیگر بوده و همه عدد حاصل نشان داده می شود.

زمانی که اعداد موجود در سلول با اعداد نمایش داده شده متفاوت باشند ممکن است که در محاسبات  

 شود.ریاضی تفاوتهایی دیده 

برابر مجموع   B8، اعداد طبق شکلبندی آنها گرد شده اند.مجموع در سلول    B3:B7در سلولهای  :  مثال

 می شد.  16اعداد نشان داده شده نیست.بلکه باید 

آورده شده است تا اینکه توجه کنید که چه فرمولی   10بصورت متن در سطر    8در شکل روبرو فرمول سطر  

 است.چه جوابی را بدست داده 

 
 

 راه حل ابدی )راه برگشتی نیست( 

 را انتخاب کنید.   Tools → Optionsگزینه 

 را انتخاب کنید.  Precision as displayedرا انتخاب نموده گزینه  Calculationسربرگ 

نتیجه:تمام قسمتهای بعد از اعشاری موجود در سلول ها قطع خواهند شد.اعداد بطور کامل نشان داده 

 مجموع هم مجموع کامل این اعداد خواهد بود. می شوند و 
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 دهیم.  64راهی وجود ندارد که این عمل را برگشت  معایب:

 65راه حل انعطاف پذیر ، فرمول آرایه ای

،فرمول ها ، بخش فرمول   7یک فرمول آرایه ای را برای جمع زدن اعداد گرد شده بکار ببرید. در فصل  

 های آرایه ای را ببینید. 

را فشار دهید.در کادر    Ctrl +A.سپس     ROUND=)شکل بال را ببینید( ، تایپ کنید     C8در سلول   .1

 Num_digits   در فیلد  را وارد کنید.  C3:C7محدوده    ،  Numberفیلد    در  ROUNDباز شده فرمول  

 نید. را کلیک ک  OKکه بیانگر این است که عدد را به نزدیکترین عدد صحیح گرد می کند.  0تایپ کنید  

را بعد از مساوی تایپ کنید سپس یک پرانتز درج کنید و در    SUMعبارت    به نوار فرمول برگردید، .2

را با هم فشار دهید تا   Ctrl + Shift +Enter    هایکلید   انتهای فرمول نیز پرانتز دیگری را درج کنید.

 فرمول به فرمول آرایه ای تبدیل شود.

 

 را بزنید.   Ctrl + Shift +Enterرا بزنید و سپس  F2 را نتیجه داد value#اگر فرمول خطای 

این فرمول آرایه ای را در هر جمع میانی می توانید بکار ببرید.این فرمول به این مفهوم است که نیازی  

ندارید و نتیجه این اطمینان را       می دهد که مجموع منطبق بر   ROUNDبه وارد کردن چندین فرمول 

 دی اعداد بکار برده اید. دقتی است که در شکلبن

 
64 Undo  
65 array  
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 4فصل 
 

 تاریخ و زمان
 

 اکسل تاریخ و زمان را چگونه محاسبه می کند

 

می باشد   2958465تا    1محدوده اعداد تاریخ از    را به شکل اعداد بکار می گیرد.  67و زمان   66اکسل تاریخ 

 می باشد.   9999سی و یکم دسامبر    معرف تاریخ   2958465و عدد    1900ژانویه  معرف تاریخ یکم    1که عدد  

را  # + Ctrl + Shift                پس کلیدهایس را بزنید. Ctrl + Enterعددی را در یک سلول وارد کرده و 

با این روش شما می توانید با تاریخ ها به عنوان  برای دیدن تاریخ متناظر با عدد وارد شده فشار دهید. 

مثال تفریق دو تاریخ   اعداد معمولی رفتار کرده و محاسباتی نظیر جمع و تفریق را روی آنها انجام دهید.

 ی باشد. عددی را به شما بر می گرداند که نشانگر فاصله دو تاریخ از هم م

 مثال: تعریف می شود و بیانگر کسری از روز است که به ثانیه بیان     می شود. 1تا  0محدوده زمان از 

 0.589618=14:09:03،و   0.5،ظهر =  0نصف شب=

 محاسبه آخر به این صورت انجام می گیرد که:

=(14*3600+9*60+3)/(24*3600) 

   

 
66 Date  
67 Time  
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 ورود داده ها به سلول

(  وارد شده و از هم جدا شده باشند به عنوان تاریخ در نظر   /اکسل اعدادی را که به وسیله عالمت )  

 می گیرد.

 

 7/25/2006مثالی برای نحوه شکلبندی تاریخ در اکسل را می بینید: 

اگر شما هم از    ) . ( به جای ) / (  استفاده کنند.  68برخی کاربران ترجیح می دهند که از عالمت نقطه 

می خواهید که تنظیمات پیش فرض را برای شکلبندی تاریخ تغییر دهید    جمله این افراد هستید و

 Windows  ،startدر محیط    مراحل زیر را دنبال کنید.

 Regional andگزینه    Control panelرا باز کرده و از  

language option  سربرگ    اب کنید.را انتخDate    را

عالمت )/( را به    Date separatorباز کرده در فیلد  

  را فشار دهید. OKعالمت).( تغییر داده و 

 

 

 

 

 

 

 

 
68 Period  
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 ورود آسان داده ها به سلول 

( با 8می توانید عالمت تقسیم را برای جدا سازی تاریخ بکار ببرید )در قسمت سمت راست بالی عدد  

 ئن باشید که شکلبندی ورود داده ها درست است.این کار می توانید مطم

  

 یا تاریخ ورودی شما به عنوان عدد شکلبندی می شود ؟ آ -  نکته 

 را فشار دهید تا به شکلبندی تاریخ تغییر کند. #+ Ctrl + Shiftکلیدهای  

 میانبرهایی برای ورود زمان و تاریخ فعلی

 را فشار دهید.  ; + Ctrlبرای درج تاریخ فعلی در سلول 

 را فشار دهید.  ; + Ctrl + Shiftبرای درج زمان فعلی در سلول 

 
 

 تایپ سریع تاریخ در سلولها

تایپ تعداد زیادی تاریخ در سلول ها می تواند شما را خسته کند.کار را با تایپ روز فعلی و با استفاده از  

 . فرمول زیر کمتر کنید

=DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(TODAY()),A1) 

 

 یا اینکه کل تاریخ را بدون جدا کردن درج کنید و فرمول زیر را برای درج تاریخ درست بکار ببرید: 

=DATEVALUE(LEFT(A1,2)&”/”&MID(A1,3,2)&”/”RIGHT(A1,4)) 
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 نمایش عدد در پس شکلبندی  –تاریخ و زمان 

این میانبر می تواند ترکیب فرمولها را در سلول ها  را فشار دهید.همچنین    ~ + Ctrlکلیدهای  

 نشان دهد. 

 را دوباره فشار دهید تا برگه را به حالت اول برگردانید. ~ + Ctrlکلیدهای 

را فشار دهید. ) مراقب   ~ + Ctrl + Shiftبرای بازگرداندن تاریخ یا زمان به عدد متناظرشان ،  

 یمی است.( باشید،این تغییر دا
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 ورود خودکار تاریخ و زمان 

با روش زیر می توانید تاریخ ها را به ترتیب صعودی یا 

 نزولی و بر حسب روز، ماه و سال وارد کنید. 

را    ;+ Ctrl  را انتخاب کنید و  A1سلول  .1

 فشار دهید. 

در   Fill  69دسته .2 سلول  راست  سمت  در  را 

گرفته و به چند سلول پایینی   A1قسمت پایین  

ناحیه انتخابی را از حالت انتخاب خارج   بکشید.

اکسل یک سری از تاریخ ها را برای شما   نکنید.

 ایجاد می کند. 

مثلث کوچک موجود در پایین ناحیه انتخابی را  .3

  را انتخاب کنید. Fill Monthsباز کرده و 

 

 seriesورود یک سری از تاریخ ها با کادر محاوره ای 

 را فشار دهید.  ; + Ctrlرا انتخاب کنید و  A1سلول  .1

 را انتخاب کنید.  A1:A10سلولهای  .2

را انتخاب کرده سپس    Fillگزینه    Editاز منوی   .3

Series  .را انتخاب کنید 

  Timeو     Dateگزینه    Seriesدر کادر محاوره ای   .4

 کنید.  برا انتخا

5. OK  .را فشار دهید 

 

 
69 handle  
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 ورود یک سری از تاریخ ها با منوی میانبر

  را فشار دهید. ; + Ctrlرا انتخاب کنید و  A1سلول  .1

را انتخاب کنید.عالمت ماوس به شکل + تغییر می   Fillدستگیره  .2

 کند.

 راست کلیک کنید.  .3

 به صورت عمودی پایین بکشید و کلید ماوس را رها کنید. .4

 از منوی میانبر باز شده نوع سری مورد نیازتان را انتخاب کنید.  .5

 

 

 ورود خودکار داده های زمان 

 ورود یک سری زمانی با فاصله یک دقیقه

 را فشار دهید.  ; + Ctrl + shiftخاب کنید و را انت A1سلول  .1

 را انتخاب کنید. A1:A10سلول  .2

 را انتخاب کنید.  Fill →Seriesگزینه  Editاز منوی  .3

 0.000694وارد کنید :  Step valueرا انتخاب کرده و در  Linerگزینه  Typeدر زیر  Seriesدر کادر  .4

5. OK  .را کلیک کنید 

 

 ساعت ورود یک سری زمانی با فاصله یک 

 را فشار دهید.  ; + Ctrl + shiftرا انتخاب کنید و  A1سلول  .1

 کلیک کنید.  Fillروی دسته  .2

 پس از کشیدن ، کلید ماوس را رها کنید.  .3
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 تاریخ های سفارشی

 سفارشی کردن تاریخ

 را فشار دهید.  ; + Ctrl + shiftرا انتخاب کنید و  A1سلول  .1

را   Customرا باز کرده و گزینه    Numberرا فشار دهید.سربرگ    Ctrl + 1را انتخاب کرده و    A1سلول   .2

 انتخاب کنید. 

 را پاک کنید.  Typeفیلد  .3

ظاهر می شود دقت کنید. بر اساس فهرست    Typeدر کادر محاوره ای ، به نمونه ای که در بالی  فیلد  

 در فیلد وارد کنید.  شکلبندی مورد نظر را  جدول عالیم شکلبندی تاریخ ،

 جدول شکلبندی تاریخ

m  باشد.  10اگر شماره ماه کمتر از   0ماه . شماره ماه بدون 

mm   باشد.  10اگر شماره ماه کمتر از  0ماه . شماره ماه با 

mmm  .ماه . سه حرف ابتدای ماه نمایش داده می شود 

mmmm  .ماه . نام کامل ماه نمایش داده می شود 

d   باشد.  10اگر روز کمتر از   0روز .شماره روز بدون 

dd  باشد.  10اگر روز کمتر از  0روز . شماره روز با 

ddd  :روز . سه حرف اول متن شماره نمایش داده می شود.مثالThursday ،Thu  . نمایش داده می شود 

dddd  .روز . متن کامل نام روز نمایش داده می شود 

yy  or  y  دیده می شود.  97به شکل  1997رقم سال نمایش داده می شود.مثال : سال . دو 

 yyy or yyyy  سال . شماره سال کامل نمایش داده می شود.
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 فرمول ها و محاسبات  –تاریخ 

  Pasteدر کادر    را باز کنید.  Functionرا انتخاب کرده و گزینه    Insertبرای انتخاب یک فرمول تاریخ،  

Function   گزینهDate & Time  .را انتخاب کنید 

 

 
 نکته 

حاوی   ins-Addضروری است.این   Analysis Toolpakمربوطه یعنی    ins -Add70نصب   

را از   Add-ins،گزینه    Add-insفرمولهای بسیاری برای کار با تاریخ است. برای نصب این  

باز شده    Toolsمنوی   انتخاب کرده و    Analysis Toolpakانتخاب کرده در کادر  را    OKرا 

 فشار دهید. 

 

 
 70 ins-Add  ها برنامه هایی هستند که هنگام نصب اکسل یا بعد از آن به اکسل اصافه می شوند.فعال کردن این برنامه

 ها باعث افزایش قدرت و توان اکسل می شود 
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 محاسبه اختالف بین تاریخ ها

را برای محاسبه تفاوت بین دو تاریخ بکار ببرید.نتیجه محاسبه به صورت تعداد روزها    DATEDIFفرمول  

موجود    Paste Functionفرمول در قسمت           ،تعداد کل ماهها و سالها نشان داده خواهد شد. 

 نیست و باید به صورت دستی وارد شود. 
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 محاسبه تعداد هفته ها 

 Add - ins      Analysisهفته ها بکار می رود. این تابع در  برای محاسبه تعداد    WEEKNUMتابع  

Toolpak  .موجود هست 

 

 محاسبه تعداد فصل ها

این بخش شرح می دهد که چگونه هفته های تقویمی و هفته های مالی را محاسبه 

 کنیم که در جولی یا اکتبر شروع می شوند.

برای محاسبه یک فصل برای تقویم سال نحوه ترکیب فرمول را در شکل زیر ببینید. این 

 نشان داده شده است.  B15می باشد در سلول  B2فرمول که برای سلول 

اکتبر شروع می شود فرمول سلول   از  که  برای سال مالی  در   B2برای محاسبه فصل  را 

 ببینید.  B17سلول 

را در   D2لی که از جولی شروع می شود فرمول سلول  برای محاسبه فصل برای سال ما 

 ببینید.  B19سلول 

 نتایج بدست آمده را به عدد صحیح گرد می کند که نشانگر فصل باشد.  INTفرمول 
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 VBA  71درج فرمولی برای محاسبه شماره یک فصل در 

گنجاند    Paste Function  برای شرح تکنیکی که بتوان تابعی دلخواه را ایجاد کرد و در کادر

 ، فرمولها مراجعه کنید. 7به فصل 

 را در زیر می بینید. DataPartتابع 

Function QuarterNum(Enter_Date) 

         QuarterNum=DatePart(“q”,Enter_Date) 

End Function 

 شکلبندی سفارشی برای زمان 

 ساعت 24مقادیر زمان بیشتر از 

 است. 1و  0در ابتدای فصل شرح داده شد بین مقدار عددی برای زمان همان طور که 

 
 ویژوال بیسیک  71
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 می باشد.  hh:mm:ssساعت کامل به شکل  24شکلبندی زمان برای 

 نمایش داده می شود.   14:56:00دقیقه بصورت  56ساعت و  14زمان   مثال:

 

 

 : مسئله

مثال    نماید.ساعت تجاوز    24شکلبندی پیش فرض زمان این امکان را نمی دهد که زمان داخل سلول از  

 نمایش می دهد.  04:56:00اکسل مقدار را  28:56:00اگر تایپ کنید 

 

 راه حل

بگذارید. براکت  ساعت  اطراف  و  دهید  تغییر  را  سلول  خواهد    شکلبندی  صورت  این  به  شکلبندی 

 28:56:00و نتیجه خواهد بود : mm:ss:[hh]بود:

 

 جدول شکلبندی زمان

h   باشد. 10اگر ساعت کمتر از  0ساعت . عدد ساعت بدون 

hh  باشد.  10اگر ساعت کمتر از  0ساعت . عدد ساعت با 

m   باشد. 10اگر ساعت کمتر از  0دقیقه . عدد دقیقه بدون 

mm  باشد.  10اگر ساعت کمتر از  0دقیقه . عدد دقیقه با 

s  باشد.  10اگر ساعت کمتر از  0ثانیه . عدد ثانیه بدون 

ss  باشد.  10اگر ساعت کمتر از  0ثانیه . عدد ثانیه با 

 ساعت هستند.  24براکت اطراف ساعت برای نمایش ساعت هایی که بیش از  [ ]
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 فرمول ها و محاسبات  –زمان 

 ببینید.   Paste Functionدر کادر  Date & Timeفرمول های مربوط به محاسبات زمان را در بخش 

 

 
 

 تبدیل ساعتها به اعشار 

 را برای تبدیل مقدار زمان به مقداری اعشاری به کار برید.  MINTUEو  HOURفرمول 
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 محاسبه اختالف بین ساعتها

های   سلول  شکلبندی  به  زیر  شکل  کنید.در  محاسبه  را  کارمندان  کار  صورت   E4:E8ساعتها  به  که 

hh:mm:ss    ساعت در    24در فرمول برای این است که نتیجه را حتی اگر بیش از    1است توجه کنید.عدد

 روز باشد نشان دهد. 

صبح فردا کارش را   7:00  به سر کار آمده و ساعت  23:00ساعت    Markرا در مثال ببینید.آقای    5خط  

 تمام کرده است.

 ساعت کاری را نشان می دهد. 8:00نتیجه 

 

 

 

 گرد کردن ساعتها به بال 

  0.04167برای گرد کردن ساعت های کاری به بالست.عدد    CELLINGدر شکل زیر توجه کنید که فرمول  

 می باشد .   1/24مقدار اعشاری 
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 تبدیل یک عدد به مقدار زمان 

اکسل توانایی تبدیل یک عدد به مقدار زمان را دارد یعنی شما می توانید مقدار زمان را با تایپ چهار رقم  

 به سرعت وارد کنید . 

 B.فرمول نشان داده شده در شکل زیر را در ستون   2330تایپ کنید    Aدر ستون    23:30:برای عدد  مثال

 شکلبندی کنید.  hh:mmرا به صورت  Bتایپ کنید.سلولهای ستون 

 

 محاسبه اختالف زمانی بین ساعتهای نقاط مختلف جهان 

 می باشد.  mm:ss:[hh]شکلبندی در سلول های فرمول به شکل 
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 5فصل 
 

 سبک ها 
 

 72تعیین کنید ، رنگ خطوقتی شما یک سلول را در کاربرگ شکلبندی می کنید ، می توانید سایه سلول را  

سلول   75، شکلبندی سفارشی برای متن یا عدد ،قفل کردن74، زیر خط دار    73، نوع خط ، اندازه خط ، کادرها

است،و خیلی بیشتر و بیشتر .خالصه اینکه برای یک سلول    77شدن متن زمانی که محافظت شده   76،پنهان

تاریخ    4شکلبندی اعداد و در فصل    3، متن ، در فصل    2می توان ویژگیهای بسیاری را تعریف کرد.در فصل  

کادر   به وسیله  که چگونه  گرفتید  یاد  زمان شما  در قسمت  Numberدر سربرگ    Format cellsو     و 

Customکر اعمال  را  کنید.شکلبندی  ذخیره  آنرا  و  های    ده  شکلبندی  همه  شما  سفارشی  شکلبندی  در 

همین  در  تنها  ها  شکلبندی  این  که  بود  این  تنها  محدودیت  کردید.مهمترین  ذخیره  را  شده  سفارشی 

کارپوشه ذخیره می شدند. تعریف نکردن یک نام برای شکلبندی یافتن دوباره و استفاده از آن را مشکل 

کادر و شکلبندی های   ته با این روش  نمی شد که شکلبندی هایی نظیر خط ، نقشها ،از این گذش  می کند.

را انتخاب کنید.کادر محاوره ای    Styleگزینه    Formatذخیره کرد.از منوی    Format cellsمتنوع دیگر را در  

Style  .کنید نام ذخیره  با  را  بیشماری  های  را می دهد که سبک  امکان  این  مه  ه   78هر سبک   به شما 

 می توان اعمال کرد دارا می باشد.  Format cellsتنظیماتی را که در کادر 

 توجه 

 
72 Font 
73 Borders 
74 Underlining 
75 Locking 
76 Hide 
77 Protected 
78 Style 
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می   ذخیره  کارپوشه  همین  در  تنها  کنید  می  ذخیره  عنوان سبک  به  که شما  شکبندی 

ذخیره کنید تا بتوانید در کارپوشه های   79الگو شود.شما می توانید این سبک را به عنوان  

 دیگر از آن استفاده کنید. 

 ، سفارشی کردن اکسل ، ببینید.( 13)بخش الگو را در فصل 

 کپی کردن شکلبندی 

شامل    کپی کردن شکلبندی از یک سلول به سلول دیگر یا به محدوده ای از سلول ها ، سطر و ستون،

 می دهند ربران معمول انجام عرض سطر یا ستون از کارهایی است که کا

 

 80  کپی کردن شکلبندی با شکلبندی نقاش

این   شما می توانید یک شکلبندی را به وسیله شکلبندی نقاش کپی کرده و در جای دیگر اعمال کنید.

 که در نوار ابزار استاندارد قرار دارد.  ابزار دارای آیکون )جارو شکل( است 

 

 نقاشی مکرر یک شکلبندی 

 استفاده کنید.پایین را ببینید. F4روی شکلبندی نقاش دوبل کلیک کند یا از کلید میانبر 

 

 برای کپی شکلبندی به نواحی پیوسته و غیر پیوسته  F4استفاده از 

تان را اعمال کنید.حال   هانتخاب کنید و شکلبندی دلخوایک سلول یا یک ناحیه )سطر یا ستون( را در برگه  

یک ناحیه از سلول ها را انتخاب کنید به طوری که اولین سلول انتخابی شما شامل سلول حاوی شکلبندی  

 
79 Template  
80 Format painter  
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حال   استفاده کنید. Ctrlو برای نواحی غیر پیوسته از کلید  SHIFTباشد.برای انتخاب نواحی پیوسته  از  

 شکلبندی شما به ناحیه انتخابی اعمال خواهد شد.  ید.را فشار ده  F4کلید 

،رنگ پس زمینه   F4کلید   اگر قصد کپی کردن کادرها  بود  را داشته    81بسیار مفید خواهد  یا رنگ خط 

 .باشید

 

 استفاده از جایگذاری مورد خاص برای کپی شکلبندی 

جایگذاری مورد خاص ابزار   زمانی که می خواهید یک شکلبندی را از یک سلول به سلول دیگر کپی کنید

  بسیار مفیدی خواهد بود. یک سلول یا برگه را کپی کنید و سلول یا ناحیه یا برگه دیگری را انتخاب کنید. 

را انتخاب    Formatرا انتخاب کنید.گزینه    Paste Specialحال راست کلیک کنید و از منوی باز شده گزینه  

 را کلیک کنید.  OKکرده و 

 

 ش فرض کارپوشه تغییر سبک پی

تغییر تعاریف سبک موجب تغییر شکلبندی متن و اعداد خواهد   است.  Normalنام سبک پیش فرض 

 شد.

  Styleرا انتخاب کنید و از آن    Formatمنوی   .1

 , + Altرا انتخاب کنید یا از کلیدهای میانبر   

  استفاده کنید.

فیلد   .2 را    Normalگزینه    Style nameدر 

 انتخاب کنید. 

 کلیک کنید.  Modifyروی  .3

 را انتخاب کنید.  Normalسربرگ  .4

 
81 Background  
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فیلد   .5 فیلد    Customگزینه    Categoryدر  کنید.در  انتخاب  وارد   Typeرا  را  روبرو  شکلبندی 

   @;##0;0,#-[Red];0##,#کنید:

  را انتخاب کنید. Fontسربرگ  .6

 خط و اندازه آن را انتخاب نمایید.  .7

8. OK  .را کلیک کنید 

 

 توضیحات: 

به صورت پیش فرض در کارپوشه شکلبندی پیشنهادی این امکان را می دهد که هم متن و هم عدد را  

شکلبندی های متن از فهرست شکلبندی    شکلبندی سلول فقط برای متن با انتخاب    وارد سلول کنیم.  

ممکن   حیح است. عکس آن نیز ص  های استاندارد باعث خواهد شد که نتوانید عدد را وارد سلول کنید.

 است شما سلول را برای عدد شکلبندی کنید در آن صورت متون وارد شده نشان داده نخواهند شد.

،شکلبندی اعداد ، ببینید. چهارمین بخش   3شکلبندی اعداد چهار بخش دارد.جزئیات بیشتر را در فصل 

 اد. امکان درج متن را در سلول خواهد د @شکلبندی عدد در بال با درج عالمت 

 

 0جلوگیری از نمایش 

می شود.شما می توانید این بخش را خالی بگذارید.) بین   0سومین بخش شکلبندی عدد مربوط به عدد  

ها درون سلول بدون وجود داده جلوگیری می    0چیزی وارد نکنید.(به این وسیله از نمایش    ;;دو عالمت  

 کنید. 

 

 ساخت و ذخیره سبک های سفارشی

،شما می توانید سبک های متنوع و پیچیده ای را بسازید و هر کدام را با نام   Styleدر کادر محاوره ای  

 متفاوتی ذخیره کنید. این سبک ها می توانند بعدها به دفعات مورد استفاده قرار بگیرند. 
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- با عالمت )  0:برای عدد اینگونه شکلبندی کنید که عدد منفی داخل براکت نشان داده شود و عدد  مثال

  تعویض شود.نوع و اندازه خط را انتخاب کنید. (

استفاده    ,+Altرا انتخاب کنید یا از کلیدهای میانبر     Styleرا انتخاب کنید و از آن    Formatمنوی   .1

 کنید. 

 -=Negative Numbers with brackets , 0نام سبک را وارد کنید.مثال:  Style nameدر فیلد  .2

 کلیک کنید.  Modifyروی  .3

 را انتخاب کنید. Customگزینه  categoryرا انتخاب کرده و در فیلد  Numberسربرگ  .4

  ;-;(##0,#)[Red];0##,#شکلبندی مقابل را برای عدد وارد کنید:  Typeدر فیلد  .5

 را انتخاب کنید. Fontسربرگ  .6

را انتخاب کنید.در    Regularگزینه     Font styleرا انتخاب کرده و در فیلد    Arialخط    Fontدر فیلد   .7

 را انتخاب کنید.  10عدد  Sizeفیلد 

8. OK  .را کلیک کنید 

 کلیک کنید. OKروی   ، Styleدر کادر محاوره ای  .9

با همین تکنیک ها می توانید سبک های 

بسیاری را تولید کنید که اعداد را به هزارگان 

گرد می کنند یا زیر خط دار می کنند یا حتی  

 زیر خط دار می کنند.به صورت دوبل 
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 ( سبک ها از یک کارپوشه به دیگری ادغام کپی )

اکسل سبک هایی را که شما تعریف کرده اید با توجه به اینکه در کدام کارپوشه ایجاد شده اند ذخیره 

برای استفاده از سبکی که در کارپوشه دیگری قرار دارد ، شما نیازمند این هستید که آنها را از    می کند.

 کارپوشه دیگر ادغام یا کپی کنید  یک کارپوشه به 

 یک کارپوشه جدید را باز کنید: 

 را انتخاب کنید.  Format → Styleگزینه  .1

 کلیک کنید.  Mergeروی  .2

پوشه ای را کار  Merge Styleدر کادر محاوره ای   .3

 که حاوی سبکهای مورد نظر است انتخاب کنید.

4. OK  .را کلیک کنید 

 if youمی پرسد    اگر کادر سوال ظاهر شود که .5

want Merge Style with Same Format   روی

OK  .البته اگر شما در کارپوشه فعلی   کلیک کنید

کنید داشته باشید این کار  سبک های همنام سبک هایی که می خواهید از کارپوشه دیگری وارد  

 باعث خواهد شد که سبک های شما از بین رفته و سبک های جدید جایگزین شوند.

  کلیک کنید. OKروی  Styleدر کادر محاوره ای  .6

 

 توجه 

شما تنها می توانید سبک ها را در بین کارپوشه های باز ادغام کنید.قبل از ادغام مطمئن 

 است. شوید که کارپوشه حاوی سبک باز 
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 اعمال یک سبک به یک سلول یا چند سلول در کارپوشه 

را   Style  82گزینه پایین افتادنی   Formattingبه نوار ابزار  

 اضافه کنید.

 نوار ابزار را انتخاب کنید.  .1

را    Customizeراست کلیک کنید و از منوی باز شده   .2

 انتخاب کنید. 

گزینه  Categoriesدر فیلد  Commandsدر سربرگ  .3

Format  .را انتخاب کنید 

را    Styleگزینه پایین افتادنی    Commandsدر فیلد   .4

کشیده   Formattingانتخاب کرده و آنرا روی نوار ابزار  

  و نزدیک قسمت اندازه خط رها کنید.

 

 در این شکل ببینید:

 
 

 دیده می شود. Styleبه همراه آیکون   Formattingنوار ابزار 

 ها سریعا سبک بسازید از سلول  – نکته 

 
82 Dropdown  
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آن  سهولت  و  سرعت  به  توانید  می  کردید  شکلبندی  را  سلول  یک  شما  اینکه  از  پس 

یک نام وارد کرده   Styleشکلبندی را به صورت یک سبک ذخیره کنید برای این کار در کادر  

 و اینتر را بزنید .

 

 

 توجه  

را به نوار ابزار اضافه کردید کلیدهای   Styleپس از اینکه گزینه پایین افتادنی  

Alt + ‘    این امکان را می دهند که سریعا فیلدStyle   را انتخاب کنید.این کلیدها

 این گزینه پایین افتادنی را باز نخواهد کرد. 

 

 نمایش جمالتی که به هزارتایی گرد شده اند

مالی یا هر گزارش دیگری تغییر با تغییر سبک می توانید به سرعت داده ها را به صورت اصطالحات  

شما این امکان را دارید     می دهد.         ا به هزارتایی ها در کاربرگ نشانشکل زیر گرد کردن اعداد ر  دهید.

 که این اعداد گرد شده را چاپ کنید. 

انتخاب   برای  با تکنیک هایی که  انتخاب کنید  ستون محتوی داده هایی را که می خواهید گرد شوند 

 نواحی غیر پیوسته بکار می بردید می توانید کار کنید. 

 

پس از این    ادامه دهید.   Ctrlاولین ستون را انتخاب کرده و عمل انتخاب را با نگه داشتن کلید    تکنیک:

را    Round to Thousands               رفته و از آن گزینه  Styleکه ستون ها را انتخاب کردید به کادر  

نشان داده شود در این صورت باید سبک   (cent)می خواهید که داده ها برحسب سنت  انتخاب کنید.آیا  

 البته باید قبال سبک ها را تعریف کرده باشید( دیگری را انتخاب کنید.)
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 6فصل 
 

 اسم
 

 اسم یعنی چه؟

یا چند سلول ، یک سطر ، یک ستون و یا یک برگه شود.پس   لیک اسم می تواند جایگزین آدرس یک سلو 

جعبه   ذخیره می شود. Name 83از اینکه شما اسم را تعریف کردید ، اسم به همراه مرجع آن در جعبه 

 اسم در سمت چپ نوار فرمول قرار دارد.

 

 چرا اسم را تعریف می کنیم؟

 حرفه ای کارها می باشد.تعریف اسم برای سلول یا یک ناحیه برای انجام بهتر و 

می توانید نام    Sheet2!A1=اسم طول فرمول را کاهش می دهد.برای مثال ، به جای تایپ فرمول   .1

   David=گذاشته اید تایپ کنید  Davidمثال اگر نام آنرا  وارد کنید. 1را در برگه  A1سلول 

این   بدون توجه به نام برگه.  کنید،از اسم برای حرکت سریع به یک مرجع دیگر در کارپوشه استفاده   .2

 یک تکنیک عالی برای کار با کارپوشه هایی است که تعداد زیادی برگه دارند.

این باعث می شود که عمل کپی و جایگذاری فرمولها راحت   را می گیرد.  84یک اسم جای مرجع مطلق .3

 تر انجام شود.

 
83 Name box 
84 Absolute reference  
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دهد که به طور فعال محاسبات فرمولها را به به روز کردن مراجع اسم ها به شما این امکان را می   .4

روز کنید، محدوده داده ها را در یک جدول محوری به روز کنید ،فهرست ارزیابی را به روز کنید و یا  

 وارد کنید.  85نواحی را در یک جعبه مرکب

 ترکیب اسم 

 تفاده کنید(یک اسم باید با حرف شروع شود نه با عدد.)بعد از اولین حرف می توانید از عدد اس •

یک اسم باید از حروف به هم پیوسته ایجاد شود.دو کلمه را به وسیله ) _ ( به هم متصل کنید.برای   •

  Excel_Bookغیر مجاز هستند.شما باید تایپ کنید  Excel Bookمثال ، کلمات 

بکار    را   IS2002یا    A1اسم نباید اسم یک سلول دیگر را شامل شود.برای مثال،نمی توانید اسم های   •

 ببرید چون این ها اسم سلول هستند. 

 می تعریف شده وجود ندارد. اهیچ محدودیتی در تعداد اس •

اسم های مشابه در  رای نامگذاری استفاده کرده اید .        مطمئن شوید که از اسامی منحصر بفرد ب  •

 کاربرگها فقط کار شما را پیچیده می کنند.

 

 تعریف یک اسم 

 جود دارد. دو راه برای تعریف اسم و

 مستقیما اسم را در جعبه اسم وارد کنید.

 را انتخاب کنید.  A1سلول  .1

 متن را تایپ کنید. Nameدر جعبه  .2

 اینتر را فشار دهید.  .3

 از کادر محاوره ای تعریف اسم کمک بگیرید. 

 
85Combo box گزینه در نوار ابزار  ن: ایForm  .قرار دارد.و برای ایجاد یک فهرست پایین افتادنی بکار می رود 
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 را انتخاب کنید.  B1سلول  .1

را فشار دهید یا از   Ctrl + 3کلیدهای   .2

سپس    Nameگزینه    Insertمنوی   و 

Define  .را انتخاب کنید 

اسم را   Names in workbookدر فیلد   .3

 وارد کنید. 

4. OK  .را کلیک کنید 

 

 ذخیره اسم ها

 یک کارپوشه فقط اسم هایی را ذخیره می کند که در کارپوشه تعریف شده اند. 

 

 حذف اسم ها

 ک کنید.کلی   Deleteرا فشار دهید و اسم را انتخاب کرده و روی  Ctrl + F3کلیدهای 
 
 

 اسامی غیر ضروری را حذف کنید.  –نکته 

وجود تعداد زیادی اسم   این کار باعث می شود که یافتن اسم راحت تر شود. .1

 یافتن اسم خاصی را مشکل می سازد.

اسم ها مراجع را تشکیل می دهند.یک مرجع یک پیوند به کارپوشه فعلی یا به کارپوشه  .2

فرمول ها و بخش پیوندها      ،  7پیوندهای غیر ضروری فصل برای حذف    دیگری است.

 را ببینید. 
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 تغییر یک مرجع

در پایین کادر    Refer toدر کادر    را فشار دهید و اسم مورد نظر را انتخاب کنید.  Ctrl + F3کلیدهای  

 .را کلیک کنید OKمحاوره ای ،مرجع را به صورت دستی تغییر دهید و سپس 

 

 مرور اسم ها

 را در کاربرگ انتخاب کنید. سلول  .1

2. F3  .را فشار دهید 

 کلیک کنید. Paste Linkروی  .3

فهرستی از اسم های موجود در کارپوشه در برگه جایگذاری می شود .فهرست را بررسی کنید ، اسامی  

را بزنید تا کادر محاوره ای   Ctrl + F3غیر ضروری و یا اسمی با مرجع اشتباه را مشخص کنید.کلیدهای  

Define Names .باز شود تا آن اسامی را حذف کرده یا اصالح کنید 

 

 تعریف خودکار اسامی بر حسب متن موجود در سطر بال و ستون چپ 

یک کارپوشه را که دارای داده است در نظر بگیرید .که در آن در سطر بال و ستون چپ متن داشته   .1

 باشد. 

 انتخاب کنید.  * + Ctrlناحیه فعلی را با فشار دادن کلیدهای  .2

 Nameگزینه    Insertرا فشار دهید یا از منوی    Ctrl + Shift + F3کلیدهای   .3

→Create   .را انتخاب کنید 

 را انتخاب کنید.  Left columnو  Top rowگزینه های  .4

5. OK  .را کلیک کنید 

را ببینید.اسامی تعریف شده بر   را باز کنید و اسامی تعریف شده  Nameجعبه 

  اساس متن های موجود در سطر بال و ستون چپ تعریف شده اند.
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 وارد کردن یک اسم و جایگذاری آن در فرمول

 مهمترین دلیل تعریف اسامی ، استفاده از آنها در فرمولها است.شکل را ببینید: 

پیش  صورت  به  شده  تعریف  های  اسم  ارجاع  نحوه 

م ،ارجاع  است.فرض  کادر    طلق  در  که  کنید  توجه 

 $عالمت    ..Refer to،در کادر    Define Nameمحاوره ای  

 در ناحیه ارجاع وجود دارد. 

قبل از ورود فرمولها به برگه ابتدا کار خود را طرح ریزی کرده و 

 اسامی مورد نیاز را تعریف کنید. 

 

 

 

 یک اسم به فرمول خودکار ورود 

 چند عدد وارد کنید.  B1:B10های لدر سلو  .1

کنید.کلیدهای    B1:B10سلولهای   .2 انتخاب  دهید.  Ctrl + F3را  فشار  کادر    را   Names inدر 

workbook  تایپ کنیدArray  و رویAdd  کلیک کرده و رویOK  .کلیک کنید 

 را انتخاب کنید.  B11سلول  .3

 را کلیک کرده و اینتر را بزنید. AutoSumرا فشار دهید یا آیکون  = + Altکلیدهای  .4

این صورت است:  B11فرمول سلول   به   SUM(Array)=به  آنرا  را تشخیص داده و  ناحیه  .اکسل اسم 

 صورت خودکار در فرمول قرار می دهد. 
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 جایگذاری یک اسم در فرمول 

 E1سلول دیگری را در برگه انتخاب کنید مثال  .1

 کلیک کنید.  AutoSumون را فشار دهید یا روی آیک  = + Altکلیدهای  .2

 را انتخاب کنید. name →Pasteگزینه  Insertرا فشار دهید ، یا از منوی  F3کلید  .3

 را کلیک کنید.  OKرا انتخاب کرده  Arrayاسم  .4

 اینتر را بزنید. .5

 SUM(Array)=عبارت است از   E1فرمول سلول  –نتیجه 

 

 توجه 

را   اسامی  برگه  به  فرمول  ورود  از  بکار  اگر شما پس  را  اسامی  این  ،فرمول  کنید  تعریف 

 نخواهد برد و شما فرمول خوانایی نخواهید داشت. 

 

را فشار داده   =+Altرا انتخاب نموده و    A1:A10وارد کنید.ناحیه    A1:A10چند عدد را در سلولهای  :  مثال 

 )عالمت سیگما(  کلیک کنید. AutoSumیا روی 

 

   SUM(A1:A10)=عبارت است از:  A11فرمول سلول  – نتیجه

 در این مثال قبل از ورود فرمول به سلول برای سلولها اسمی تعریف نشده بود.

 

 فرمول 86جایگذاری اسامی در فیلد متغیر 

 در شکل ، اسامی را برای ستون ها بر اساس متن های موجود در سطر اول تعریف کنید.

 Createدر کادر محاوره ای    را بزنید.  Ctrl + shift +F3ی  را فشار دهید و سپس کلیدها  * + Ctrlکلیدهای  

Names  گزینه اول یعنی ،Top row  را انتخاب کرده وOK  .را کلیک کنید 

 
86 Argument  
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 نتیجه 

عبارت   Januaryاسامی برای هر ستون برای محدوده داده ها تعریف می شود.ناحیه مرجع برای اسم  

 Sheet1!$B$2:$B$11= است از : 

 
 

 فرمولی را برای جمع داده های فصل اول وارد کنید
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 برگه دیگری را در کارپوشه انتخاب کرده و سلولی را در آن انتخاب کنید.  .1

  SUM=کنید:فرمول زیر را تایپ  .2

3. Ctrl + A  .را فشار دهید 

 را بزنید.  F3فیلد متغیر اول را انتخاب کرده و  .4

 را کلیک کنید. OKرا انتخاب کرده و  January_2002اسم  .5

را در فیلد متغیر    March_2002را در فیلد متغیر بعدی جایگذاری کنید و    February_2002اسم   .6

 بعدی وارد کنید. 

7. OK  .را کلیک کنید 

 

 حال شما فرمول زیر را وارد کرده اید:

=SUM(January_2002, February_2002, March_2002). 

از نتایج سودمند استفاده از اسامی در فرمولها ، همان طور که در مثال دیدید ، می توان به موارد زیر  

 اشاره کرد:

این عمل ساده   دون انتخاب سلولها از برگه نواحی را در متغیرها مشخص کنید.شما می توانید ب  .1

 بوده و از بروز اشتباه جلوگیری می کند. 

 فرمول ساده تر شده و قابل فهم تر می شود.  .2

یکی از اسامی را که در فرمول بکار رفته است را    Nameبرای بازبینی ساده تر خواهد بود.از جعبه   .3

 زبور به سرعت انتخاب خواهد شد.انتخاب کنید ناحیه م
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تعویض یک مرجع در فرمول با یک اسم تازه تعریف شده،بعد از 

 ورود فرمول به سلول

حال شما دلیل تعریف اسامی و جایگذاری آنها را در  

اما در مورد جداول و گزارشاتی که   فرمولها می دانید.

از منوی   قبال تهیه شده اند اسمی دیده نمی شود.

Insert  زینه  گName → Apply    کنید انتخاب  را 

اسمی را که می خواهید جایگزین شود انتخاب کرده 

  کلیک کنید. OKروی 

 

 ذخیره یک فرمول یا مقدار عددی برای استفاده دوباره در جعبه اسم 

هنگام کار در اکسل ، شما فرمولهای خاصی را بارها و بارها بکار می برید.به جای این شما می توانید یک  

 وارد کرده و ذخیره نمایید. Refer toدر فیلد  Define Nameفرمول را در کادر محاوره ای 

  Year(Today())-1=یک فرمول برای محاسبه تعداد سالهای گذشته   :مثال

 

  2002-ل تعداد سالهای گذشته را محاسبه کرده و نمایش می دهد.فرمو  :توضیحات

 را فشار دهید.  Ctrl + F3کلیدهای  .1

 LastYearتایپ کنید  Names in workbookدر فیلد  .2

 تایپ کنید.  Refer toرا در کادر  Year(Today())-1=فرمول  .3

4. OK  .را کلیک کنید 

 

 

 یک فرمول را به سلولی در برگه وارد کنید. 

 را فشار دهید.  F3سپس  sign=د تایپ کنی .1
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 را کلیک کنید.  OKرا انتخاب کرده و  LastYearاسم  .2

 
 

 Define Nameذخیره مقادیر در کادر محاوره ای  

ذخیره کنید همانگونه که   Refer toشما می توانید مقادیر را در کادر  Define Nameدر کادر محاوره ای 

 فرمول را در مثال بال ذخیره کردید.

 تنظیم شده است. 0.88تعریف شده است ، در مقدار  Euro:نرخ مبادله برای یورو ،که با اسم  مثال

سلول   در  را  سلول    A1مقدار  کنید.در    B1وارد 

را وارد کنید.مجبور نیستید که  A1/Euro=فرمول 

کنید    Euroمتن   تایپ  کلید       را  از  توانید  می 

 کمک بگیرید.  F3میانبر 

 

 

 به روز رسانی یک مقدار که به عنوان اسم ذخیره شده است

  OKکنید ،مقدار نرخ مبادله را تغییر داده و روی    برا انتخا   Euroرا فشار دهید ،اسم    Ctrl + F3کلیدهای  

 د. کلیک کنی
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 نکته 

ذخیره کنید می توانید مقادیری نظیر نرخ مبادله ، شاخص ها   Refer toمقادیر را در کادر  

 و ... را ذخیره کنید. 

 

 به روز رسانی خودکار مرجع اسم 

به روز رسانی خودکار   یکی از نتایج جالب و سودمند تعویض مرجع فرمول با اسم این است که توان 

 رسانی مرجع اسم مهیا می شود.مراجع فرمول با به روز 

به روز رسانی مرجع یک اسم چندان کارا نخواهد بود اگر در کارپوشه از اسامی متعددی استفاده کرده  

 باشید. 

 یک راه حل استفاده از ماکرویی است که به سرعت همه اسامی را به روز رسانی     می کند.

سمی را با یک فرمول تعریف می کند که به طور خودکار  بلکه ا  نمی کند،  هاستفاد  87راه حل دیگر ،از ماکرو 

 .مرجع اسم را به روز می کند

 

 تعریف شده است.  January_2002اسم   B2:B11:در محدوده مثال

 را بر می گرداند.  2002کل درآمد فروش در ژانویه  SUM(Jaunary_2002)=فرمول 

 
87 Macro   ماکرو برنامه ای است که توسط کاربر در اکسل نوشته ) یا ضبط ( می شود. ماکروها در انجام کارهای تکراری بسیار

دهید و آن کارها در ماکرو ذخیره می شوند و دفعه  بکار می آیند به این صورت که شما یک بار آن کارهای تکراری را انجام می  

 بعد تنها با یک کلیک تمام کارها با ماکرو انجام می گیرند. 
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 را ضروری می سازد.   januray_2002اضافه کردن یک سطر حاوی داده ، به روز رسانی مرجع اسم 

 

تایپ کنید و فرمول را با اسم    …Refer toفرمولی را در کادر    Define Nameراه حل :در کادر محاوره ای  

 ذخیره کنید.

 فرمولی برای به روز رسانی خودکار مرجع ، در ناحیه عمودی از سلولها 

  OFFSET(‘1’!$A$2,0,0,COUNTA(‘1’!$A:$A))=فرمول 

 )OFFSETمرجع,سطرها ,ستونها ,طول ,:ترکیب فرمول )عرض  توضیحات

 A2مرجع اولین سلول ناحیه .در این مثال  – OFFSETمرجع 

  0 سطر    0)مثال    تعداد سطرها و ستونهایی است که از اولین سلول حرکت می کند. -سطرها ، ستونها 

 ستون(

  طول و عرض از سلول نخستین محاسبه می شود. - طول ، عرض 

 

محاسبه می شود.)فرمولی که تعداد سلولهای غیر خالی    COUNTAدر مثال ، طول به وسیله فرمول  

موجود در ناحیه را نشان می دهد.( عرض در این مثال حذف شده است .چون در این مثال نیازی به  

  .محاسبه عرض نیست
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روز رسانی خودکار مرجع ، برای اسم ناحیه فعلی ) جدول  فرمولی برای به 

 داده( 

=OFFSET(‘1’!$A$1,0,0,CONTA(‘1’$A:$A),CONTA(‘1”!$1:$1)) 

 

 توضیحات  

  1و رقم    می شود.     محاسبه  COUTAعرض )ستونها (و طول )سطرها( جدول داده ها به وسیله فرمول  

 اسمی در برگه است که حاوی فرمول است. 

 

 توجه 

 را قبل از مراجع سطر و ستون وارد کنید.(  $مطلق را به دقت وارد کنید. )عالمت مرجع 

 

 تعریف یک اسم و به روز رسانی ناحیه مرجع با ماکرو

شما می توانید اسم را تعریف کرده و ناحیه مرجع را تنها با چند خط کد به روز رسانی کنید.پس از انتخاب 

 خط زیر را وارد کنید:یک سلول یا یک ناحیه از سلولها ، 

Selection.Name=”Table” 

 را به روز رسانی کنید.  A1:A10یک اسم را تعریف کنید یا مرجع اسم سلول های :  مثال
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   Ctrl + Shift + Down Arrowخط دوم کد با کلیدهای زیر یکی است: 

 

 : تعریف یک نام یا به روز رسانی اسم در ناحیه فعال

  * + Ctrlرابر است:خط دوم کد با کلید زیر ب 
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 7فصل 
 

 فرمول ها 
 

 درج یک فرمول در سلول

 اکسل دو گزینه را برای ورود یک فرمول به سلول پیشنهاد می کند.

 تایپ فرمول  ❖

سلول یا نوار  کاربران حرفه ای و کار آزموده اکسل ترجیح می دهند که فرمول را مستقیما در  

فرمول درج کنند.این روش برای کاربرانی که با فرمول ها و ترکیب آنها آگاهند بسیار مفید است  

از ترتیب متغیرها آگاهند و ...( .اگر از ترکیب فرمول    ) یعنی می دانند کجا کاما و پرانتز بگذارند،

 + Ctrlا تایپ کنید،سپس  را تایپ کرده و نام فرمول ر  =مورد نظر خود مطمئن نیستید ، عالمت  

Shift +A  .در اکسل های جدید اگر بعد از    را فشار دهید.اکنون شما ترکیب فرمول را می بینید(

نام فرمول پرانتزی را باز کنید نوار زرد رنگی ظاهر می شود که از طریق آن می توانید متغیرهای  

 فرمول را ببینید.( 

 ورود داده ها به فیلدهای ویرایش فرمول ❖

 لدهای ویرایش  شما را در بکار گیری فرمول یاری خواهند کرد فی 

 

 88جدول فرمول میانبرهایی برای باز کردن 

 
88 Formula palette  
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Ctrl + A –  پس از تایپ نام فرمول به سرعت جدول فرمول را باز می کند.برای مثال: تایپ کنید=SUM  

 را فشار دهید تا جدول فرمول باز شود.  Ctrl + Aو 

Shift + F3  –    کادر محاوره ایPaste Function    را باز کنید.یا از آیکونPaste Function    در نوار ابزار

 استفاده کنید.

 

 

 تغییر نام برگه ها فرمول را به سرعت وارد کنید ا ب  – نکته

زمانی که فرمولی را وارد می کنید که سلولها را در بین برگه ها به هم پیوند می دهد و شما 

می  جا  سطر  چند  معمول  و  شده  طولنی  ها  ،فرمول  اید  نبرده  بکار  مراجع  برای  اسمی 

 گیرند.این ورود و ویرایش آنها را مشکل می سازد. 

نامهای کوتاهتری تغییر دهید، مثل  اگر ش به  ، فرمول کوتاهتر   3و  2و  1ما نام برگه ها را 

خواهد شد.پس از اینکه کار ورود یا ویرایش فرمول به آخر رسید         می توانید نام برگه 

 ها را به نامهای معنی داری تغییر دهید. 

 

 کپی یک فرمول ،مرجع مطلق و نسبی

 89مرجع نسبی 

فرمول کپی می شود ،مرجع نسبی بکار می رود.مرجع نسبی فاصله مابین مرجع و سلول   زمانی که یک

را تایپ    100عدد    A1حاوی فرمول است که به تعداد سطر و ستون بیان می شود.برای مثال در سلول  

در سمت راست است    A1ستون کناری سلول    B1را درج کنید.سلول    A1=   فرمول  B1کنید.در سلول  

کپی می شود فاصله بین مرجع و سلول حاوی فرمول همچنان   B10به سلول    B1از سلول  .وقتی فرمول  

  A10=عبارت است از  B10یک ستون باقی می ماند.فرمول سلول 

 
89 Relative  
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 }در واقع می توان گفت که در کپی کردن فرمول ها منطق آنها کپی می شود.به مثال زیر توجه کنید:

در سلول   را  زیر  فرمول  روبرو می خواهیم  که    B2در جدول  کنیم  درج 

=B1+A2    حال اگر این فرمول را به سلولC2   کپی کنیم چه می شود؟

اگر منطق فرمول را به صورت زیر   C1+B2=فرمول عبارت خواهد بود از  

 که این جواب به دست آمده درست است.   مدر نظر بگیریم می بینی

 

 

 

کپی کنیم حدس می  C3اگر همین فرمول را در سلول 

 زنید که فرمول چه خواهد بود؟

 { -مترجم -

 مرجع مطلق 

 را فشار دهید.  F4    را انتخاب کنید و  A1را انتخاب کنید.در نوار فرمول مرجع    B1در مثال قبلی سلول  

   A$1$=نتیجه عبارت است از :

سلول   سلول    B1محتوای  به  مرجع   B10را  و  کند  نمی  تغییر  فرمول  که  کنید  کنید.توجه  کپی 

 است.    A$1$=همچنان

 F4کلید 

که با مراجع مطلق و نسبی سر و کار دارد ، چهار حالت دارد .سلول    F4این کلید میانبر مهمی است.میانبر  

B1    انتخاب کنید.  =را انتخاب کنید، و سپس نوار فرمول را پس از عالمتF4    را چند بار فشار دهید.به

 را فشار     می دهید تغییر می کند. F4فرمول دقت کنید که چگونه هر بار که 

 A$1$=مرجع مطلق برای سطر و ستون.،  -1حالت 

C B A  

30 20 0 1 

 =B1+A2 5 2 

  10 3 

C B A  

   1 

=+(+) =+  2 

? =(+)+  3 
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 A$1=مرجع نسبی برای ستون و مرجع مطلق برای سطر ،  – 2حالت 

  A1$=مرجع مطلق برای ستون و مرجع نسبی برای سطر ،  – 3حالت 

 A1=مرجع نسبی برای ستون و سطر ،  – 4حالت 

 

 

 نگه داشتن مرجع نسبی هنگام جایگذاری فرمول 

در بسیاری از موارد ، شما یک فرمول را از سلولی به سلول دیگر کپی می کنید تا از تغییر مرجع سلولهای 

برای تغییر فرمول به مطلق استفاده کنید ، سپس    F4از کلید    هیز کنید.در این مورد ،حاوی فرمول پر 

 بار دیگر استفاده کنید تا فرمول به همان حالت نسبی خود بازگردد.  F4فرمول را کپی کنید ، پس از آن از  

به جای کپی    رنجش آور است اما برای پرهیز از این کار تکراری راهی هست.  F4استفاده دوباره از کلید  

 کردن فرمول از سلول به سلول ، این کار را روی نوار فرمول انجام دهید. 

است.متن فرمول را از نوار فرمول انتخاب کنید )یعنی ، فرمول   A$1=دارای فرمول    A1:سلول  برای مثال  

یا روی    ترک کنید.  Escرا فشار دهید.) کپی (.نوار فرمول را با فشار دادن کلید    Ctrl + Cرا انتخاب کنید( و  

آیکون هایی است که در سمت چپ نوار فرمول به      )منظور    کلیک کنید.   Cancelعالمت های اینتر یا  

 را فشار دهید. Ctrl + Vسلول دیگری را انتخاب کنید و  قرار دارد(. و  شکل
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ناحیه ای از سلول های حاوی فرمول را بدون تغییر مرجع نسبی    –نکته  

 کپی و جایگذاری کنید 

را فشار دهید تا عالمت   Ctrl + Hکلیدهای    ناحیه ای از سلولهای حاوی فرمول را انتخاب کنید.

را با   #تعویض کنید.پس از جایگذاری سلول ها در یک مکان دیگر  عالمت    #را با عالمت    =

 ض کنید. تعوی =عالمت 

 90فرمول های تو در تو

 تو در تو اصطالحی است برای فرمولی که حاوی فرمول دیگری است. 

 :  برای مثال

 را تایپ کنید.  200عدد  A2در سلول  را تایپ کنید. 100، عدد  A1در سلول 

 است( 300)نتیجه  را درج کنید.  SUM(A1:A2)=، فرمول  B1در سلول 

 است( -100)نتیجه  را تایپ کنید .  A2-B1=، فرمول  B2در سلول 

 را درج کنید.   IF(A1>A2,B1,B2)=فرمول  ، C1در سلول 

 وابسته است.  A1:B2محاسبه می شود ،نتیجه به مقادیر سلولهای  C1هنگامی که فرمول سلول 

 است. -100برابر  C1در این مورد نتیجه سلول 

 

 
90 Nesting  
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روش اکسل   دو فرمول را به هم پیوند داده است.  IF.فرمول  دقت کنید  D1در شکل بال ، به فرمول سلول  

برای فرمول های تو در تو به طور کامل راحت نیست مخصوصا اگر قصد وارد کردن یک فرمول پیچیده را  

 داشته باشید. 

 را فشار دهید.  Ctrl + Aو   IF=در نوار ابزار تایپ کنید ، E1برای سلول   : مثال

فرم ویرایش  فیلد  نخستین  توجه   A1>A2،فرمول    IFول  در  فرمول  نوار  چپ  سمت  کنید.به  درج  را 

کنید.جایی که جعبه اسم قرار دارد حال یک گزینه پایین افتادنی دیده می شود که حاوی فهرستی از 

کنید.در اولین فیلد   برا انتخا  SUMتوابع دیگر است.روی فلش پایین افتادنی کلیک کنید تا باز شود.تابع  

 را کلیک کنید.  OKرا انتخاب کنید و سپس  A2سلول  SUM.در فیلد دوم تابع A1وارد کنید   SUMتابع 

 
ناپدید شده است.در نوار فرمول ، بین دو پرانتز سمت راست کلیک کنید و یک کاما تایپ   IFفیلد ویرایش  

 را کلیک کنید.   OKرا تایپ کرده و    A2-B1    ولسپس فرم  را باز می کند.  IFکنید.این عمل صفحه ویرایش  

شانس یار شما نخواهد بود اگر بدون تمرین زیاد بخواهید فرمولهای   این کارها کامال کسل کننده است.

 پیچیده و زیادی را با این روش اداره کنید. 
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 کپی و جایگذاری فرمول درون فرمول 

کپی کرده و در درون فرمول دیگری جایگذاری  این روش آسان است.یک فرمول را از طریق نوار فرمول  

  Ctrl + Vکنید.پس از کپی کردن فرمول یک سلول جدید را انتخاب کنید در نوار فرمول کلیک کنید و با  

 روش ها شبیه اند.  مرجع مطلق و نسبی را ببینید. بخش کپی کردن فرمول ، جایگذاری کنید.

 : مثال

    SUM(A:A)=، فرمول روبرو را وارد کنید  D1در سلول 

    SUM(B:B)=، فرمول روبرو را وارد کنید  E1در سلول 

   SUM(D1+E1)=،فرمول روبرو را وارد کنید  F1در سلول 

همه فرمول ها را کپی کرده و در یک فرمول در یک سلول جایگذاری کنید.به جای اینکه سه فرمول در 

انتخاب    =را بدون عالمت    SUM(A:A)، در نوار فرمول قسمت    D1ی سلول  برا   سه سلول داشته باشید.

را کلیک کنید تا از حالت ویرایش سلول خارج شوید.در   Xرا فشار دهید و سپس آیکون    Ctrl + Cکنید.

 را فشار دهید.  Ctrl + Vرا انتخاب کرده و  D1مرجع  ، F1نوار فرمول برای سلول 

انجام دهید و بعد از    F1به سلول    E1( فرمول سلول  =ی )بدون عالمت  همان عملیات را دوباره برای کپ

 جایگذاری کنید.  E1مرجع 

 نتیجه به شکل سلولی منفرد خواهد بود :  

=SUM(SUM(A:A)+SUM(B:B)) 
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 91افزودن فرمولهای آماری

Analysis ToolPak , Analysis ToolPak – VBA 

توابع   اکسل نصب می شود همه  که  نصب  زمانی 

شوند.   حدودا    Analysis Toolpakبسته    نمی 

تابع است. برای استفاده از این توابع باید    100شامل  

را نصب کنید.ممکن است که شما    92این افزودنی 

نیز نصب    Analysis Toolpak-VBA بخواهید   را 

ویژوال  زبان  به  ها  برنامه  گسترش  برای  که  کنید 

افزو دو  هر  کار  از  است.قبل  مفید  را بیسیک  دنی 

  نصب کنید.

 

 نصب افزودنی ها

 را انتخاب کنید.  Add-insگزینه  Toolsاز منوی  .1

 . Analysis ToolPak –VBAو   Analysis ToolPakهر دو افزودنی را انتخاب کنید، .2

3. OK  .را کلیک کنید 

را فشار دهید    Shift + F3اضافه شده اند.  Analysis ToolPakحال بررسی کنید که آیا توابع مربوط به  

(Paste Function و گزینه )All .در قسمت  را انتخاب کنیدSelect Function   به توابعی که نامشان با،

نصب کرده    Analysis ToolPakشما این توابع را با نصب    حروف کوچک نوشته شده است توجه کنید.

 اید.

 
91 Statistical  
92 Add-in 
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 فرمول آرایه ای 

 پیچیده ایجاد کنید. فرمول آرایه ای را برای انجام محاسبات 

:برای سه ناحیه اسم هایی تعریف   برای مثال

 شده است.

   A4:A12    Part_Numberناحیه 

          B4:B12    Quantityناحیه 

             C4:C12     Priceناحیه 

  فرمول ارایه ای به شکل زیر D16در سلول 

    {SUM(Quantity*Price))}= موجود است.

را در ناحیه  Quantityول ناحیه نتیجه : فرم

Price .ضرب کرده و جمع می کند 

 

 

برای درج یک فرمول آرایه ای شما باید زمان فشار دادن اینتر کلیدهای   –نکته  

Ctrl + Shift .را پایین نگهدارید 

 

 فرمول زیر را دارد  D19:سلول مثال

={SUM(IF(Part_Number=C19,Price*Quntity,0)}   

از روش    .A663بر می گرداند البته تنها برای بخش    Priceرا در    Quantityفرمول نتیجه ضرب  

 زیر برای درج یک فرمول آرایه ای استفاده کنید:

اسامی را قبل از ورود     SUM(Price*Quantity)=در یک سلول ، فرمول مقابل را درج کنید: .1

 ول تعریف کنید.فرم
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 را با هم فشار دهید. Ctrl + Shift + Enterسه کلید  .2

فرمول آرایه ای با زدن سه کلید بال ایجاد می شود.براکت ها ) } {( اطراف فرمول درج   .3

 می شوند تا مشخص کنند که این فرمول آرایه ای است. 

را نگهدارید فرمول مقدار زیر    Ctrl + shiftاگر زمان زدن اینتر فراموش کنید که کلیدهای   .4

و نشان می دهد: کلید    .VALUE! ERRORرا محاسبه کرده  را فشار   F2اگر چنین شد 

دهید. )ویرایش سلول( یا با ماوس یک حرف را در نوار فرمول انتخاب کنید.سپس سه 

 را با هم فشار دهید. Ctrl + Shift + Enterکلید  

 

 بخش فنی فرمول های آرایه ای 

ذخیره می کند.که بعدا در محاسبه کل بکار می    93یک آرایه محاسبات را در حافظه موقت 

نتای به شما می دهد که محاسبات  رود.توان ذخیره   را  امکان  این  ج در حافظه موقت 

 پیچیده را مانند مثالی که دیدید را انجام دهید.

 

 
93 Temporary memory  
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 کاربرد فرمول های آرایه ای در ساخت سلول های پیوندی با تغییر جهت

ناحیه ای از سلول ها را در برگه انتخاب کرده 

در   Ctrl + Cو   را  سلول  دهید.یک  فشار  را 

ی انتخاب کرده ، راست کلیک کنید ناحیه خال

 را انتخاب کنید.   Paste Specialو گزینه 

،گزینه ای   Paste Specialدر کادر محاوره ای  

نام   به    Paste linkبه  گزینه  دارد.این  وجود 

شما این امکان را می دهد که فرمول ها را به  

دهید. پیوند  ها  ای   سلول  محاوره  کادر 

Paste Special    به نام  گزینه دیگریTranspose    را دارد که داده ها را در جهت مخالف جایگذاری می

  کند )یعنی افقی را به عمودی و بر عکس (

 مسئله  

انتخاب کنید.به عبارت دیگر شما نمی توانید    Paste linkرا به همراه    Transposeشما نمی توانید گزینه  

 یک پیوند را بسازید در حالی که جهت جایگذاری را تغییر می دهید.

 راه حل 

به همراه تکنیک فرمول آرایه ای استفاده کنید تا بتوانید یک پیوند را به همراه   TRANSPOSEاز تابع  

 تغییر جهت در جایگذاری ایجاد کنید. 

ها را در سطرها و ستون های انتخابی اندازه بگیرید.هنگام انتخاب ناحیه به جعبه  ابتدا ،تعداد سلول  

 اسم توجه کنید. 

سطر   4RX2C  (4اندازه ناحیه    برای آن تعریف شده است.   Rangeرا انتخاب کنید،که اسم    A2:B6ناحیه  

یعنی (باشد.   2RX4Cناحیه ای را انتخاب کنید که اندازه آن    A8ستون( می باشد.با شروع از سلول    2و  

 همان اندازه اما در جهت عکس(

  TRANSPOSE= را فشار دهید. Ctrl + Aفرمول زیر را وارد کرده و پس از آن  .1

2. F3  را فشار دهید،اسمRange  را جایگذاری کرده وCtrl + Shift + Enter  .را فشار دهید 
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 ایجاد پیوند بین سلولها در کارپوشه

 ایجاد شوند یا بین برگه ها از دو کارپوشه متفاوت.  94برگه های کارپوشه فعالپیوندها می توانند بین 

به برگه    و  =درج کنید    یک برگه ،  A1در سلول    برای ساخت یک پیوند بین برگه های کارپوشه فعال :

 را انتخاب کرده و اینتر را فشار دهید.  B1دیگری بروید ، سلول 

کارپوشه ها وجود دارد.روش دوم به ندرت بکار می رود اما ساده تر  دو روش برای تنظیم پیوندها بین  

 است.

 : شروع از کارپوشه مقصد 1روش 

را در یکی از    B1کارپوشه دیگری را انتخاب کنید،سلول    Window.از منوی    =، تایپ کنید    A1در سلول  

 برگه هایش انتخاب کرده و اینتر را فشار دهید. 

 : شروع از کارپوشه مبدا 2روش 

فشار دهید )را برای حرکت بین کارپوشه   Ctrl + Tabرا کپی کنید و    B1به کارپوشه مبدا بروید. سلول  

را انتخاب   Paste Specialرا انتخاب کرده و راست کلیک کنید و از منوی باز شده    A1های باز(.سلول  

 را بزنید. Paste linkکرده گزینه 

 

 بازرسی 

ردیابی سلولهای مقدم  95بازرسی  وابسته   96و  یا  فرمول است(  که   97) سلولهایی که حاوی  )سلولهایی 

 توسط فرمول ارجاع داده شده اند( می تواند یک دردسر بزرگ برای کاربران اکسل باشد.

استفاده از اسم ها ) بخش مرجع نسبی و مطلق را ببینید( در کاهش زمان صرف شده برای بازرسی و 

لهای مقدم خیلی مفید است.این بخش به شما راههای بازرسی و ارزیابی فرمول ها را نشان ارزیابی سلو 

 خواهد داد . 

 
94 Active  
95 Auditing 
96 Precedent  
97 Dependent  
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اکسل های قبلی این نوار   در  نامیده می شد.  Auditing formulas98نوار ابزار مربوطه ،  2002در اکسل  

 نام داشت.  Auditingابزار 

 

 نوار ابزار بازرسی فرمول 

را  Auditing formulasرا انتخاب کرده و راست کلیک کنید.از منوی باز شده            یکی از نوار ابزارهای 

در فهرست نوار ابزارها ظاهر نمی شود.یکی از نوار   Auditingنوار ابزار    97و    2000انتخاب کنید.در اکسل  

شده   باز  منوی  از  و  کرده  کلیک  راست  و  کرده  انتخاب  را  کن  Customizeابزارها  انتخاب  ید.سربرگ را 

Toolbars    ابزار نوار  و  کنید  باز  اکسل،  Auditingرا  منوی  از  )یا  کنید  انتخاب   Tools →Auditingرا 

formulas ) 

 

 

 حرکت به سلول وابسته  \حرکت به سلول مقدم  

 حرکت به سلول مقدم 

  Auditing formulasموجود در نوار ابزار           Trace precedentsرا انتخاب کرده و روی آیکون    A1سلول  

 کلیک کنید.فلش جهت داری سلولهای مقدم این سلول را نشان خواهد داد.شکل زیر را ببینید.

 

 

 

 
 بازرسی فرمول  98
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 حرکت به سلول وابسته 

که در نوار ابزار موجود     Trace dependentsرا انتخاب کنید.)بدون فرمول( ،و روی آیکون    A1سلول  

هستند.به    A1.فلش های ایجاد شده سلولهایی را نشان می دهد که وابسته به سلول  هست کلیک کنید

 شکل توجه کنید.

 

 

 

 حرکت بین سلولهای پیوندی در برگه 

سلولی را که حاوی فرمول است و به سلول دیگری در همان برگه پیوند یافته است انتخاب کنید) برای 

روی فلش آبی رنگ دوبل کلیک کنید تا به مقصد  کلیک کنید.    Trace dependents( روی  B10=مثال  

 فلش انتقال یابید.

 

 میانبرهای صفحه کلید برای سلولهای مقدم و وابسته 

   ] + Ctrl –سلول مقدم 

  } Ctrl + Shift –انتخاب همه سلولهای مقدم 

است   یافته  پیوند  برگه  همین  در  دیگری  سلول  به  که  سلولی  کلی  F2روی  دوبل  یا  داده  فشار  ک را 

 کنید.سلولهای مقدم مشخص خواهند شد. 

 

دوبل کلیک روی سلولی حاوی پیوند برای تعیین همه سلولهای مقدم در   –نکته  

 کاربرگ فعلی 

 را انتخاب کنید.  Editو سپس  Optionsگزینه  Toolsاز منوی 

 را کلیک کنید.  OKرا پاک کنید و   Edit directly in cellگزینه 
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 درون فرمولقدم گذاشتن به 

گزینه   Toolsدرون محاسبات فرمول ها قدم بگذارید در هر بار یک محاسبه انجام می گیرد.از منوی  

Formula Auditing    و از آنEvaluate formula   را انتخاب کنید یا از نوار ابزارFormula Auditing   روی

 کلیک کنید.  Evaluate formulaآیکون 

 
این امکان را به شما می دهد که بین محاسبات فرمول جابجا     Evaluate formulaمحاوره ای  کادر  

 کلیک کنید تا از نحوه محاسبه قسمتی از فرمول مطلع شوید. Step Inشوید.روی 

 

 بررسی خطاها 

درج فرمولها در سلولهای اکسل عاری از خطا نیست.پرهیز کامل از خطا غیر ممکن است ، اما راههایی  

 اد خطاها را کمتر می کند.هست که تعد

روشی که در بخش فرمول تودرتو توضیح داده شد به شما کمک خواهد کرد که فرمولها را درون فرمولهای  

را باز  TRUEاگر نتیجه محاسبات اشتباه باشد نتیجه  ISERRORبا فرمول  IFدیگر بسازید.ترکیب فرمول  

 می گرداند.

 مثال: 

  را تایپ کنید 100عدد  A1در سلول 
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را     می دهد.این   !DIV/0#.محاسبه جواب اشتباه   A1/A2=فرمول روبرو را تایپ کنید:  B1در سلول  

(. برای پرهیز از نمایش این خطا A2خطا زمانی پیش می آید که بخواهید عددی را بر صفر تقسیم کنید )

 در سلول :

  ، یعنی  می گرداند.  را بر    TRUE.فرمول جواب   ISERROR(B1)=فرمول روبرو را وارد کنید:  C1در سلول   .1

در کادر محاوره    Informationدر دسته    ISERRORدر محاسبات خود خطا دارد. )فرمول    B1سلول  

 واقع شده است(. Paste Functionای 

  IF(C1,0,B1)=را وارد کنید: IFفرمول  D1در سلول  .2

کپی کنید و در    =،فرمول را بدون عالمت    C1فرمولها را در یک فرمول تودرتو  ترکیب کنید.از سلول   .3

 جایگذاری کنید.  C1به جای  D1سلول 

 جایگذاری کنید.  B1و به جای  0کپی کنید و  دوبار به جای  =، فرمول را بدون عالمت  B1از سلول  .4

 

   IF(ISERROR(A1/A2),0,A1/A2)=یک فرمول تودرتو: –نتیجه 
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 عالمت گذاری سلولهای حاوی خطا 

به  شوند  می  ظاهر  رنگی  شکل  به  که  خطاداری  سلولهای  عالمت 

 سادگی قابل تشخیص هستند یا می توانند به راحتی حذف شوند.

 1روش 

1. F5    را فشار دهید یا از منویEdit    گزینهGo To…    را انتخاب

 کنید. 

 کلیک کنید.  Specialروی  …Go Toدر کادر محاوره ای  .2

 را انتخاب کنید.  Formulas ,Errorsگزنه های  .3

4. OK  .را کلیک کنید 

 

 2روش 

 شکلبندی شرطی را برای عالمت گذاری و رنگ آمیزی سلولهای خطادار بکار ببرید.

 .ب شودرا فشار دهید تا همه برگه انتخا Ctrl + Aرا سلول فعال قرار دهید. A1سلول  .1

 را انتخاب کنید.  Conditional Formattingگزینه  Formatاز منوی  .2

 را انتخاب کنید.  Formula Is،  1در شرط  .3

کلیک کنید و شکلبندی مورد   Format.حال روی   ISERROR(A1)=در فیلد فرمول تایپ کنید:  .4

 نظرتان را انتخاب کنید. 

 کلیک کنید. OKروی  .5

 

 99ردیابی خطاها 

 100تایپ کنید ،  A1در سلول 

 
99 Tracing errors 
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 را نشان خواهد داد. !DIV/0#.محاسبه خطای  A1/A2=تایپ کنید  B1در سلول 

یعنی آیکون سمت چپ  0کلیک کند  Error checkingکه خطا دارد را انتخاب کنید و روی آیکون    B1سلول  

 در نوار فرمول بازرسی فرمول(

 

 100برچسب هوشمند 

جواب آنها خطا باشد   برچسب هوشمند در سلولهایی که

از طریق  را  ایجاد می شود. منوی میانبر  به طور خودکار 

کلیک بر روی جهت کوچک برچسب هوشمند باز کنید.از 

درباره  توضیحاتی  به  توانید  میانبر شما می  منوی  طریق 

مشاهده  و  خطا  گرفتن  نادیده   ، فرمول  ویرایش   ، خطا 

 Show Calculation Stepsمراحل ارزیابی با کلیک روی  

 دست یابید. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
100 Smart tag 
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 مراجع چرخنده

ایجاد می شود که شما فرمولی را در سلول درج کنید که سلول برای خودش    یمانز  101یک مرجع چرخنده

اگر شما  نوار ابزار مرجع چرخنده سلولهای حاوی مرجع چرخنده را مشخص می کند.سلول مقدم باشد. 

) در پایین برگه ( بیاندازید می توانید به دقت منبع      یک نگاه اجمالی به نوار فرمول یا به نوار وضعیت

 خطا را کشف کرده و آن را اصالح نمایید.

 

  

 
101 Circular references 
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 102تکرار 

استفاده کنید.تکرار    Iterationدانسته و عمدی به کمک فیلد    شما می توانید از مرجع چرخنده به صورت

 امکان محاسبه دّوار را می دهد و روشهایی را برای کنترل آن ارائه  می کند.

 

 
 
 
 
 

 : برای مثال

 (  VAT) 103فرمول جمع مالیات ارزش افزوده 

 ) نتیجه این محاسبه جمع بدون مالیات است(.   B3-B2=، فرمول را تایپ کنید  B1در سلول  .1

  0.17،درصد مالیات را تایپ کنید : A2در سلول  .2

را کلیک کنید تا از اخطار  OK(.   VAT)محاسبه مقدار    A2*B1=،فرمول را تایپ کنید    B2در سلول   .3

 مرجع چرخنده خالص شوید.

 
102 Iteration  
103 Value-added tax  
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ایجاد شده است.محاسبه   B1  را تایپ کنید.یک مرجع چرخنده در سلول   100، مقدار    B3در سلول   .4

را فعال    Iterationاست.گزینه    B2مقدار بدون مالیات مشروط به محاسبه مقدار مالیات در سلول  

 Tools → Options → Calculationسازید تا امکان محاسبات دّوار را داشته باشید.برای این کار  

→ Iteration     را انتخاب نموده وOK 

شما به  دهید.اکسل  فشار  اجازه   را 

می دهد که تعداد تکرارها را تعیین 

فرمول   که  دفعاتی  تعداد   ( کنید 

محاسبه می شود( تا زمانی که تعداد 

  محاسبات کامل انجام شود.

 

 

 

 

 104تکمیلیمطلب 

 A B C 

1 x y z 

2 7 4 =A2+B2+C2 

 این مثالی از فرمول دایره ای یا مراجع چرخنده است. 

اما در چنین   .و الی آخر  22می شود.در دور بعدی    11کنیم جواب در دور اول  چون اگر به فرمول دقت  

مواردی اکسل به جای محاسبه تا بی نهایت فورا یک اخطار ظاهر می کند به این معنی که فرمول شما 

شاید بتوان کاری کرد که تا دفعاتی   می دهد.    چرخنده است و آنرا اصالح کنید. نتیجه را هم صفر قرار

 
مطالبی که تحت عنوان مطلب تکمیلی آورده می شود در متن اصلی کتاب موجود نمی باشد و مترجم برای اطالع بیشتر     104

متن تکمیلی با عالمتی مشخص شده است.اگر    خواننده وظیفه خود دانسته است که این مطلب را اضافه نماید.ابتدا و انتهای
 متن تکمیلی با متن اصلی کمی ناهماهنگ باشد بر نویسنده کتاب آقای روبین خرده نگیرید مقصر مترجم است.
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حاسبه قسمتی هست به نام  در سربرگ م  toolsواقع در    optionه شود و بعد متوقف شود. در  محاسب

حاسبه فرمول چرخنده بپردازد.  تیک آنرا بزنید به اکسل اجازه می دهید که با  شرایط زیر به م  راگ  تکرار.

 دو گزینه موجود هست : آنجادر 

 

انجام گیرد.عنی چند  ی:(Maximum Iteration)  بیشترین تکرار ها -1 باشد    100اگر    دور محاسبه 

را   بار محاسبه اصطالحا دور خواهد زد.  100یعنی   با این حساب دیگر خطای فرمول چرخنده  پس 

 نخواهیم دید و فرمول محاسبه می شود . 

: یعنی در هر محاسبه به میزان آن مقدار تغییری در (Maximum change)  بیشترین تغییرها -2

 5تنظیم کنید در هر دور زدن اگر تغییر کمتر از    5مثال اگر این پارامتر را روی    نتیجه حاصل شود.

و بیش   5بار دور نمی زند بلکه فقط یک بار محاسبه می شود اما اگر تغییر به    100باشد فرمول دیگر  

 بار محاسبه خواهد شد.  100از آن برسد 

 

 به چند مثال توجه کنید : 

( و برای optionض کنیم که تکرار را مجاز کرده باشیم ) با زدن تیک تکرار در  جدول بال را در نظر بگیرید.فر

  100( پس 11است )  5را انتخاب کرده باشیم.چون تغییر حاصل در نتیجه بیش از  5بیشترین تغییر عدد 

واحد کم یا زیاد نمی    5قرار دهیم چون نتیجه در کل    -8  ،....،-2،  - 1،    0را    xبار دور خواهد زد. اما اگر مثال  

  100( پس  -9+)4=    -5قرار دهیم چون   -9  را  xشود پس فقط یک محاسبه معمولی انجام می گیرد.و اگر  

 بار دور خواهد زد.

 پیوندهای بین کارپوشه ها  

 ایجاد پیوند بین کاربرگهای کارپوشه 

 های ساخته شده با فرمولپیوند •
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زمانی که برگه  می از یک کارپوشه به دیگری ساخته شده اند  پیوندهایی که با انتقال برگه ها با اسا •

کارپوشه جدیدی به  را  کنید،   ای  یا کپی می  به    منتقل  آن  در  تعریف شده  اسامی  به همراه  برگه 

این نتیجه ایجاد اسامی جدید و پیوندهای )اغلب ناخواسته ( در    کارپوشه جدید منتقل می شود.

 کارپوشه جدید است. 

می    105پیوندهای شکسته • جابجا  دیسک  هارد  در  مقدم  های  کارپوشه  که  شوند  می  ایجاد  زمانی 

ه کارپوشه ای را ذخیره می کنید که به کارپوشه دیگری پیوند یافته است و سپس شوند.زمانی ک

کارپوشه پیوند یافته را کپی کرده یا به پوشه دیگری در هارد دیسک انتقال می دهید، کارپوشه اول  

 همچنان مرجع اصلی و ابتدایی خود را در هارد دیسک حفظ می کند.

 
 پیوندی ساخت سریع فرمولهای  –نکته 

برای ایجاد خودکار پیوندها استفاده کنید.ناحیه ای از سلول ها را با داده   Paste Specialاز  

 Pasteها کپی کنید، سلولی را در برگه یا کارپوشه دیگری انتخاب کنید و راست کلیک کرده و 

Special  را انتخاب کنید.سپس رویPaste links  .کلیک کنید 

 سانی پیوندها هنگام باز کردن کارپوشه باطل کردن پیغام به روز ر

 را انتخاب کنید.  Editو سپس سربرگ  Optionگزینه  Toolsاز منوی  .1

 را پاک کنید.  Ask to update automatic links، تیک انتخابی  Editدر سربرگ  .2

 کادر محاوره ای ویرایش پیوندها

و بررسی   106جدیدی مانند شکستن پیوندامکانات    2002را انتخاب کنید.اکسل    Linksگزینه    Editاز منوی  

 را دارا می باشد که برای بررسی خطای پیوندها بین فایلها مفید هستند. 107وضعیت 

 
105 Broken links 
106 Break  
107 Check Status 
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 پیام ورودی

 کلیک کنید و نحوه باز شدن فایلهای پیوندی را مشخص کنید.  Startup Promptروی کلید 

 

 

 شکستن پیوندها

کلیک کنید.پیوند ما بین کارپوشه    Break Linksپیوندی را که می خواهید بشکنید انتخاب نموده و روی  

 ها شکسته می شود و فرمول پیوند یافته حذف می شود.

 

 اخطار 

دوباره بررسی کنید و یک کپی پشتیبان از کارپوشه تهیه کنید قبل از اینکه پیوندها  

 را بشکنید. 
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 تغییر منبع
نبع این امکان را به شما می دهد که محل قرار گیری یک کارپوشه را در هارد دیسک تغییر داده تغییر م

 یا محل قرار گیری یک کارپوشه را با دیگری تعویض کنید.

 را برای به روز رسانی انتخاب کنید. linkگزینه  .1

 کلیک کنید.  Change sourceروی  .2

 کلیک کنید. روی کارپوشه ای که قرار است پیوند یابد  .3

4. OK .را کلیک کنید.تمام پیوندها با آن محل به روز می شوند 

 

 تغییر پیوندها و حذف پیوندهای ناخواسته 

 بررسی کنید تا ببینید که آیا پیوندی به وسیله اسامی ایجاد شده است  – 1مرحله 

 سلولی را در برگه انتخاب کنید.  .1

2. F3   را فشار دهید ، و رویPaste list  .کلیک کنید 

 اسمی را که خواهان حذف آن هستید مشخص کنید.  .3

4. Ctrl + F3  .را فشار دهید 

 را فشار دهید.  Deleteاسمی را که حذف شد را انتخاب کرده و  .5

 

 پیوند را در برگه بررسی کنید و پیوندهایی را که می توان حذف کرد پیدا کنید  – 2مرحله 

1. Ctrl + F  .را فشار دهید 

 می باشد.      هر فرمول پیوندی به خارج دارای عالمت براکت  (.  ]تایپ کنید )  ، Findدر فیلد  .2

 هر بار شروع به جستجوی فرمول یک سلول کنید. .3

 پیوندهای ناخواسته و غیر ضروری را حذف کنید.) این کار را با احتیاط انجام دهید.( .4
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 را بررسی کنید. 108کادر محاوره ترکیب داده ها  – 3مرحله 

را انتخاب کنید.این کادر محاوره ای ترکیب قبلی را یادآوری می   Consolidateگزینه    Dataاز منوی   .1

 کند.

به پیوندی ناخواسته اشاره بکند آنها را انتخاب کرده و    All Referenceاگر هر یک از موارد در فیلد   .2

Delete  .را فشار دهید 

 

 کادر پیوندها را برسی کنید. – 4مرحله 

 را انتخاب کنید.   Linksگزینه  Editاز منوی  .1

 اسم کارپوشه ای را که می خواهید پیوندهای به آنرا حذف کنید انتخاب کنید.  .2

 کلیک کنید.  Change sourceروی  .3

پ .4 به  در  را  انتخاب کنید.)یعنی کارپوشه  را  آن کار می کنید  اکنون در  را که هم  ای  ، کارپوشه  وشه 

 خودش پیوند دهید( 

5. OK  .را کلیک کنید 

 
 کارپوشه را با نامی جدید ذخیره کنید. – 5مرحله 

 
 نامبرده نشده است ، راه حلی برای آن وجود  Linksاگر کارپوشه پیوند یافته موجود هست و در کادر  

پیوندها به   (.Linksدارد.کارپوشه ای را که دارای پیوند به آن کارپوشه است را ذخیره کنید  )طبق کادر  

پیوند می شود(. به خودش  نامی   طور خودکار حذف می شوند.)کارپوشه جدید  با  دوباره  را  کارپوشه 

 دلخواه ذخیره کنید. 

 

 
108 Consolidate data 
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 حذف فرمولها ، ذخیره نتایج محاسبه

ب  باز هم  استفاده از فرمولها  ه این معنی نیست که مجبور هستید که آنها را پس از انجام محاسبات 

نگهدارید.ذخیره تعداد زیادی فرمول چند نتیجه بد دارد. یکی اینکه به مقدار زیادی حافظه نیاز دارید ، 

 کارپوشه ها حجم زیادی خواهند داشت ، پیوندها مسئله ساز هستند و خیلی چیزهای دیگر. 

فرمول ها را بدون از دست دادن نتیجه حذف کنیم تا مشکالت بالیی را حل کنیم یا مثال  واجب است که  

بفرستیم بدون اینکه آنها اطالع داشته باشند از چه فرمول ها و روشهای محاسباتی    نگزارشی را به دیگرا 

 سود برده ایم. 

 

 حذف فرمولها ، نگهداشتن مقادیر محاسبه شده 

 سلول حاوی فرمول را کپی کنید.  .1

 را انتخاب کنید.  Paste Specialراست کلیک کرده و از منوی باز شده گزینه  .2

 را فشار دهید.  OKرا انتخاب کرده و  Valuesگزینه  Pasteدر قسمت  .3

  

 
 به سرعت فرمول را با مقدار نتیجه آن تعویض کنید. –نکته 

 را فشار دهید.  F9را فشار داده و سپس  F2برای یک سلول ، سلول را انتخاب کرده و 



وزش اکسل سریع و راحت آم  

 145 

 کپی مقادیر فرمولها با استفاده از راست کلیک هنگام کشیدن و رها کردن 

ا ی از سلولها را انتخاب کنید .ماوس را به نزدیکی خط مرز سلول ببرید.زمانی که ماوس به یک ناحیه 

عالمت بعالوه جهت دار  تبدیل شد راست کلیک کرده و ناحیه را  

به مکان جدیدی بکشید .پس از رها کردن ماوس از منوی باز شده  

 را انتخاب کنید.   Copy here as Value onlyگزینه 

 

 

 

 

فرمولها و جایگذاری مقادیر با استفاده از حذف 

 یک خط کد و یک کلید میانبر 

  (Personal)یک ماکرو را ضبط کرده و میانبری را برای آن تعیین کنید و ماکرو را در کارپوشه شخصی  

 ذخیره کنید.حال کد زیر را به ماکرو اضافه کنید.

Selection.Formula=Selection.Value 

 تکمیلیمطلب 

ا ماکروبعد  ذخیره  کادر   Alt + F8  ز  تا  دهید  فشار  را 

ماکروها باز شود.در این کادر فهرست ماکروهای ضبط 

ماکروی مورد نظر را انتخاب کرده و   شده را می بینید.

کلیک کنید.در محیط ویژوال بیسیک کد گفته   Editروی  

 شده را درج کنید و آنرا ببندید.
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 انتخاب سلولهای حاوی فرمول

را برای انتخاب فرمولها در برگه بکار برید تا    …Go Toکادر محاوره ای  

 فرمولها را حذف کنید  محافظت کنید یا رنگی کنید. 

1. F5    را فشار دهید یا از منویEdit    گزینهGo To…    را انتخاب

 کنید. 

 را کلیک کنید.  Specialگزینه  …Go Toدر کادر محاوره ای  .2

3. Formulas  .را انتخاب کنید 

4. OK ا کلیک کنید. ر 

 تنها سلولهایی که فرمول دارند انتخاب خواهند شد.

 

 تشخیص و شکلبندی سلولهای حاوی فرمول

راه حل در    دارد.  HasFormulaتابعی به نام    VBAاکسل برای تشخیص دادن فرمول ها ، فرمولی ندارد.

در انتهای فصل ساخت یک تابع سفارشی است تا سلولهای حاوی فرمول را تشخیص دهد )توضیحات را  

 ببیند(. 

Function FormulaInCell(Cell) As Boolean 

FormulaInCell = Cell.HasFormula 

End Function 

با شکلبندی شرطی است تا    Get.Cellروشی را که در زیر توضیح داده می شود را برای ترکیب فرمول  

 سلولهای حاوی فرمول را شکلبندی کند 

 ،آنرا با شکلبندی شرطی ترکیب کنید. FormulaInCellپس از ایجاد فرمول 
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و شکلبندی شرطی برای شکلبندی سلول حاوی  Get.cellترکیب فرمول 

 فرمول 

ماکروی   زبان  دارای  بنام    XLMاکسل  تابعی  ماکرو  زبان  باشد.این  برای   Get.Cellمی  را  تابع  دارد.این 

 تشخیص تابع درون سلول بکار برده و آنرا با شکلبندی شرطی ترکیب کنید.

 روش کار در زیر آورده شده است.

 Ctrlسلولی را در برگه انتخاب کنید و   .1

+ F3  .را فشار دهید 

ای   .2 محاوره  کادر   Define Nameدر 

 را تایپ کنید.  FormulaInCell،اسم 

تایپ    Referenceفرمول زیر را در فیلد   .3

 کنید. 

=GET.CELL(48,INDIRECT(“rc”,FALSE)) 

 انتخاب کنید. Ctrl + Aهمه سلول های برگه را با   .4

 را انتخاب کنید.  Conditional Formattingگزینه  Formatاز منوی  .5

 . را انتخاب کنید Formula isگزینه  Conditional 1در  .6

  FormulaInCell=در فیلد فرمول تایپ کنید .7

8. Format  .را کلیک کنید 

 را فشار دهید.  OKرنگ زرد را انتخاب کرده  Fontاز سربرگ  .9

10. OK  .را کلیک کنید 
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 فرمولها در سلولها  109محافظت 

از  سلول  گروه  یک  یا  سلول  یک  فرمول  محافظت 

جلوگیری   یا حذف سلول  ویرایش    ، نوشته شدن 

تخریب فرمول ممانعت می کند.دو شرط کرده و از  

باید برای محافظت سلول محقق شود: سلول باید 

شده  شده   110قفل  محافظت  باید  برگه  و   ، باشد 

 باشد. 

 

 

 

 قفل کردن ، اولین شرط

را   Format Cell  ،Protectionرا فشار دهید.در کادر محاوره ای     Ctrl + 1یک سلول را انتخاب کرده و  

 را انتخاب کنید.  Lockedانتخاب کنید.گزینه 

 

 
109 Protecting  
110 Locked  



وزش اکسل سریع و راحت آم  

 149 

 حفاظت برگه ، دومین شرط

را فشار دهید. )رمز اختیاری    OKرا انتخاب کرده و    Protection → Protect sheetگزینه    Toolsاز منوی  

 است(

 

 حفاظت فرمولها

کنید حفاظت فرمولها نیازمند جداسازی سلولهای دارای فرمول از بقیه سلولهای برگه است. آنها را قفل  

 و سپس برگه را محافظت کنید.

 لغو قفل همه سلولهای برگه  –  1مرحله 

 انتخاب کنید.  Ctrl + Aهمه سلولهای برگه را با فشار دادن  .1

2. Ctrl + 1  .را فشار دهید 

 را انتخاب کنید.  Protectionسربرگ  .3

 را پاک کنید.  Lockedتیک گزینه  .4

5. OK  .را کلیک کنید 

 

 ی فرمول انتخاب سلولهای دارا  – 2مرحله 

1. F5  .را فشار دهید 

 کلیک کنید.  Specialروی  .2

 را انتخاب کنید.  Formulasگزینه  .3

4. OK  .را فشار دهید 

 

 قفل کردن سلولهای دارای فرمول – 3مرحله 

1. Ctrl + 1  .را فشار دهید 
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 را انتخاب کنید.  Protectionسربرگ  .2

 را انتخاب کنید. Lockedگزینه  .3

4. OK  .را کلیک کنید 

 

 کردن برگه قفل  – 4مرحله 

کلیک    OKرا انتخاب کنید.در کادر باز شده روی    Protection →Protect Sheetگزینه    Toolsاز منوی   .1

کنید.)رمز اختیاری است(.اکسل این امکان را به شما می دهد تا موارد مختلفی را محافظت کنید.در  

 اب کنید. گزینه های مورد نظر را انتخ Allow all users of this worksheet toقسمت 

 نمایش فرمول در سلول و چاپ فرمول

 نمایش ترکیب فرمول

نتیجه محاسبه یک فرمول به صورت یک عدد در صفحه ظاهر می شود که می توان آنرا با کلیک روی  

، چاپ کرد.همچنین می توانید ترکیب یک فرمول را با انتخاب سلول ببینید.برای مشاهده   Printآیکون  

را انتخاب کرده و از  Optionsگزینه  Toolsرا فشار دهید یا از منوی  ~ + Ctrlهمه فرمولهای یک برگه ،  

را    ~ + Ctrl  را انتخاب کنید.برای بازگشت به حالت عادی ، دوباره   Formulasگزینه    Viewآن در سربرگ  

 فشار دهید. 

 چاپ ترکیب فرمول 

فرمولها را در برگه آشکار کرده اید می توانید به شیوه معمولی آنها را چاپ   ~ + Ctrlزمانی که به طریق  

 کنید. 
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 Functionبرای ساخت و اضافه کردن یک تابع به  VBAاستفاده از 

Wizard 

 ید که مجبورید فرمولی پیچیده و سفارشی را بسازید.زمانی که در اکسل کار می کنید، بارها پیش می آ

این    برای مثال فرض کنید فرمولی را می خواهید که حقوق خالص را از حقوق ناخالص محاسبه کند.

چون که شامل قسمتهای ثابتی مانند داده ها ، قوانین مالیاتی ،قوانین    فرمول پیچیده ای را می طلبد.

 می شود. امنیت اجتماعی ، وام ها و ... 

به عنوان مثال دیگر ، می خواهیم که میزان حق کمیسیون فروش اجناس را که متنوع هستند محاسبه 

کنیم و موارد دیگر مانند تبدیل پول ،تغییر مقیاس و اندازه گیری ها و یا تغییر متن را انجام دهیم.می  

 ،وارد کردن پرونده های متنی را ببینید. 16توانید فصل 

به چند دلیل می توانند کاربرد داشته باشند.یک از این دلیل ساخت یک فرمول سفارشی   VBAفرمولهای  

 برای استفاده شخصی شماست.

 اضافه کنید. Insert Functionمی توانید این توابع را به کادر 

 توابع سفارشی ،مثال و توضیحات

بسازید که دو عدد را با هم در دو سلول جداگانه جمع کند.تابع دو فیلد متغیر خواهد   Addتابعی به اسم  

 داشت.
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 ساختار فرمول: 

  = نام تابعAdd 

 .متغیرهای تابع درون پرانتز قرار دارند.مثال بال دو متغیر دارد 

 ، آخرین بخش فرمولAs Integer  ر ، بیان کننده ارزش متغیر می باشد.توضیحات بیشتر را د

 ببینید. VBA،تکنیک های دیگر  28فصل 

   جایی است که تابع نتیجه محاسبه را دریافت کرده و نتیجه نهایی را بر می    –محاسبه تابع

 گرداند.

 : محل ذخیره تابع 

،اجرای    26ما پیشنهاد می کنیم که تابع را در کارپوشه فعلی یا در کارپوشه شخصی ذخیره کنید. فصل  

 سازی یک ماکرو در کارپوشه شخصی را ببینید. یک ماکرو ، بخش مرتب 

 

 : فعال سازی تابع 

 تایپ کنید.  A1:A2اعداد را در سلولهای  .1

 را در همان برگه انتخاب کنید.  A3سلول  .2

 را باز می کند(  Paste Functionرا فشار دهید.)کادر محاوره ای  Shift + F3کلیدهای  .3

 را انتخاب کنید.  User Definedدسته  .4

 را انتخاب کنید.  Addتابع  .5

 را وارد کنید.  A1در فیلد متغیر اول سلول  .6

 را وارد کنید.  A2در فیلد متغیر دوم سلول  .7

8. OK  .را فشار دهید 
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 استفاده از توابع سفارشی برای محاسبه مالیات درآمد از حقوق ناخالص 

 را بر اساس حقوق ناخالص خواهد داشت.تابع زیر توان محاسبه مالیات قابل پرداخت 

 تابع فقط یک ورودی خواهد داشت .حقوق ناخالص )درآمد( 

یعنی مقدار آن حین محاسبه تغییر    Constمقادیر توسط یک متغیر ثابت تعریف شده اند ،  –هدف  

 نمی کند.مقادیر ثابت هنگام اجرای تابع در حافظه قرار می گیرند.

 ، این تابع به شما امکان بررسی تعداد زیادی از موارد را میدهد.  IFمانند  –مورد 
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 برنامه  

 مالیات نهایی

 

 % 

 نهاییمالیات 

 

محاسبه 

مالیات 

 تجمعی 

 

 

 

مقداری که بر  

اساس حقوق ناخالص ورودی بدست آمده است 
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 8فصل 
 

 جمع کردن و شمارش
 

اگر شما در اکسل کار می کنید ، شما یک کاربر پرکار فرمولهایی هستید که عمل جمع و شمارش داده 

اکسل شما را در محاسبات ریاضی به روشهای سریع راهنمایی می کند همچنین   ها را انجام می دهند.

و فرمول های آرایه ای را برای ورود داده ها با شرط خاصی    COUNTIF  ،SUMIFروشهای پیچیده ای مانند  

 به همراه دارد. 

 

 جمع ساده داده ها

ی در       برگه های اکسل برای توضیح روشهای متنوع جمع داده های عددی ، چند جدول متقاطع ضرب 

 تهیه کنید.

سلولهای   .1 ترتیب   2و  1عددهای    A1:A2در  به  را 

 وارد کنید. 

ترتیب   4و  2عددهای    B1:B2در سلولهای   .2 به  را 

 وارد کنید. 

دستگیره    A1:B2سلولهای   .3 کنید.روی  انتخاب  را 

Fill   کلیک کنید و به طریق کشیدن به پایین ،تا

را گرفته و    Fill  کپی کنید.دوباره دستگیره   10سطر  

 بکشید.  Jتا ستون 
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را    * + Ctrlرا انتخاب کرده و    A1جدول ضربی )ناحیه فعلی ( را به طریق زیر انتخاب کنید.سلول   .4

 فشار دهید. 

 را انتخاب کنید. Sum111روی نوار وضعیت راست کلیک کنید.از منوی باز شده گزینه  .5

 می باشد.  3025همانطوری که در نوار وضعیت دیده می شود جمع کل برابر  :نتیجه

 

 جمع مقادیر در ناحیه عمودی 

در نوار ابزار استاندارد    112را فشار دهید یا روی آیکون جمع خودکار   = + Altجدول ضرب را انتخاب کنید ، و  

 )عالمت سیگما( کلیک کنید.

 :فرمول جمع به طور خودکار در پایان هر ستون دیده می شود. نتیجه

 جمع مقادیر در ناحیه عمودی و افقی 

 را برای بازگشت به عقب فشار دهید.(  Ctrl + Zسطر جمعی را که در بال ایجاد کردید را حذف کنید.)یا 

 

 روشی سریع برای انتخاب داده ها بدون استفاده از ماوس:  –نکته 

 را انتخاب کنید.  K11را فشار داده و سلول  Shiftرا انتخاب کنید ،   A1سلول 

 را فشار داده یا روی جمع خودکار کلیک کنید.  = + Altحال               

 :فرمول جمع به انتهای هر سطر و ستون اضافه می شود. نتیجه

 
 جمع 111
112 AutoSum  
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 جمع داده ها با انتخاب سلولها 

عمل قبلی را لغو کنید به این ترتیب  جمع های اضافه   Undoن  یا کلیک روی آیکو   Ctrl + Zبا فشار دادن  

 شده به سطر و ستون حذف می شوند.

را انتخاب کنید .) انتخاب شامل سلولهای خالی    G1:J1سلولهای    G1:J1برای جمع داده های سلولهای  

 نشان داده می شود. K1را فشار دهید.نتیجه جمع در سلول  = + Altنیز می شود( ،سپس 

 113زیر مجموع ها  جمع

 حذف کنید.  Undoجمعی را که ایجاد کردید را با عمل 

 را انتخاب کنید.  Insertراست کلیک کنید..از منوی باز شده گزینه  5روی سطر  .1

را فشار دهید یا روی آیکون جمع خودکار    = + Altرا فشار دهید،  * + Ctrlرا انتخاب کرده ،    A1سلول   .2

 کلیک کنید. 

 را فشار دهید یا روی جمع خودکار کلیک کنید.  = + Altرا انتخاب کنید،و  A6:J11ناحیه  .3

 نتیجه  

 می باشد. 4تا  1جمع داده های سطرهای دارای فرمولهایی برای  5سطر 

 ی باشد.م 11تا  6جمع داده های سطرهای ارای فرمولهایی برای د12سطر 

 
113 Subtotal  
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جمع خودکار    نرا فشار داده یا روی آیکو   = + Altرا فشار دهید و    * + Ctrl  را انتخاب کنید،  A1سلول  

 کلیک کنید. 

می شود که            اکسل متوجه  .SUM(A12,A5)=عبارت است از    A13دقت کنید که فرمول سلول  

 موع هستند.هستند و می فهمد که اینها واقعا  زیر مج عزیر مجمو  12و  5سطرهای 

 

 توجه  

بین سطرها فضای خالی نگذارید.اکسل این سطرهای خالی را به عنوان مرز تلقی کرده و  

 می کند. هزیر مجموع را تا این محدوده محاسب

 

 SUMفرمول گسترش محدوده جمع برای 

.حال ، فرض کنید می   SUM(A1:C5)=فرمول زیر را وارد کنید:  A1:C5برای جمع سلولهای    E15در سلول  

 نیز شود. C10خواهیم که محدوده جمع را طوری گسترش دهیم که شامل سلول 

یا فرمول را در نوار فرمول   را فشار دهید )تا سلول را ویرایش کنید(.  F2را انتخاب کنید و    E1سلول    روش :

 انتخاب کنید.به مرجع فرمول دقت کنید.

( C5گیره در گوشه پایین سمت راست ناحیه قرار دارد.)سلول  روی دستگیره ناحیه مرجع کلیک کنید.دست

را فشار    Enterدستگیره را بکشید تا محدوده بزرگتر شود.پس از اینکه محدوده خود را انتخاب کردید  

 دهید. 

 

 جمع خودکار ،توابع اضافی

ای در    2002اکسل   تازه  دارای گزینه های  دارد که  را  آیکونی  بعد  باشد.  AutoSumبه  روی مثلث    می 

کوچک کنار آیکون جمع خودکار کلیک کنید و تابع دیگری را برای محاسبه جمع انتخاب کنید.برای وارد  

باز شده   از منوی  ابزارها راست کلیک کرده  نوار  از  را   Customizeکردن آیکون جمع خودکار روی یکی 
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کلیک کرده و آنرا به نوار ابزار    AutoSumروی    Insertو از دسته    Commandsانتخاب کنید.از سربرگ  

 بکشید و رها کنید. 

 

 
 

 افزودن ، تفریق ، ضرب و تقسیم بدون استفاده از فرمولها 

، شما می توانید چهار عمل اصلی ریاضی را    Paste Specialدر کادر محاوره ای    Operationدر قسمت  

بدون استفاده از فرمولها انجام دهید.برای مثال ، یک  

 می باشد.  Fو  Eناحیه دارای داده ایی در ستون 

 را کپی کنید.  E1:E13ناحیه سلولهای  .1

 را انتخاب کنید.  F1:F13ناحیه  .2

گزینه  .3 شده  باز  منوی  از  و   ، کنید  کلیک  راست 

Paste Special تخاب کنید. را ان 

قسمت   .4 انتخاب    Addگزینه    Operationدر  را 

 را کلیک کنید.  OKکنید و 

 

 - 1ضرب در  – نکته 
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 ضرب کنید.  -1یک ناحیه را در  Paste Specialبا استفاده از 

 1-در یک سلول ، تایپ کنید  .1

 را فشار دهید.) کپی کنید(  Ctrl + Cسلول را انتخاب کرده و  .2

 ضرب کنید انتخاب نمایید. -1خواهید در  ناحیه را که می  .3

 را انتخاب کنید.  Paste Specialراست کلیک کرده و از منوی باز شده گزینه  .4

 را انتخاب کنید. Multiplyگزینه  .5

6. OK  .را کلیک کنید 

 می شوند.     و پرانتزها به فرمول اضافه 1-* اگر یکی از سلولها فرمول داشته باشد ،

 

 فرمول برای انجام محاسبات سریع بدون فرمول استفاده کنیداز نوار  –نکته  

را بزنید   F9(سپس  5*8و سپس دو عدد را در هم ضرب کنید) مثال    =در نوار فرمول ، تایپ کنید: 

 را فشار دهید.  Enterو 

 جمع داده ها در محل تقاطع دو ناحیه 

می    A5:D7و    A1:D10سلولهای   مشترک  سلول  چند  دارای  ناحیه  باشند.دو  می  داده  دارای 

 مشترک هستند.  A5:D7باشند.سلولهای 

 داده های موجود در سلولهای مشترک را جمع کنید. 

 SUM(A1:D10 A5:E7)=فرمول عبارت است از :

 روش کار به این شکل است که یک فاصله بین دو ناحیه قرار دهید. 

 

 ند برگهجمع داده های یک سلول در چ

 یک سلول را در برگه های مختلف جمع کنید. 

 January February ,March:یک کارپوشه دارای چهار برگه می باشد.که اسامی آنها عبارتند از  برای مثال  

,April : فرمول عبارت است از.=SUM(January:April!B2)  
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 نمایید. برگه ای را که می خواهید فرمول را در آن درج کنید انتخاب  .1

  )SUM=تایپ کنید  .2

 را انتخاب کنید.  Januaryزبانه اولین برگه یعنی  .3

4. Shift  را فشار داده و زبانه آخرین برگه یعنیApril  .را انتخاب کنید 

 را انتخاب کنید.  B2سلول  .5

6. Enter  .را فشار دهید 

 

  SUMIFجمع بر اساس شرط ،فرمول 

یکی از بهترین و کاربردی ترین فرمولها در اکسل می باشد.فرمول به شما این امکان را   SUMIFفرمول  

تعیین   SUMIFمی دهد که داده ها را بر طبق شرطی خاص جمع کنید.شرطهای متنوعی را می توان برای  

کرد. در شکل زیر توجه کنید که جمع کل بر اساس دو شرط مختلف محاسبه شده است.یکی متنی و 

 114این است که می توانید داده ها را در ناحیه ای نا مرتب   SUMIFعددی است.فایده اصلی فرمول    دیگری

 جمع کنید. 

 

 
114 Unsorted  
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 ، متغیرها SUMIFفرمول 

 Rangeمتغیر اول ، 

 ناحیه ای را که می خواهید شرط در آن اعمال شود را انتخاب کنید. 

 Criteriaمتغیر دوم ، 

 ول حاوی شرط را انتخاب نمایید.شرط را در کوتیشن تایپ کنید یا سل

 Sum_Rangeمتغیر سوم ، 

 ناحیه ای را که در آن داده هست و می خواهید جمع شود را انتخاب کنید. 

  SUMIF(B:B,G4,D:D)=فرمول عبارت است از :

 

 توجه   

 محدوده سلولهای انتخابی در متغیر اول و سوم  باید هم اندازه باشند. 
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 SUMIFاستفاده از دو متغیر فرمول 

در کادر متغیرها به رنگ خاکستری دیده می شود.این به این معنی   Sum_Rangeمتغیر سوم ، یعنی  

 SUMIFاست که این متغیر اختیاری می باشد.یعنی شما می توانید تنها با وارد کردن دو متغیر از فرمول  

ی را که در متغیر اول وارد کرده اید بر اساس شرطی که  استفاده کنید.به عبارت دیگر ،داده های ناحیه ا

 در متغیر دوم وارد کرده اید جمع کنید. 

 

 به عنوان شرط (< >برابری )استفاده از عملگرهای 

 به عنوان شرط برای جمع داده استفاده کنید. >یا  <از عالیم 

است    Dفاکتورهایی از ستون    .نتیجه جمع مقادیر  100<)در شکل قبلی ( تایپ کنید    G4در سلول  :  مثال 

این وجود اگر    )توصیه نمی شود( با  هستند.شما می توانید شرط را در فرمول درج کنید.  100که بزرگتر از 

می خواهید این کار را انجام دهید، مطمئن شوید که قبل و بعد از شرط عالمت کوتیشن را تایپ کرده 

 اید. 

  SUMIF(C:C,”>100”,D:D)=با شرط در متغیر دوم به صورت زیر است:  SUMIFترکیب فرمول 

 

 SUMIFجمع دو ناحیه بر طبق شرط با استفاده از فرمول 

فقط داده های یک ناحیه را جمع می کند.اگر می خواهید از این فرمول برای جمع یا   SUMIFفرمول  

باید دو فرمول   ناحیه استفاده کنید ،شما  ته و سپس آن دو را در یک فرمول  ساخ   SUMIFتفریق دو 

 ترکیب کنید.

 فرمول ترکیبی به صورت زیر است:

=SUMIF(B:B,G4,D:D) – SUMIF(B:B,G4,E:E) 

 را درج کنید.  SUMIFدر دو سلول ، دو فرمول 
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 انتخاب کنید   =بدون عالمت  در نوار فرمول ، فرمول را  .1

2. Ctrl + C )را فشار دهید.) کپی 

3. Cancel  عال( .مت را فشار دهیدX  ) در سمت چپ نوار فرمول 

 را درج کنید. )یا عالمت +( –فرمول دوم را در نوار فرمول انتخاب کرده و در انتهای فرمول عالمت  .4

5. Ctrl + V  .را فشار دهید 

6. Enter  .را فشار دهید 

 جمع کردن با حروف متنی به عنوان شرط

می توانید جمع کل را بر اساس شرط پیچیده ای محاسبه کنید.مثال حروف ابتدای یک   SUMIFبا فرمول  

متن ،حروف وسط متن یا عالیم خاص دیگر .در شکل زیر ، به تنوع و گستردگی امکاناتی که می توان در  

 یافتن جمع کل یک ناحیه به آنها دسترسی داشت توجه کنید.

 

  COUNTفرمول 

  COUNTبکار برده می شود.در شکل زیر ، به تنوع کاربرد تابع  به شکلهای گوناگونی     COUNTفرمول  

 توجه کنید. 
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موجود هست.فرمول    COUNT،دو نوع مختلف از تابع    Paste Functionاز کادر    Databaseبخش  در  

DCOUNT  وDCOUNTA  داده ها را ببینید. 15.فصل ، 

 

 های عددی شمارش اعداد سلولهای یک ناحیه با داده

 : مثال

 سلولی با        داده های عددی.  100ستون می باشد یعنی یک ناحیه  10سطر و  10یک ناحیه دارای 

 برای جدول اعداد تعریف شده است( Table)اسم  COUNT(Table)=فرمول عبارت است از

 

 شمارش اعداد سلولهای یک ناحیه دارای متن 

 اضافه کنید.یک سطر عنوان متنی برای مثال قبلی 

  COUNTA(Table) – COUNT(Table)=فرمول عبارت است از 

تعداد سلولهای حاوی هر نوع داده ای را در محدوده مورد نظر محاسبه می کند. فرمول    COUNTAفرمول  

COUNT .تعداد سلولهای حاوی داده های عددی را محاسبه می کند 
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 شمارش سلولهای دارای داده بر طبق شرط

داده های برگه شکل زیر ستونها  بر اساس عنوان ستون دارای اسامی تعریف شده برای هستند. برای  

را فشار دهید.و   * + Ctrlتعریف اسم بر اساس عنوان ، یک سلول را در جدول داده ها انتخاب کرده  

 . را کلیک کنید OKرا انتخاب کرده  Top Rowرا فشار دهید.گزینه  Ctrl + Shift + F3سپس 

 

 ANDفرمول 

 Marketبوده با شرط اینکه در ستون    Intelرا که دارای متن    Customer Nameتعداد سلولهای ستون  

اسم    ،USA    محاسبه کنید.نتیجه  شمارش  را  صورت   2باشد  این  به  است.فرمول 

  {SUM((Market=”USA”)*(Customer_Name=”Intel”))}=است:

اثری مانن  *عالمت   آرایه ای  به    ANDد فرمول  در فرمول  برای تبدیل یک فرمول  دارد.اینجا راه میانبری 

 Ctrl + Shiftرا فشار دهید.سپس کلیدهای  F2فرمول آرایه ای وجود دارد:ابتدا سلول را انتخاب کنید و 

+ Enter  .را با هم فشار دهید 
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 ORفرمول 

 Customerسلول در ستون  5است. 18عالمت * را با عالمت + در فرمول تعویض کنید.نتیجه محاسبه 

Name   سلول در ستون  13وMarket  عالمت + در فرمول آرایه ای عملکرد فرمول.OR  .را دارد 

 به جای فرمول آرایه ای استفاده کنید. COUNTIFمی توانید از فرمول 

=COUNTIF(Market ,”USA’)+COUNTIF(Customer_Name ,”Intel”)   

 

 COUNTIFمقایسه و ترکیب فهرست ها ، فرمول 

قابلیت مقایسه دو فهرست این امکان را به شما می دهد که نقاط مشابه و متفاوت بین دو فهرست را 

مشخص کنید.می توانید مشخص کنید که نام یک فرد در یک فهرست آمده باشد و در دیگری نباشد و 

 افراد و اشیا در هر دو فهرست موجود باشند.یا نام 

 .د،ترکیب داده ها ببینی 21مطالب بیشتر را در فصل 

در   از اسامی  یا فهرستی  و  ،فروشندگان  ، مشتریان  ، وسایل کار دفتر  نمونه:کارکنان  برای  یک فهرست 

عدی دقت کنید سیستم حسابداری و غیره.در این مثال ، دو فهرست کارکنان را مقایسه کنید.در شکل ب 

 فهرست دیگری از کارکنان.   Eیک فهرست از کارکنان را دارد و ستون  Aکه ستون 

 

 هر فهرست را بررسی کنید. –  1مرحله 

  IF(CONUTIF(E:E,A2)>0,3,1)=، فرمول را وارد کنید:  B2در سلول 

 IF(CONUTIF(A:A,E2)>0,3,2)=  ، فرمول را وارد کنید:   F2در سلول 

 

 توضیحات 

تعداد کل دفعاتی که یک شرط خاص در مورد سطر یا ستونی محقق می شود را نتیجه    COUNTIFفرمول  

است ، نام کارمند در هر دو فهرست موجود می باشد .وقتی که    3می دهد.زمانی که نتیجه محاسبات  
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است نام کارمند فقط در فهرست    2نی که نتیجه  است ، اسم کارمند فقط در فهرست اول و زما   1نتیجه  

 دوم موجود می باشد. 

 

 

 ادغام فهرست ها  – 2مرحله 

 در نوار ابزار استاندارد کلیک کنید.  Sort Ascendingو روی آیکون  را انتخاب کرده B2سلول 

 در نوار ابزار استاندارد کلیک کنید.  Sort Ascendingو روی آیکون  را انتخاب کرده F2سلول 

را به عنوان نتیجه دارند    2عدد    F، اسامی آن کارمندانی که در ستون    E2، با شروع از سلول    Eدر ستون  

 را کپی کنید.سپس آنها را در پایین فهرست اول جایگذاری کنید. 

 ی باشد.در شکل زیر،فهرست اول هم اکنون فهرستی منحصر بفرد از اسامی کارکنان م
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 9فصل 
 

 امنیت و حفاظت
 

چرا که آنها می خواهند داده ها هم از    امنیت داده ها موضوعی مهم به شمار می آید.  در هر سازمانی 

بمانند.بناربراین ، ضروری است که شما بتوانید از حذف  درون سازمان و هم در بیرون آن ، محرمانه باقی  

عمدی یا سهوی داده ها توسط کاربران دیگر جلوگیری کنید و بتوانید از  داده ها ، فرمولها و محاسباتی 

و  115افظت کنید. اینها تنها پاره ای از دلیلی است که چرا واقعا به امنیت که به سختی تهیه کرده اید مح

ت پرونده ها بکار  این فصل همه گزینه هایی را که می توانید برای حفاظها نیاز دارید.  داده  116حفاظت

 می کند.  ببرید مطالعه

 امنیت

اکسل   نام    2002در  به  سربرگی 

Security   ای محاوره  کادر  به 

Options   که است  شده  اضافه 

شامل محدوده ای از تنظیماتی است  

حفاظت  و  امنیت  در  شما  به  که 

ها   کمک کارپوشه  آنها  های  داده  و 

 خواهد کرد.

 
115 Security  
116 Protection  
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 را انتخاب نمایید.  Securityرا انتخاب کرده و از آن سربرگ  Optionsگزینه  Toolsاز منوی 

 

 گزینه های سربرگ امنیت

 117کلمه عبور برای گشودن 

 کنید.با وارد کردن یک کلمه عبور به کارپوشه ، می توانید از باز شدن فایل بدست کاربران دیگر ممانعت 

 118پیشرفته 

این گزینه این امکان را    را انتخاب کنید.   Office 97/2000 compatibleکلیک کنید و    Advancedروی  

پایین تر    119به شما می دهد که فایل کلمه عبور گذاری شده را برای کاربران اکسل با        نسخه های

 بفرستید.

 120امضای دیجیتالی

دیجیتالی سطح بالتری از امنیت را ایجاد می کند مخصوصا زمانی که با فایلهای  اضافه کردن یک امضای  

 اکسل در سطح شبکه کار می کنید. 

 121امنیت ماکرو 

به شما امکان می دهد تا سطح امنیتی خود را برای بررسی فایلهایی که ممکن   Macro securityگزینه  

 است که دارای ماکرو باشند تنظیم کنید. 

 
117 Password to open 
118 Advanced  
119 Version  
120 Digital signature 
121 Macro security   
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 ز کردن یک کارپوشه بوسیله کلمه عبور ممانعت از با

همان طور که قبال شرح دادیم می توانید با اضافه کردن یک کلمه عبور در سربرگ    ،  2002در اکسل  

Security    از باز شدن کارپوشه توسط دیگران جلوگیری کنید.در همه نسخه های اکسل می توان از کلمه

 ه کرد. ور برای ممانعت از باز شدن کارپوشه استفادعب

 را انتخاب کنید.  Save asگزینه  Fileاز منوی  .1

اکسل   .2 اکسل    Optionsگزینه    97در  کنید.در  انتخاب  یا    2000را  های    2002و   Toolsگزینه 

→General Options  .را انتخاب کنید 

 را کلیک کنید.  OKکلمه عبور را دوبار وارد کرده و  .3

 حفاظت از کارپوشه ها 

ه عبور به کارپوشه می  مانع تغییر ساختار آن می شود.با اضافه کردن یک کلم حفاظت از یک کارپوشه  

توانید از حذف شدن برگه ها ، اضافه شدن برگه های جدید ، و یا باز شدن برگه های مخفی جلوگیری  

 کنید. 

را کلیک کنید.حال    OKرا انتخاب کنید و    Protection → Protect Workbookگزینه    Toolsاز منوی  

 را وارد کنید.  OKره کلمه عبور را تائید کنید و دوبا

 کارپوشه های حفاظت نشده 

را انتخاب کنید. کلمه عبور را تایپ    Protection → Unprotect Workbookگزینه های   Toolsاز منوی  

 را کلیک کنید.   OKکنید و 

 پنهان نمودن برگه ها

کنید.)یک برگه باید قابل رویت باشد.( پنهان کردن برگه    122اکسل این امکان را دارد که برگه ها را پنهان 

 ها از دیده شدن و یا تغییر داده ها و فرمولها توسط دیگران جلوگیری می کند. 

 
122 Hide  
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 را انتخاب کنید.  Sheet→Hideگزینه  Formatبرگه مورد نظر را انتخاب کنید سپس از منوی 

 آشکار نمودن برگه ها

باشد ، شما باید آنرا از حالت حفاظت خارج کنید تا بتوانید برگه ای را اگر یک کارپوشه حفاظت شده  

را انتخاب کنید. حال برگه ای را که می     Unhide →Sheetگزینه های  Formatنمایید.از منوی  123آشکار 

 را کلیک کنید. OKشود را انتخاب نموده و  رخواهید آشکا

 سلولها \حفاظت برگه ها   

توانید محتوای   را پنهان شما می  ، و یا فرمول های سلول ها  از تغییر یافتن حفاظت کنید  را  سلولها 

را فشار دهید ) یا راست    Ctrl + 1نمایید تا دیده نشوند.برای قفل کردن یا پنهان نمودن یک سلول ،  

را انتخاب کنید.اکسل به طور پیش   Protectionرا انتخاب نمایید(.سربرگ    Format Cellsکلیک کرده و  

را تیک نمی زند.اگر شما کاربرگ را حفاظت خواهید    Hiddenرا تیک می زند و گزینه    Lockedگزینه    فرض 

 ولهایی را که می خواهید حفاظت نشوند را از حالت قفل خارج نمایید. کرد ، به یاد داشته باشید که سل

 شرایطی برای حفاظت سلولها 

 .سلول باید قفل شده باشد 

 برگه باید حفاظت شده باشد. 

 فرمول در نوار فرمول  \شرایطی برای پنهان کردن متن 

 .سلول باید پنهان شده باشد 

 .برگه باید حفاظت شده باشد 

 
123 Unhide  
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 حفاظت یک برگه

منوی   را   Protection → Protect Sheetگزینه    Toolsاز 

 Protect Sheetکادر محاوره ای    2002انتخاب کنید.در اکسل  

به شما امکان می دهد که کارهایی را که کاربران می توانند  

 Allow all users ofانجام دهند را مشخص کنید.در زیر کادر  

this worksheet to   گزینه هایی را که می خواهید حفاظت ،

نشوند را انتخاب نمایید.در نسخه های پیشین اکسل ،همه  

ی شد و امکان گزینه هایی که در شکل می بیند یکجا تنظیم م

 اینکه جداگانه انتخاب شوند وجود نداشت. 

 

 

 

 

 

 شده  تحرکت بین سلولهای حفاظت  نشده در یک برگه حفاظ

 می توانید بین سلولهای حفاظت نشده در یک برگه حفاظت شده حرکت کنید.  Tabبا فشار دادن کلید 

 حفاظت داده ها با پنهان نمودن سطرها و ستون ها

 A1:E14ناحیه قابل حرکت در برگه  را در شکل زیر می بینید که عبارت است از 
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می توانید در آن حرکت  پنهان شده اند.در نتیجه ناحیه ای که    14و سطرهای زیر    Eستون های بعد از  

  A1:E14کنید عبارت است از :

 را انتخاب کنید.  Fستون  .1

 را فشار دهید.   Ctrl + Shift + Right Arrowکلیدهای  .2

 را انتخاب کنید.  Hideراست کلیک کنید ، و از منوی باز شده گزینه  .3

 را انتخاب کنید.  15سطر  .4

 را انتخاب کنید. Ctrl + Shift + Down Arrowکلیدهای  .5

 را انتخاب کنید.  hideراست کلیک کنید ، از منوی باز شده گزینه  .6

 

 آشکار نمودن سطرها و ستون ها 

را انتخاب کنید ، و در حالی که نشانگر ماوس روی شماره سطر قرار دارد عرض سطر را   14سطر   .1

 پنهان شود (با کشیدن قسمت پایینی به بال به مقدار صفر برسانید ) تا سطر 

 را انتخاب نمایید. Unhideراست کلیک کنید ، از منوی باز شده گزینه  .2

 این روش را برای ستون ها نیز ) اگر لزم باشد ( تکرار کنید. .3
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 جلوگیری از حرکت در نواحی حفاظت شده 

ت  شما می توانید سلولهای برگه را که داده دارند به دو بخش تقسیم کنید: یک ناحیه جایی که حرک

پیمایش   ( نیست  ، یعنی   124محدود  ناحیه دیگر جایی که حرکت در آن محدود شده است  ( و  ناحیه 

 حفاظت شده است. 

ره ای  تغییر در کادر محاو  همی توانید ناحیه قابل پیمایش را در هر جای برگه توسط ماکرو یا به وسیل

Properties   .ایجاد کنید 

 

 Properties تغییر ویژگی ها در کادر محاوره ای

 (  VBEبرای تغییر ویژگی های برگه ، نیاز دارید که ویرایش گر ماکرو را باز کنید.) 

1. Alt + F11  .را فشار دهید 

، برگه ای را که می خواهید در آن خصوصیات ناحیه پیمایش را تغییر دهید    VBA Projectزیر   .2

 فشار دهید.(.  VBA Projectرا برای نمایش      Ctrl + Rانتخاب کنید.)شاید نیازمند این باشید که  

را انتخاب کنید ) تصویر را ببینید( ،و آدرس سلولهایی را   Scroll Area، سلول    Propertiesزیر   .3

د به عنوان ناحیه پیمایش انتخاب شوند وارد کنید.در شکل توجه کنید که مرجع که می خواهی 

 A$1:$C$15$   داده شده عبارت است از:

 را فشار دهید.  Alt + Qیا بازگشت به اکسل  VBEبرای بستن  .4

 
124 scroll 
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 توجه

 فشار دهید.  VBEرا در  F4را نمی بینید ، کلید  propertiesاگر کادر محاوره ای 

 
 

شما می توانید هر عملی را با سلولها انجام دهید اما در مورد سلولهای دیگر   A1:C15:در ناحیه  نتیجه  

 حرکت کرده یا پیمایش نمایید.برگه ، شما محدود هستید و نمی توانید آنها را ببینید و به آنها 

  VBAاستفاده  از دستورهای ماکروی 

کند طوری که کاربر نمی تواند سلولی خارج از این ناحیه را انتخاب  دستور زیر ناحیه پیمایش را تنظیم می  

 نماید. 

Sheets (1) . ScrollArea = “A1:C15” 

 برای برگرداندن پیمایش به حالت عادی ، از دستور زیر استفاده کنید.
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Sheets (1) . ScrollArea = “” 

 حفاظت سلولهای دارای فرمول یا متن

 :فرمول ها ببینید. 7:متن و در فصل  2اطالعات بیشتر را در فصل  

 اجازه دادن به چندین کاربر برای ویرایش نواحی

منوی   گزینه   Protection → Allow Users to Edit Rangesگزینه    Toolsاز  نمایید.این  انتخاب  را 

پیشرفته به چندین کاربر اجازه می دهد) مثال 

که داده ها را زمانی که در شبکه کار می کنید(

نوا کاربر  در  کنند.هر  روز  به  نیز  محرمانه  حی 

عبور   کلمه  یک  با  معین  ناحیه  ،یک  کارپوشه 

 مخصوص دارد. 

 

 

 

 

 فراموش کردن کلمه عبور ؟راه حلی هست 

نرم   نا امید نشوید.در قبال پرداخت مبلغی ، شرکت های  اید  را فراموش کرده  اگر شما کلمه عبورتان 

خواهند کرد که هم کلمه عبور را برای شما مشخص می کند و هم اینکه افزاری به شما نرم افزاری را ارئه  

 کلمه عبور را لغو می نماید. 

 را جستجو کنید.  Excel Passwordمی توانید از طریق موتورهای جستجو کلمه 

 نرم افزاری برای این کار دارد.  LostPasswords.comسایت 
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 10فصل 
 

 اطالعات 
 

چاپ داده ها از  اکسل چیزی بیش از یک صفحه گسترده الکترونیکی است که برای محاسبه ، ویرایش و  

آن استفاده می شود.اکسل به شما امکان می دهد که اطالعات خود را در سلول به وسیله فرمول نمایش  

توانید اطالعاتی اضافه کنید.همچنین می    125داده و ذخیره نمایید و اجازه می دهد که به سلول یادداشت

نام   به  ابزار جدید اکسل  به کمک  را  نتایج داده ها و تصاویر  و  دانلود کرده  از وب سایت ها  پنجره را 

 ببینید. 126مراقبت

از ماکروهای   و  پیوند دهید  نظیر متن  به چیزهایی  را  اطالعات سلولها  توانید  برای    VBAبنابراین می 

 نید. محاسبه داده ها و بازیابی آنها استفاده ک

 مشاهده اسم کاربرگ ،اسم کارپوشه و مسیر 

کامل پوشه ای که شما کارپوشه فعال را در آن ذخیره کرده اید از جمله اطالعاتی است که برای    127مسیر

 باز کردن یا ذخیره کارپوشه به آن احتیاج دارید. 

یا ماکرویی را به کارپوشه  برای بدست آوردن اطالعات استفاده کنید ،    CELLشما می توانید از تابع کاربرگی  

 اضافه کنید که اطالعات را در نوار عنوان حاضر کند.

  CELLاستفاده  از تابع کاربرگی 

 اطالعاتی را در مورد سلول ارایه می دهد اعم از  شکلبندی ، محتویات و محل آن و ..   CELLتابع کاربرگی  

 
125 Comment  
126 Watch window 
127 Path  
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و  Paste Functionتوانید از کادر محاوره ای  را درج کنید ) این تابع را می CELLدر سلولی تابع کاربرگی 

 را درون کوتیشن بگذارید:  filenameپیدا کنید.( و متن  Informationدر دسته 

=CELL(“filename”)  .تابع نام فایل و مسیر کامل را نتیجه می دهد 

 تابع کاربرگی که مسیر کامل را بر می گرداند 

=MID(CELL(“filename”),1,FIND(“[“,CELL(“filename”))-1) 

 

 تابع کاربرگی که نام کارپوشه را بر می گرداند 

=MID(CELL(“filename”),1,FIND(“[“,CELL(“filename”))+1, 

FIND(“]”,(CELL(“filename”))-FIND(“[“,CELL(“filename”))-1) 

 

 تابع کاربرگی که نام برگه را بر می گرداند 

=MID(CELL(“filename”),FIND(“]“,CELL(“filename”))+1,255) 

 

 اضافه کردن مسیر به نوار عنوان یا به نوار وضعیت 

ماکروی   از  استفاده  با  را  کامل  مسیر  توانید  می  عنوان   VBAشما  نوار  نمایش   128در  وضعیت  نوار  یا 

 ، باز کردن ، بستن و ذخیره کارپوشه ها را ببینید.  14دهید.فصل 

 

 
128 Title bar  
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 اهده داده ها و اطالعات سلولها مش

 پنجره مراقبت 

 
می توانید    در پنجره مراقبت ، شما می توانید سلولی را در کارپوشه فعلی یا در کارپوشه باز دیگری ببینید.

 نتایج محاسبه را ببنید، فرمول ها و پیوندها را ببینید و یا اسم تعریف شده برای سلول را مشاهده کنید. 

است که مشکل معروف را حل کرده است.شما می توانید با این ابزار نتایج تغییر یافته    این امکان جدید 

در سلولهای دور دست را ببینید.به عنوان مثال ،شما می توانید تاثیر تغییر یک پارامتر را در میزان سود  

 و زیان هنگام محاسبه بودجه یا در زمان طرح ریزی یک معامله ببینید. 

 را انتخاب کنید. Tools →Formula Auditing → Show Watch Windowگزینه  
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 129عکس

ابزار   آمدن  از  از    2002در اکسل    Watch Windowقبل  توانستید  آیکون    Paste picture، شما می  یا 

 برای دیدن نتایج سلولهای دور استفاده کنید. 130دوربین

 ایجاد پیوند برای مشاهده از طریق عکس

 را فشار دهید.)کپی(   Ctrl + Cیک سلول مناسب را انتخاب کنید و  .1

 سلول دیگری را در کاربرگ دیگر انتخاب کنید.  .2

 را انتخاب کنید. Paste picture linkگزینه  Editرا فشار دهید.از منوی  Shiftکلید  .3

 

 توجه  

می شود. عکس مقدار    اضافه  Editبه منوی    Shiftبا فشار دادن کلید    Paste pictureزیر منوی  

 سلول را نشان می دهد حتی اگر مقدار اولیه تغییر کند.

 اضافه کردن آیکون دوربین به نوار ابزار  

نمایید.گزینه   کلیک  راست  و  کنید  انتخاب  را  ابزارها  نوار  از  ، سپس    Customizeیکی  کرده  انتخاب  را 

کنید.از    Commandsسربرگ   باز  ابزار  ر  Cameraگزینه    Toolsرا  نوار  به  آنرا  آیکون  و  کرده  انتخاب  ا 

 کلیک کنید. Closeبکشید.روی 

کلیک کنید ، و سلول دیگری را انتخاب    Cameraیک سلول یا ناحیه از سلولها را انتخاب کنید.روی آیکون  

 کرده و کلیک کنید تا عکس ایجاد شود. 

بات یا داده ها را در ناحیه تعریف  استفاده از دوربین محدود است و شما فقط می توانید نتایج محاس

 ببینید. شده

 
129 Picture  
130 Camera  
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 پیوند سلولها به جعبه متن یا شی  

 را انتخاب کنید.یک جعبه متن به کاربرگ اضافه کنید. Drawing  131  ،Text Boxاز نوار ابزار  .1

 را فشار دهید.  F2جعبه متن را انتخاب کرده و  .2

3. ، فرمول  نوار  تایپ    در  انتخاب    =با  را  سلول  سپس  و  کنید  ایجاد  سلول  یک  به  پیوند  یک 

 کنید.محتویات سلول در جعبه متن نمایش داده خواهد شد. 

 

 برای نمایش اطالعات درون سلولها  MsgBoxاستفاده از  

مثل مورد بودجه یا   زمانی که با کارپوشه ای کار می کنید که دارای تعداد زیادی برگه و اطالعات است ،

یک طرح تجارتی ، شما نیاز دارید که اطالعات و نتایج محاسبات را از برگه های مختلف در دست داشته  

اکسل   از  ابزار    2000یا    97باشید.اگر شما  به  کنید  نخواهید    Watch Windowاستفاده می  دسترسی 

کس تنها یک سلول را ذخیره می داشت و استفاده از عکس نیز مشکل شما را حل نخواهد کرد چرا که ع

را ببینید "اولین برنامه    27است. )فصل  MsgBox132کند.راه حل استفاده از یک ماکرو برای ساخت یک 

ماکرو را ضبط کنید و کدهای زیر   Ctrl + Shift + Qخودتان را بنویسید "(.با استفاده از کلیدهای میانبر  

 را به ماکروی ضبط کرده اضافه کنید.

 
 نقاشی  131
 جعبه پیغام  132
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 را فشار دهید. Ctrl + Shift + Q های کلید

 نتیجه:

  

 

 

 توضیحات و یادداشت ها 

قبل از وارد کردن کدها ، برای سلولهای حاوی نتایج    –  اسم سلولها را در کارپوشه تعریف کنید .1

 , IncomeTax–اسمی را تعریف کنید.در این مثال ، ما سه اسم را برای سلولها تعریف کرده ایم  

NetIncome , CashFlow 

به جعبه پیام اضافه کنید .2 خط کد را در یک سطر وارد کنید.کد در قسمت    –  خط جدیدی 

 سیم خواهد شد. به سطر بعدی تق vbCrکلمات 

نحوه شکلبندی فرمول را با متغیر ببینید همچنین اینکه چگونه شکلبندی می    –   شکلبندی عدد .3

 شود.

 عنوان را در قسمت متغیر عنوان تعیین کنید.  – متن عنوان پیام را تغییر دهید .4

 کمک بگیرید.  Help VBA،از قسمت  MsgBoxبرای اطالع بیشتر در مورد ترکیب 
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 کردن یادداشت ها به فرمولاضافه 

این ترفند را برای اضافه کردن یک یادداشت به یک فرمول بکار برید:در انتهای فرمول ، یک عالمت + 

را درج کرده و پرانتز باز کنید.یادداشت خود را در بین کوتیشن تایپ کنید و پرانتز ها    Nاضافه کنید .تابع  

 می که سلول انتخاب  می شود ببینید. را ببندید .شما می توانید یادداشت را هنگا

 مثال : 

 ”)A1+A2*4.71+N=مجموع فروش ماه ژانویه و فوریه * نرخ معاوضه“ (

 

 ذخیره اطالعات در یادداشت ها

اکسل اجازه می دهد که به سلولها یادداشت اضافه کنید.یک یادداشت یک جعبه است که می توانید 

 کاراکتر است. 32000یادداشت به طور تقریبی محدود به هر  در آن متنی را تایپ کنید.

 

 اضافه کردن یادداشت ها 

 یک سلول را انتخاب کنید.  .1

  Insert comment     را فشار دهید یا راست کلیک کرده از منوی میانبر گزینه  Shift + F2کلیدهای   .2

 را انتخاب کنید. 

 در جعبه یادداشت متنی را که می خواهید تایپ کنید.  .3

اکسل به طور پیش فرض یادداشت ها را نشان نمی دهد. یادداشت زمانی ظاهر        می شود که شما  

ماوس را روی مثلث کوچک کنار سلول حاوی یادداشت ببرید.             ) توجه : برای دیدن همه یادداشت  

 کلیک کنید( View → Commentsها در برگه روی 
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 تغییر نام نویسنده یادداشت 

ور پیش فرض ، هر یادداشتی دارای نام نویسنده است.برای تغییر یا حذف نام نویسنده یادداشت  به ط

 مراحل زیر را انجام دهید: 

را انتخاب کنید.نام مورد نظر را تغییر داده   Options → General →User nameگزینه  Toolsاز منوی 

 مال خواهند شد.یا حذف کنید.این تغییرات فقط در مورد یادداشت های جدید اع

 

 تغییر شکلبندی پیش فرض یادداشت 

ای   محاوره  کادر  طریق  از  ها  یادداشت  فرض  پیش  محیط    Display Propertiesتغییر شکلبندی  در 

Windows  .انجام می شود 

کمینه  .1 را  دیگر  باز  های  برنامه  و   133اکسل 

کلیدهای   از  توانید    Win + mکنید.می 

استفاده کنید.) کلید ویندوز کلیدی است که  

و   است  موجود  کلیدها  صفحه  اغلب  در 

 عالمت ویندوز روی آن نقش شده است(. 

گزینه   .2 شده  باز  منوی  کنید.از  کلیک  راست 

Properties .را انتخاب کنید 

آن    Appearanceسربرگ   .3 از  کنید.و  باز  را 

Advanced  .را انتخاب کنید 

 را انتخاب کرده و رنگ را تغییر دهید. ToolTip، گزینه  Itemدر فیلد  .4

 ، خط را تغییر دهید و رنگ و اندازه خط را به اندازه دلخواه تغییر دهید.  Fontدر فیلد  .5

6. OK  .را کلیک کنید 

 را کلیک کنید.   OKدر کادر محاوره ای نیز  .7

 
133 Minimize  
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 توجه

همه یادداشت ها را اعم از اینکه در اکسل باشند یا در زیر آیکون ها ظاهر   ToolTipتغییر  

 شوند تغییر می دهد. 

 

 مشاهده یادداشت ها

استفاده کنید.اکسل    Reviewingرا انتخاب کنید یا از نوار ابزار     Options → Viewگزینه    Toolsاز منوی  

 سه گزینه برای نحوه نمایش پیشنهاد می کند:

  نشانگر یادداشت ) مثلث قرمز( در یادداشت ها دیده نمی شود و   یادداشت ها   –  134هیچ

 نشان داده نمی شود. 

  بال سمت راست سلول که نشانگر    –  135فقط نشانگر یادداشت مثلث کوچک در گوشه 

داده می شود.یادداشت زمانی ظاهر می شود که ماوس   وجود یادداشت در سلول هست نشان

 را روی این نشانگر ببرید. 

  همه یادداشت های وارد شده در برگه نشان داده         می شود. – 136یادداشت و نشانگر 

 نمایش یک یادداشت تنها

  Show Commentسلولی را که یادداشت دارد انتخاب کنید.راست کلیک کنید ، و از منوی باز شده ، گزینه  

 را انتخاب کنید. 

 دهید تا داده ها را نپوشاند.  رمحل قرار گیری یادداشت را با کشیدن آن به جای دیگر تغیی

 شما می توانید محل قرار گیری یادداشت را تنها زمانی که یادداشت دیده می شود تغییر دهید.

 
134 None  
135 Comment indicator only 
136 Comment & indicator 
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 کپی یادداشت ها به سلولهای دیگر 

 را فشار دهید.)کپی(  Ctrl + Cسلولی را که دارای یادداشت است انتخاب کرده و  .1

را انتخاب   Paste Specialسلول دیگری را انتخاب کرده و راست کلیک کنید از منوی باز شده گزینه  .2

 کنید. 

 را کلیک کنید. OKرا انتخاب کرده و  Commentsگزینه  .3

 یادداشت ها حذف 

گزینه   شده  باز  منوی  کنید.از  کلیک  راست  و   ، کنید  انتخاب  است  یادداشت  که  را   Deleteسلولی 

Comment .را انتخاب کنید 

 

 ی برگه یادداشت هاحذف همه 

1. F5  کادر محاوره ای( .را فشار دهیدGo To و روی، )Special  .کلیک کنید 

 تخاب کنید. را ان comments، گزینه   Go To Specialدر کادر محاوره ای  .2

3. OK  .را کلیک کنید 

 را انتخاب کنید. Delete Commentراست کلیک کنید و از منوی باز شده ، گزینه  .4

 

 یادداشت هاچاپ 

را انتخاب کنید.قبل از چاپ   Sheetرا انتخاب کرده و سربرگ    Page Setup → Sheetگزینه    Fileاز منوی  

 اب کنید: انتخ Comments، یکی از گزینه های زیر را در فیلد 

  یادداشت ها را چاپ نخواهد کرد. – هیچ 

  یادداشت ها را در برگه ای جداگانه و پس از چاپ برگه ، چاپ خواهد کرد. – 137در پایان برگه 

 
137 At end of sheet 
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  تنها یادداشت هایی که دیده می شوند را چاپ خواهد کرد.  –138همانند نمایش در برگه 

 
 

 یک یادداشت را چاپ کنید –  نکته

 Sheetو سپس   Page Setupگزینه    Fileاز منوی    سلولی را که یادداشت دارد انتخاب کنید.

از منوی   را انتخاب کنید.  At end of Sheetگزینه    Commentsرا انتخاب کنید.در فیلد  

File    گزینهPrint    و در قسمتPrint What    گزینهSelection    را انتخاب کنید وOK    را کلیک

 کنید. 

 

 اضافه کردن عکس ها به یادداشت ها 

 آیا می خواهید که عکسی را نیز به همراه یادداشت بفرستید؟

 
138 As displayed on sheet 
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باز شده    برای این کار سلولی را که دارای یادداشت است انتخاب کنید ، راست کلیک کنید و  از منوی

را انتخاب کنید.حال یادداشت را که بوسیله نقطه احاطه شده است انتخاب   Show Commentگزینه  

 کنید. 

   Colorرا انتخاب کنید. فیلد  Format Comment → Color and Lines → Fill از منوی باز شده گزینه  

کلیک    Select Pictureد و روی  کلیک کنی  Pictureرا انتخاب کنید.روی سربرگ    Fill Effectsرا باز کنید.

را کلیک کنید.یادداشت را در صورت نیاز تغییر اندازه دهید.به   OKکنید.عکس مورد نظر را انتخاب کنید و  

 تصویر زیر توجه کنید.

 

 فرستادن اطالعات به یادداشت ها 

یعنی شما نمی توانید  در اکسل ، شما نمی توانید یادداشتی را به یک سلول پیوند دهید.به عبارت دیگر ،  

 کاری کنید که متن یا داده ای را در سلولی تایپ کنید و آن در یادداشت ظاهر شود.

 است. VBAراه حل استفاده از 

 کد زیر به شما امکان می دهد که متنی را به یادداشت اضافه کرده و آنرا به روز کنید. 

 برای اضافه کردن متن به یادداشت :

Range(“A1”).AddComment Text :=”Reviewed on “ & Date 

 برای به روز کردن یا تغییر متن یادداشت:
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Range(“A1”).Comment Text :=”Change On “ & Date 

 وارد کردن و نوسازی اطالعات از اینترنت 

اطالعات   به  توانند  می  اکسل  هست.کاربران  موجود  اینترنت  در  اطالعات  از  باوری  قابل  غیر  مقادیر 

باشند تا اطالعات خود را به روز کنند.اطالعاتی نظیر قیمت سهام ، نرخ ارز ، شاخص ها    دسترسی داشته

 و ... 

آنها از اینترنت است.این روشها برای   140اطالعات و نوسازی  139این کتاب شامل روشهایی برای وارد کردن

 هر سه نسخه اکسل بیان می شود.

 

Excel 97 

ذخیره   iqyرا برای هر جستجو در فایلی متنی با پسوند     (URL)، شما باید نشانی سایت  97در اکسل  

 کنید. 

 برای ذخیره یک نشانی در یک فایل متنی به عنوان یک جستجو ، مراحل زیر را طی کنید: 

را باز کنید. این    WWW.bloomberg.comترنتی مورد نظر را باز کنید.برای مثال ، سایت  سایت این .1

از  است  عبارت  جداول  دیدن  برای  سایت  این  دارد.نشانی  ارز  نرخ  برای  مختلفی  جداول  سایت 

http://www.bloomberg.com/markets/fxc.html (.نشانی را کپی کنیدCtrl + C) 

 را انتخاب کنید.  Start → Programs → Accessories → Notepadگزینه  Windowsدر محیط  .2

3. Ctrl + V  فایل متنی جایگذاری شود.فایل را تحت پسوند زیر ذخیره   را فشار دهید تا نشانی سایت در

دهید:    iqyکنید: قرار  آنرا  نام  مثال  کنید(.برای  استفاده  کوچک  حروف  از  که  کنید  )دقت 

CrossCurrencyRates.iqy 

 را انتخاب کنید.   Get External Data → Run Web Queryگزینه    Dataرا باز کنید.از منوی    97اکسل   .4

 
139 Importing  
140 Refresh  

http://www.bloomberg.com/
http://www.bloomberg.com/markets/fxc.html
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بگردید و آنرا انتخاب   CrossCurrencyRates.iqy، به دنبال فایل    Run Queryدر کادر محاوره ای   .5

 نمایید.

 کلیک کنید.  OKروی  Returning External Data to Microsoft Excelدر کادر محاوره ای  .6

 شود. چند لحظه صبر کنید تا اطالعات از اینترنت به برگه اکسل منتقل  .7

 

Excel 2000 

 را انتخاب کنید.  Get External Data → New Web Queryگزینه  Dataاز منوی  .1

، نشانی کامل سایت را جایگذاری کنید.مثال :سایت قبلی را در نظر   Enter the addressدر فیلد  .2

روی   و  کرده  وارد  آنرا  کنید.  Save Queryبگیرید.نشانی  برای جستجو   کلیک  را  نظ   141نامی  ر  در 

 بگیرید و آنرا ذخیره کنید. 

3. OK  .را کلیک کنید 

 کلیک نمایید.  OKروی  Returning External Data to Microsoft Excelدر کادر محاوره ای  .4

Excel 2002 

این امکان را به شما می دهد که داده ها را به درستی وارد کرده و فقط جدول داده ها را    2002اکسل  

 نوسازی نمایید.

 

 
141 Query  
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 را انتخاب کنید.  Import External Data → New Web Queryگزینه  Dataاز منوی  .1

 نشانی را تایپ یا جایگذاری کنید. Addressدر فیلد  New Web Queryدر کادر محاوره ای  .2

در کادر محاوره ای به صفحه وب دقت کنید.روی جهت کوچکی که در گوشه بال ، سمت چپ جدول  .3

 فقط جدول انتخاب شود.  موجود هست کلیک کنید تا

 کلیک کنید. Importروی  .4

 کلیک کنید.  OKروی  Returning External Data to Microsoft Excelدر کادر محاوره ای  .5

 نوسازی داده های اینترنتی 

 ( 2002 , 2000 , 97ای هر سه نسخه اکسل )بر

 

 توجه  

 لزومی ندارد که وب سایت باز شود. 
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 است انتخاب کنید. تاطالعاسلولی را در برگه که دارای 

را ظاهر کرده و روی    External Dataرا انتخاب کنید یا نوار ابزار    Refresh Dataگزینه     Dataاز منوی  

 کلیک کنید.  Refresh Dataآیکون 

روی یکی از نوار ابزارها کلیک راست کرده و از منوی باز شده   External Dataبرای ظاهر کردن نوار ابزار  

 آنرا انتخاب نمایید .

 نوسازی خودکار داده های اینترنتی 

ابزار   نوار  آیکون    External Dataدر   Data Rangeروی 

Properties  .کلیک کنید 

را انتخاب کنید و میزان فاصله بین دو   Refresh everyگزینه  

 دقیقه وارد کنید. عمل نوسازی را به 

را انتخاب کنید تا داده    Refresh data on file openگزینه  

  ها به هنگام باز شدن فایل به طور خودکار نوسازی شوند.

 

 

 

 اجرای یک جستجوی ذخیره شده 

 را انتخاب کنید.  Get External Data → Run Web Queryگزینه   Data، از منوی  97در اکسل 

 را انتخاب کنید.  Get External Data → Run Saved Queryگزینه   Data، از منوی  2000در اکسل 

 را انتخاب کنید.  Import External Data → import Dataگزینه   Data، از منوی  2002در اکسل 

 کلیک کنید.    Get Dataجستجوی مورد نظر را انتخاب کرده و روی 

 لیک کنید.( ک Openروی  2002) در اکسل 
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 11فصل 
 

 چاپ

 
یکی از کم اهمیت ترین کارهای اکسل است که به نرمی آنها را عذاب   142برای اغلب کاربران اکسل ، چاپ 

مورد چیزهایی که  در    این بخش در این مورد بحث خواهد کرد در مورد نکات بزرگ و کوچک ،  می دهد.

این فصل به شما کمک خواهد کرد که به طرز چشمگیری زمان    هایآموزش   اغلب نادیده گرفته می شوند.

 را کاهش دهید. صرف شده برای چاپ 

 

 اضافه کردن آیکون چاپ به نوار ابزار

.آیکون  Print Previewو آیکون    Printنوار ابزار استاندارد دو آیکون دارد که در ارتباط با چاپ هستند.آیکون  

 های مهم دیگری که در نوار ابزار نیستند عبارتند از : 

 

 Page Setup 

 Set Print Area 

 Custom Views 

 

 آیکون های مهم را به صورت زیر به نوار ابزار اضافه کنید:این 

 روی یکی از نوار ابزارها راست کلیک کنید.  .1

 
142 Print  
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 را انتخاب کنید.  Customizeاز منوی باز شده  .2

 را انتخاب کنید.  Commands  ،Fileاز سربرگ  .3

ابزار    Page Setup،کلیک کنید و آیکون    Commandsدر کادر محاوره ای   .4 نوار  را گرفته و به روی 

 بکشید. 

کلیک کنید و آنرا گرفته و به روی نوار   Set Print Area، روی آیکون    Commandsدر کادر محاوره ای   .5

 ابزار بکشید. 

کادر    Viewسربرگ   .6 در  و   ، کنید  انتخاب  را 

ای   آیکون    Commandsمحاوره  روی   ،

Custom View    کلیک کنید و آنرا گرفته و به

) می توانید آیکون           روی نوار منو بکشید.

اما کنید  اضافه  نیز  منو  نوار  به  را  اضافه   ها 

کار  منو  نوار  به  آیکون  زیادی  تعداد  کردن 

 اشتباهی است(

 

 

 

 

برای دسترسی   Fileدو آیکون ابتدایی که اضافه کردید باعث می شود که دیگر نیازی به استفاده از منوی  

 داشت.  دنخواهی Setup Print Areaو  Printبه 

 ، بخش مربوط به آنرا در همین فصل ببینید.  Custom Viewsبرای بیان اهمیت آیکون 
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 تغییر و سفارشی کردن تنظیمات پیش فرض کارپوشه

نید در زیر تنظیمات پیش فرض مربوط به چاپ را در یک کارپوشه استاندارد اکسل می بینید که می توا

ل را ببینید(.برای اکس  143، سفارشی کردن   13)فصل    آنها را تغییر دهید تا منطبق بر نیازهای شما باشند.

از منوی   انتخاب کنید یا روی آیکون مربوطه که اضافه    File→Page setupباز کردن این تنظیمات  را 

 کردید کلیک کنید. 

 Headers and Footers  144–   در تنظیمات پیش فرض نام کارپوشه ، نام برگه و یا زمان و تاریخ

 چاپ شامل چاپ نمی شوند.

 Black and White  145  در سربرگ ،Sheet  –   اکثر چاپگرها هنوز هم به صورت سیاه و سفید چاپ

  می کنند، اما تنظیمات پیش فرض چاپ به صورت سیاه و سفید نیست.

 First Page Number  146  در سربرگPage –  تنظیمات پیش فرض برای شماره گذاری صفحه اول

دارای    Report Managerگزینه برای چاپ از طریق    ن تغییر دهید.دلیل: ای  1خودکار است.آنرا به عدد  

 اشکال است.

 
143 Customizing  
 سرصفحه و پانویس 144
  سیاه و سفید  145
 عدد اولین صفحه   146
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 Scaling 147  در سربرگ ،Page  –   بخش   )  کنید    می          در کل شما یک برگه یا چندین برگه را چاپ

Customize View  1               ین گزینه را به صورتا(    را در همین فصل ببینید page(s) wide 

by 1 tall  .تغییر دهید 

 Inserting a logo into the header during printing 148- .توضیحات زیر را ببینید 

،    13ذخیره می شود. )فصل    templateتغییرات داده شده در تنظیمات پیش فرض در کارپوشه ای  

این امکان را به شما می دهد که تغییرات را برای    templateسفارشی کردن اکسل را ببینید(. استفاده از  

 استفاده های بعدی ذخیره کنید. 

 تغییر تنظیمات پیش فرض برای همه برگه ها 

 ، زبانه یکی از برگه ها را انتخاب کنید.  در کارپوشه .1

 را انتخاب کنید. Select All Sheetsراست کلیک کرده و  .2

 را انتخاب کنید.  Page Setupگزینه  Fileاز منوی  .3

 تنظیمات پیش فرض را به شیوه ای که در زیر گفته شده است تغییر دهید. .4

وقتی که تنظیمات را تغییر دادید ، برگه فعلی را دوباره انتخاب کنید.راست کلیک کرده و از منوی باز  .5

 را انتخاب کنید.  Ungroup Sheetsشده گزینه 

 

 اضافه کردن اطالعات به سربرگ و ته برگ در تمامی صفحات چاپی

 را انتخاب کنید.  Page Setupگزینه   Fileاز منوی  .1

 را انتخاب کنید.  Header/Footerسربرگ  .2

 را انتخاب نمایید. Custom Footerگزینه  .3

 را باز کنید. Left sectionگزینه  .4

 کلیک کنید.  Data ,Time , File , Tabروی آیکون  .5

 
 مقیاس بندی   147
 درج یک آرم در سرصفحه هنگام چاپ   148
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 کلیک کنید. OKروی  .6

 اضافه کردن مسیر کامل پرونده ذخیره شده

شما یا در شبکه به    هپرونده را در رایاناین امکان را به شما می دهد که مسیر کامل ذخیره    2002اکسل  

کلیک کنید.شکل مربوط به ته برگ را در زیر    Add Pathبال ، روی آیکون    5چاپ اضافه کنید.در مرحله  

 ببینید. 

 

 استفاده از ماکرو برای اضافه کردن داده های اطالعاتی به هر برگه ی چاپی از کارپوشه

کار اطالعات را که شامل مسیر می شود در هر برگه ای که شما ماکرویی را اضافه کنید که به طور خود 

 شد. چاپ می کنید ظاهر کنید.با این روش مسیر ذخیره شده چاپ خواهد 

1. Alt + F11  .را فشار دهید تا ویرایشگر ماکرو باز شود 

 کلیک کنید.  ThisWorkbok، روی  Project Explorerدر  .2

 بگذارید.  Workbook_BeforePrintیک عمل اضافه کنید و نام آنرا  .3

  در عمل تایپ کنید : .4

 

 
 
 
 

  به معنی نام برگه ، نام کارپوشه ، زمان و تاریخ هستند. A , F , T , Dحروف 
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  ”A&F&Z&T&D&”خط وسط کد بال کوتاهتر خواهد بود. 2002در اکسل  .5

 پرونده را ذخیره کنید.  .6

 تکمیلیمطلب 

باید این نکات نیز در   3برای انجام بهتر بند   بال 

روی   اینکه  از  پس  شود.  گرفته  نظر 

ThisWorkbok    باز پنجره  در  کردید  کلیک  دوبل 

شده در فیلد پایین افتادنی اولی که       می بینید  

را انتخاب کنید.و در فیلد دوم    Workbookگزینه  

های گفته را انتخاب کنید.کد   Before printگزینه  

شده را به      کد های موجود در پنجره اضافه 

 کنید. 

 
 

 درج یک عکس ) آرم کارخانه ( در سربرگ 

 را انتخاب کنید.  Header/Footerسربرگ  .1

 کلیک کنید.  Custom Headerروی  .2

 را انتخاب کنید.  Left Areaقسمت  .3

، آرم شرکت را   Insert Pictureکلیک کنید.) دومی از راست( در کادر محاوره ای    Pictureروی آیکون   .4

 پیدا کرده و انتخاب نمایید.

 کلیک کنید. Insertروی  .5

 کلیک کنید. OKروی  .6

 2000و  97درج یک عکس ) آرم کارخانه ( در اکسل 
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 را انتخاب کنید.  A1سلول  .1

 را انتخاب نمایید.   Picture → From Fileگزینه  Insertاز منوی  .2

 عکس مورد نظر را انتخاب کنید.  .3

 طول عکس را با سطر تنظیم کنید.  .4

 را انتخاب کنید  Page Setupگزینه  Fileاز منوی  .5

 را انتخاب کنید.  Sheetسربرگ  .6

 را انتخاب نمایید. Rows to repeat at topگزینه  .7

 را انتخاب کنید.  1سطر  .8

 کلیک کنید. OKروی  .9

 ل را برای هر برگه کارپوشه تکرار نمایید. این مراح .10

 

 چاپ سیاه و سفید 

 را انتخاب کنید.  Black and Whiteگزینه  Page Setupدر کادر محاوره ای  Sheetاز  سربرگ 

 

 عدد اولین صفحه

یا هر عدد   1را به عدد    First page number، گزینه    Page Setupدر کادر محاوره ای    Pageاز سربرگ  

 دیگری تغییر دهید.لزم 

 

 مقیاس بندی 

را تنظیم و   Fit to 1 page(s) wide by 1 tall، گزینه  Page Setupدر کادر محاوره ای  Pageاز سربرگ 

اصالح نمایید.برای گزارشهای طولنی که می خواهید گزارش دارای یک عرض صفحه باشد اما هر چه قدر 

 نید از تنظیم زیر بهره بگیرید:که لزم باشد از نظر طول گسترش یابد می توا

1 page(s) wide by --- (blank) pages tall 
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 تکنیکهای مهم چاپ

 چاپ شماره صفحه و اجرای شماره صفحه

 اکسل گزینه هایی را برای چاپ شماره صفحه پیشنهاد می کند.

 Page Setup  با استفاده از سربرگPage 

  قرار دادن شماره صفحه به صورت دستی درCustom Footer 

   چاپ شماره صفحه در طرح عمودی در یک صفحه با طرح افقی 

  تنظیمReport Manager 

 

 انتخاب ناحیه چاپی 

 یا چندین ناحیه نا پیوسته باشد. 149یک برگه اکسل می تواند دارای یک ناحیه چاپی

 تعریف یک ناحیه پیوسته چاپی

کلیک کنید )البته    Set Print Areaناحیه مورد نظر را برای تعریف کردن انتخاب کنید.سپس روی آیکون  

 اگر آنرا به نوار ابزار اضافه کرده اید(.

 را انتخاب کنید.  Print Area → Select Print Areaگزینه  Fileیا از منوی  

 

 تعریف یک ناحیه ناپیوسته چاپی

را فشار داده و نگه دارید تا زمانی که ناحیه ای     Ctrlناحیه ای از سلولها را در برگه انتخاب کنید.کلید  

 Print Areaگزینه    Fileکلیک نمایید یا از منوی    Set Print Areaدیگری را نیز انتخاب نمایید.روی آیکون  

→ Select Print Area  جداگانه چاپ خواهد شد. را انتخاب کنید.هر ناحیه چاپی در یک صفحه 

 

 
149 Print area 
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 اضافه کردن نواحی ناپیوسته به یک ناحیه پیوسته برای چاپ  – نکته

شما می توانید نواحی ناپیوسته را به یک ناحیه پیوسته وارد کنید    2002و  2000در اکسل  

یک امکان جدید اضافه شده     Paste Allتا به عنوان یک ناحیه چاپی ، چاپ شوند.آیکون  

می باشد.دو یا چند ناحیه از سلولها را جداگانه انتخاب کنید.در     2002و    2000به اکسل  

،    2002ظاهر می شود.در اکسل    Clipboardدر نوار ابزار     Paste Allآیکون    2000اکسل  

گزینه   Editباز شود ، یا از منوی    Clipboard  ه را فشار دهید تا پنجر  Ctrl + C + Cکلیدهای  

Clipboard  .را انتخاب کنید 

کلیک کنید.نواحی کپی شده به ترتیب    Paste Allیک سلول را انتخاب کرده و روی آیکون  

 جایگذاری می شوند.حال ، این نواحی پیوسته را به عنوان یک ناحیه چاپی تعریف کنید.

 

 صفحات خالی چاپ نشده

 صفحات خالی موجود در ناحیه چاپی معرفی شده ، چاپ نخواهند شد. 

 

 تشخیص و انتخاب ناحیه چاپی در برگه  –کته ن

برگه های اکسل تنها یک ناحیه چاپی دارند .زمانی که شما ناحیه چاپی را انتخاب می کنید اکسل  

را برای آن در نظر می گیرد.اگر شما نمی دانید که ناحیه چاپی در کجا قرار گرفته    Print _Areaاسم  

 انتخاب کنید.)در سمت چپ نوار فرمول(  Nameرا از جعبه  Print _Areaاست اسم 

 

 

 (Sheetتکرار سطرها و ستونها در بالی هر صفحه )سربرگ 

یک سطر را در بالی هر صفحه تکرار کنید تا داده های موجود در سلول های یک سطر یا یک سری از 

 سطرها چاپ شوند.
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 پیچیده است ؟ مثال زیر روش را شرح می دهد.

 مثال: 

شامل فهرستی از مشتریان کارخانه است.در سلولهای سطر اول شما اسامی مشتریان ، یک برگه اکسل  

سطر دارد و ناحیه چاپی  1000د.فهرست شخص در تماس ، نشانی ، شماره تلفن و فاکس را وارد کرده ای

  A1:E1000تعریف شده عبارت است از :

 Rows to repeatر اول را برای گزینه   را باز کرده و سط  Sheetسربرگ  Page Setupدر کادر محاوره ای 

at top  .انتخاب کنید 

هر صفحه چاپ شده دارای عنوان های سطر اول هست .بعد از سطر عنوان سطرهای دارای    –نتیجه  

 داده نمایش داده شده اند. 

 (Sheetسر سطر و ستون )سربرگ 

 طر و ستون چاپ شود. را انتخاب کنید تا عناوین موجود در س Row and column headingگزینه 

 (Sheetچاپ یادداشت ها )سربرگ 

با ارجاع به    Comments → At end of sheetگزینه   را انتخاب کنید تا یادداشت ها در انتهای چاپ 

گزینه   شما  شوند.اگر  چاپ  یادداشت  حاوی  های  کنید    As displayed on sheetسلول  انتخاب  را 

شوند چاپ خواهند شد.بخش چاپ یادداشت ها را در    یادداشت ها همانطوری که در برگه دیده می

 ، اطالعات را ببینید. 10فصل 

 پنهان کردن داده ها قبل از چاپ 

عموما ، داده هایی را چاپ می کنید که مربوط به گزارش شمممما باشمممد.برای چاپ داده های مرتبط باید  

 داده های غیر مرتبط را قبل از چاپ کردن پنهان کنید.

 پنهان کردن داده هاروش هایی برای 

 بخش پنهان کنید. ستونها و سطرها را قبل از چاپCustom Views .را ببینید 

 .برای سلولهایی که نباید چاپ شوند رنگ خط آنها را به سفید تغییر دهید 
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  قسممتی از برگه را با قرار دادن یکText Box 150  بدون مرز بپوشمانید.آیکون جعبه متن را می

 بیابید. 151توانید در نوار ابزار نقاشی

 پنهان کردن خطاها در فرمول ها قبل از چاپ 

را انتخماب   Conditional Formattingگزینمه    Formatنماحیمه چماپی را انتخماب کنیمد ، و از منوی   .1

 نمایید.

 ISERROR(A1)=را انتخاب کنید.در فیلد فرمول تایپ کنید :  Formula Is، گزینه  1در شرط  .2

سمفید را انتخاب کرده   colorرا انتخاب نمایید. در قسممت  Fontکلیک کنید و سمربرگ   Formatروی  .3

 را کلیک کنید. OKو 

4. OK   .را کلیک کنید 

 پنهان کردن خطاهای سلول هنگام چاپ

یشنهادی برای چاپ خطاها یا پنهان کردن آنها را انتخاب  ، یکی از چهار گزینه پ Cell errors asدر فیلد 

 کنید و نوع خطاهایی که باید چاپ شوند را مشخص کنید.

 

 
 جعبه متن  150
151 Drawing  
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 مقیاس بندی 

با اسمتفاده از مقیاس بندی می توانید چاپی دققق داشمته باشمید، بدون صمفحات خالی ، و بدون اینکه 

صفحه طول لزمه    1صفحه عرض در   1یک ستون یا سطری بیهوده فشرده شود.مقیاس بندی به صورت  

 اجتناب از چاپ صفحات خالی در کنار صفحات چاپ شما است.

: مشمکل شمایعی که هنگام چاپ پیش می آید مسمئله فشمردگی سمتونها در صمفحه های اضمافی  مسئلله  

 Fانتخاب کرده اید.شمما داده ها را چاپ کرده اید و سمتون  A:Fاسمت.مثال ، شمما ناحیه چاپ را سمتونهای  

 در یک صفحه دیگر چاپ شده است.

را پماک   Number of pages tallدرج کنیمد.و فیلمد    Number of pages wideرا برای    1:عمدد  راه حئل  

 نمایید.

 

 شماره گذاری پیوسته صفحه ها ، عدد اولین صفحه

اره اگر می خواهید دو صممفحه را از برگه اول و سممه صممفحه را از برگه دوم چاپ کنید و بخواهید که شممم

 Fileباشند مطمئن شوید که همه کارپوشه را به یکباره چاپ می کنید.با استفاده از   5تا   1صفحه ها از 

→ Print  و در کادر محاوره ایPrint  در قسمتPrint what .همه کارپوشه را انتخاب نمایید 

را انتخماب  3را پمایین نگمه داشمممتمه و برگمه   Ctrlرا انتخماب نمماییمد و کلیمد  1برگمه  3و   1برای چماپ برگمه همای 

را چاپ کنید.به خاطر داشممته  Active Sheet(s)را انتخاب کرده و گزینه   File → Printکنید.حال گزینه  

برگه  Ungroup Sheetsگزینه  باشمید که با اسمتفاده از راسمت کلیک روی برگه های انتخابی و کلیک روی 

نیماز داریمد کمه برگمه هما را جمداگمانمه چماپ کنیمد امما شممممماره   هما را از حمالمت گروه بودن خمارج کنیمد.اگر واقعما  

و   Pageبرگه دوم بروید و در سمربرگ    Page Setupگذاری آنها پی در پی باشمد ، می توانید به قسممت  

 تغییر دهید. 3دد به ع Autoرا از حالت  First page numberفیلد 

را به   First page numberاسممتفاده کنید بایسممتی   Report Managerتوجه کنید که اگر بخواهید از 

  دهید تا دچار خطای موجود در این قسمت نشوید. رتغیی 1یا به عدد  Autoحالت 
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 کپی تنظیمات صفحه به برگه های دیگر

مصممم خواهید بود    ادی را می گیرد بنابراین شمما واقعا  تغییر و به روز رسمانی تنظیمات صمفحه وقت زی

کمه این تنظیممات را از یمک برگمه بمه برگمه دیگری کپی کنیمد.اگر می خواهیمد کمه برخی از این تنظیممات را  

 تغییر دهید باز هم کپی آنها به یک برگه جدید وقت زیادی را ذخیره می کند.

 انتخاب کنید.برگه ای را که دارای تنظیمات چاپی است  .1

برای انتخماب هممه برگه های کارپوشمممه ، روی یکی از زبانه های برگه ها راسمممت کلیمک کرده و از آن  .2

 را انتخاب کنید. Select All Sheetsگزینه 

کلیمک کنیمد.این عممل بماعمث می شمممود   OKرا انتخماب کنیمد.و روی  Page Setupگزینمه    Fileاز منوی   .3

 که تنظیمات مربوط به برگه ابتدایی در همه برگه های انتخابی کپی شود.

 Ungroupبرای لغو انتخماب گروهی برگمه روی یکی از زبمانمه هما راسممممت کلیمک کرده و از آن گزینمه   .4

Sheets .را انتخاب کنید 
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 عمودی چاپ شماره های صفحه در گزارشی دارای دو نوع طرح افقی و

 مسئله 

شممما چه می کنید اگر یکی از صممفحات گزارش شممما ه صممورت افقی باشممد و بقیه صممفحات به صممورت 

عمودی باشند؟زمانی که همه صفحات در یک گزارش ترکیب شده اند ، شماره صفحات که باید در پایین 

ود .)ته برگ صفحه افقی قرار بگیرد ، در پایین صفحه چاپ نخواهد شد اما در سمت راست چاپ می ش

 صفحه که در طرح افقی چاپ شده است(

  راه حل

 شماره صفحه را از یک سلول در برگه چاپ کنید نه در ته برگ.

بخشمی از یک گزارش با صمفحات   (A:M)سمتون می باشمند    13توضمیحات مربوط به سمود و زیان :  مثال

ارش در طرح افقی می زیاد توضمممیحات سمممود و زیان اسمممت که در طرح عمودی می باشمممند.اما بقیه گز

  باشد.
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 را انتخاب کنید.)شکل را در انتهای توضیحات ببینید.( Aستون  .1

 را انتخاب کنید. Insertراست کلیک کنید ، و از منوی باز شده گزینه .2

 شماره صفحه در گزارش است( 5)فرض می کنیم که  5تایپ کنید   A1در سلول  .3

 را انتخاب کنید.  A1:A29ناحیه  .4

 را فشار دهید. Ctrl + 1کلید  .5

 را انتخاب کنید. Alignmentسربرگ  .6

گزینمه  97را انتخماب کنیمد )در اکسممممل    Leftگزینمه    Text Alignment → Horizontalدر قسمممممت  .7

Right  را انتخاب کنید.( در قسمتText Alignment →Vertical  گزینهCenter .را انتخاب کنید 

 را انتخاب کنید. Merge Cellsگزینه  Text Controlدر قسمت  .8

درجه تغییر دهید.)اگر جهت برگه از راسمت به چپ  90-، جهت متن را به   Orientationدر قسممت  .9

 درجه باشد(  90است جهت متن باید 

 کلیک کنید. OKروی  .10

 را انتخاب کنید.  Page Setupگزینه  Fileاز منوی  –ناحیه چاپی را به روز کنید.   .11

 را انتخاب کنید. Sheetسربرگ  .12

تغییر دهیمد. نماحیمه چماپی جمدیمد عبمارت اسممممت از :    A1تما     B1، آنرا بمه    Print Areaدر قسمممممت   .13

A1:N29  باشد(پی شامل ستون جدید اضافه شده می ) ناجیه چا 

 را انتخاب کنید. Margins152سربرگ  .14

 حاشیه سمت راست را به صفر کاهش دهید. .15

 را انتخاب کنید. Header /Footerسربرگ  .16

17. Custom footer .را انتخاب کنید 

 را حذف کنید )اگر آن در یکی از قسمتها ظاهر شود ( [Page]&عبارت  .18

 کلیک کنید. OKروی  .19

 

 
 حاشیه ها 152
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 نمایش داده می شود. Aفقی و در مرکز ستون به صورت ا،  5شماره صفحه ،  –نتیجه 

 

 153وقفه صفحه

زمانی که یک ناحیه چاپی را تعیین می کنید که دارای صمفحات زیادی اسمت ، اکسمل آنها را به صمفحات 

انجام می گیرد مانند حاشمیه ها    Page Setupمسمتقل تقسمیم  می کند.این تقسمیم بر اسماس تعاریف 

رین راه ، مقیاس بندی ، طول و عرض سمطر ها و سمتون ها ، و همچنین بر اسماس اندازه کاغذ چاپی.بهت

 این است که به طور دستی یک وقفه صفحه را بین ستونهایی که چاپ خواهند شد قرار دهید.

 Page Breakگزینه   Viewوقفه های صمممفحه که به طور خودکار اضمممافه شمممده اند را ببینید.از منوی 

Preview    را انتخاب کنید.در شمکل زیر ، گزارش به دو قسممت تقسمیم شمده اسمت.یک قسممت توضیحات

 (C32:P37( و قسمت دیگر ضمیمه )C3:P27سود و زیان )

 این جزئیات معمولی بوده و مخارج اداری را نشان می دهد.

 
153 Page break 
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(که شمامل همه داده های ضممیمه می شمود ، به دو بخش تقسمیم  C3:P37در این مثال، ناحیه چاپی )

تکرار شمده در بالی شمده اسمت.هر صمفحه چاپی شمامل عنوان اختصماص داده شمده می باشمد )سمطرهای 

هر صمفحه( و وقفه صمفحه در مکانهای اختصماص یافته برای جدا کردن بخش توضمیحات سمود و زیان از 

 بخش ضمیمه.

 
 را انتخاب کنید. Page Setupگزینه   Fileاز منوی  .1

 وارد کنید.  C3:P37، ناحیه چاپی را  Sheetدر سربرگ  .2

 ا وارد کنید.ر 3:7سطرهای  Rows to repeat at topدر فیلد  .3

 صفحه طول تنظیم کنید. 2صفحه عرض د ر  1، مقیاس بندی را به صورت  Pageدر سربرگ  .4

 را انتخاب نمایید.  Page Break Previewگزینه  Viewاز منوی  .5

را انتخاب نمایید.این سملول به درسمتی حد فاصمل بین قسممت توضمیحات سمود و زیان و  C28سملول  .6

 قسمت ضمیمه را نشان می دهد.

 را انتخاب کنید. Page Breakگزینه  Insertمنوی  از .7
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 را برای بازگشت به نمای معمولی انتخاب نمایید. Normalگزینه  Viewاز منوی  .8

 حذف یا تغییر یک وقفه صفحه

، خط آبی را گرفته و به محل دیگری   Page Break Previewبرای تغییر دسممتی وقفه صممفحه در نمای 

ایجاد کرده اید   C28( .برای حذف یک وقفه صمفحه که با انتخاب سملول بکشمید ) خط توپر یا نقطه چین

 را انتخاب کنید. Remove Page Breakگزینه  Insertرا دوباره انتخاب کنید، و از منوی  C28، سلول 

 

 حذف وقفه های صفحه از برگه

 Ctrl + A    برای حمذف هممه وقفمه همای صمممفحمه از برگمه ، هممه سممملول هما را انتخماب کنیمد ) از میمانبر 

 Reset All Page Breaksگزینه    Insertکلیک کنید.( از منوی    Select Allاسمتفاده کنید یا روی دکمه 

 را انتخاب کنید.

 

 پشت متن  Watermarkدرج یک 

  "Confidential"تراز نامه های مالی یک کارخانه بنا بر ذات ، محرمانه هستند. کلمه   گزارش هایی مانند

 را به معنی محرمانه در پشت داده ها قرار دهید تا در خواندن داده ها مزاحمتی ایجاد نکند.
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  Watermarkدرج یک 

ت کلیمک کنیمد و از آن نوار را ظماهر کنیمد.یکی از نوار ابزارهما را انتخماب کرده و راسمممم   WordArtنوار ابزار   .1

 را انتخاب کنید. WordArtابزار  

 ( .Aکلیک کنید ) Insert WordArt، روی آیکون  WordArtدر نوار ابزار   .2

 کلیک کنید. OK، یک نمونه را انتخاب کرده و روی   WordArt Galleryاز  .3

هر کلممه دیگر را کمه   را تمایمپ کنیمد ) یما  Confidentialکلممه    WordArt Edit Textدر کمادر محماوره ای   .4

 می خواهید ( و سپس نوع خط و اندازه آنرا تعیین کنید.

را انتخماب کرده و از آن   Format WordArtراسممممت کلیمک کرده و از منوی بماز شممممده    WordArtروی   .5

 را باز کنید. Colors and Linesسربرگ 

 انتخاب کنید.  No Fillرنگ را    Fillدر قسمت  .6

 رنگی را انتخاب کنید که زیاد روشن نباشد. Line , Colorدر قسمت  .7

 کلیک کنید. OKروی  .8

 را انتخاب کنید. Order → Send to Backراست کلیک کنید و از منوی باز شده گزینه  .9

 اندازه و محل قرار گیری شی را تنظیم کنید. .10
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 چاپ اشیا 

ناگون  داشمته باشمید.  مختلفی را برای اهداف گو  154اکسمل به شمما اجازه می دهد که در برگه خود اشمیا

و همای پمایین افتمادنی ، دکممه هما ، جعبمه همای متن ، پیکمانهما و ...( همچنین این امکمان را داریمد کمه )من

 تعیین کنید که آن شی در هنگام چاپ پنهان باشد یا آشکار

   راههای مختلفی هست که از چاپ اشیا جلوگیری کند.

 File→Page Setup →Sheetگزینه 

 کلیک کنید. OKرا تیک بزنید.و روی Draft quality 155را انتخاب کنید.گزینه 

را باز کنید و گزینه  Propertiesسمربرگ  را انتخاب کنید. Format Objectروی شمی راسمت کلیک کرده و 

Print object .را انتخاب کنید تا آن شی چاپ شود 

 

 سریعتر چاپ کنید  –نکته 

 Ctrlاشمیا چاپ  را کند می کنند.برای همین شماید بخواهید که آنها را موقتا با کلیدهای  

 ظاهر سازید. Ctrl + 6حذف کنید تا پس از چاپ برگه دوباره آنها را با زدن کلید  6 + 6 +

 

 انتخاب گزینه های چاپ 

، چاپ کنید.ناحیه ای را که می با اکسمل ، می توانید هر ناحیه چاپی را با اسمتفاده از گزینه های انتخابی  

 Print Whatرا انتخاب کنید.در قسممممت  Printگزینه    Fileخواهید چاپ کنید ، انتخاب نمایید.از منوی 

  Print_Areaرا انتخاب کنید.این به شما امکان می دهد که ناحیه ای را بدون تغییر در   Selectionگزینه  

 ی عبارت بود از ناحیه ای که برای چاپ تعریف می شد(، چاپ کنید. ) به خاطر دارید که ناحیه چاپ

 
154 Object  

کیفیت چرک نویس :این گزینه برای چاپ با کیفیت پایین بکار می رود.معمول اگر می خواهید که یک نسخه ابتدایی را از   155
این نوع چاپ در مواد مصرفی چاپگر صرفه جویی چشمگیری خواهد شد. فایل داشته باشید این گزینه بکار خواهد آمد.با    
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کل کارپوشمه را انتخاب کنید تا همه ناحیه های چاپی برگه ها را چاپ کنید.برای چاپ تعدادی گزارش به 

 استفاده کنید.) پایین را ببینید.( Report Managerصورت مرتب ،از 

 

 

 نماهای سفارشی 

های مختلف اسمت.برای هر برگه تنظیمات چاپ متفاوتی تعریف یک گزارش کامل شمامل ترکیبی از برگه  

شمده اسمت.تعریف دوباره این تنظیمات تلف کردن وقت است.ذخیره این تنظیمات برای استفاده دوباره  

 بسیار موثر خواهد بود.

به شمما این امکان را می دهد که مجموعه ای از تنظیمات را برای هر ناحیه   156نماهای سمفارشمی 

چاپی به صممورت منحصممر بفرد ذخیره کنید و منویی از نماها را ایجاد می کند که از طریق آن می توانید 

 Page Setupهر صمفحه ای را در هر زمانی چاپ کنید بدون اینکه مجبور باشمید که تنظیمات مربوط به 

 اره اعمال کنید.را دوب 

 

 
156 Custom Views 
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 اضافه کردن یک نمای سفارشی

 قبل از تعریف ناحیه چاپی ، سطرها و ستونهایی را که نمی خواهید چاپ شوند ، پنهان نمایید. .1

  را انجام دهید.  Page Setupبرای صفحه ای که قرار است چاپ شود تنظیمات مربوط به  .2

 را انتخاب کنید. Custom Viewsگزینه  Viewاز منوی  .3

 کلیک کنید.  Addروی  .4

ای   .5 ، در فیلممد   Add Viewدر کممادر محمماوره 

Name .اسم این نمای سفارشی را وارد کنید 

 کلیک کنید. OKروی  .6

زممانی کمه شممممما نمما را ذخیره کردیمد ، تنظیممات چماپی تعریف شمممده ، سمممطرهما ، سمممتونهما و تنظیممات  

 ، فیلتر کردن را ببینید. 18ل فیلترهای مخفی همگی با هم ذخیره می شوند.فص

 

 آشکار کردن سطرها و ستونها ب استفاده از نمای سفارشی –نکته 

سمطرها و سمتونهای پنهان شمده ، یک نمای سمفارشمی به برگه اضمافه برای آشمکار کردن سمریع  

 کنید که در آن سطرها و ستونها آشکار شده اند.

 چاپ یک نمای سفارشی

نممایی را کمه می خواهیمد چماپ کنیمد از کمادر  .1

 انتخاب کنید. Custom Viewsمحاوره ای 

 کلیک کنید. Showروی  .2

  کلیک کنید. Printروی آیکون  .3

 

 اضافه کردن آیکون نمای سفارشی

 قسمتهای اضافه کردن آیکون به نوار ابزارها  و دیدن نماهای سفارشی را ببینید.
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 سفارشی اضافه کردن سریع یک نمای 

تایپ کنید.کلید  شمما می توانید اسمم نمایی را که سماخته اید مسمتقیما در فهرسمت پایین افتادنی آیکون  

Enter .را پس از تایپ اسم نما فشار دهید 

 

 حذف یک نمای سفارشی 

را انتخماب کنیمد و اسمممم نممای مورد نظر را انتخماب کرده و روی   Custom Viewsگزینمه    Viewاز منوی  

Delete .کلیک کنید 

 

 نمای سفارشی بر اساس سطح کارپوشه ذخیره می شود

نمای سممفارشممی در کارپوشممه فعال ذخیره می شممود.شممما نیاز ندارید که به خاطر بیاورید که کدام برگه 

دارای نمایی اسمت که شمما می خواهید چاپ کنید.وقتی که نمایی را انتخاب می کنید برگه مربوط به آن 

 ود و تنظیمات چاپ همانگونه که ذخیره کرده اید اعمال می شود.نما باز می ش

 

 اخطار

نمای سممفارشممی که شممما ذخیره کرده اید انعطاف پذیر نبوده و به سممختی ویرایش می 

شمود.کوچکترین تغییرات نیازمند حذف نما ، اعمال تغییرات و سمپس ذخیره دوباره نما 

 است.

 

Report Manager 

را ذخیره   امکان را می دهد که نما یا صمفحه هایی که به همه گزارش وصمل شمده انداکسمل به شمما این 

برای ایجاد گزارش ها اسمتفاده    Report Managerکنید و آنها را هر زمان که بخواهید چاپ کنید.از ابزار 

 کنید.
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 Report Manager add-inنصب   

، باید   هنمی باشمد.برای نصب آن بر روی رایان  Report Manager( دارای 2002) XPآفیس   CDمتاسمفانه 

 آنرا از سایت مایکروسافت دانلود کنید.

می باشمممد.اسمممم    add-inدارای این   2000و  97اکسمممل  

می باشممد.اگر از نسممخه های قبلی   Reports.xlaپرونده  

اکسمل اسمتفاده می کنید می توانید از روی همین پرونده  

برای همه نسمممخه   add-inآنرا نصمممب کنید چون که این 

 های اکسل یکسان عمل می کند.

 را انتخاب کنید. Add-insگزینه  Toolsاز منوی  .1

موجود باشممد ، در   add-inاگر در فهرسممت باز شممده  .2

مراجعه   6اینصورت نیازی به نصب آن نیست .به بند  

 کنید.

 کلیک کنید. Browseروی  .3

 یدا کنید.می باشد پ Reports.xlaپرونده ای را که دارای اسم  .4

 کلیک کنید. OKروی  .5

 را انتخاب کنید. Report Managerگزینه   Add-ins Availableدر قسمت  .6

  کلیک کنید. OKروی  .7

 

 Report Managerاضافه کردن یک گزارش و ذخیره در 

 را انتخاب کنید. Report Managerگزینه  Viewاز منوی  .1

 کلیک کنید.  Addروی  .2

 ،اسم گزارش را تایپ کنید. Report Nameدر فیلد  .3

 را انتخاب کنید. sheetیا  View،گزینه   Section to Addاز قسمت   .4



وزش اکسل سریع و راحت آم  

 221 

 نخستین نما را برای اضافه کردن به گزارش انتخاب کنید. .5

کلیمک کنیمد.نممای مربوط بمه ترازنماممه سمممود و زیمان بمه قسمممممت پمایین فهرسممممت در فیلمد   Addروی  .6

Section in this Report .منتقل می شود 

 این روش را برای اضافه کردن نماهای دیگر تکرار کنید.)اگر نیاز باشد( .7

پیوسمته در را انتخاب کنید تا شممار صمفحه ها به صمورت  Use Continuous Page Numberگزینه  .8

 پایین صفحه چاپ شوند.

هیچ راهی برای تنظیم شمماره صمفحه نخسمت یا برای صمفحاتی که اضمافه شمده اند ) مثال از :  مسمئله

 چاپ می شود. 1صفحه نخست همواره دارای عدد  وجود ندارد. (Wordرم افزار ن

و نمای سماختگی را به گزارش اضمافه کنید.)مثال نمای ترازنامه سمود و زیان را وارد   چند صمفحه:   راه حل

کنید( و حال از گزارش با شمماره درسمت در ته برگ اسمتفاده کنید.)ممکن اسمت که صمفحات اضمافی را که 

 شماره اشتباه هستند نابود کنید.( دارای

 
 

 توجه

برای کنترل شمممماره گذاری صمممفحه ها اسمممتفاده    Report Managerاز  شمممما می توانید 

بمه عمدد   Autoرا از    First page numberکنیمد.برای این کمار تنظیممات پیش فرض گزینمه  

را بماز کنیمد و   Pageرا انتخماب کرده و سمممربرگ  File → Page Setupتغییر دهیمد.از منوی 

این تغییر را در هر برگه ای که   دهید.  ربه عدد تغیی Autoرا از  First Page Numberگزینه  

 می خواهید چاپ کنید انجام دهید.
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 اضافه کردن صفحه ها به  گزارش با استفاده از نماهای سفارشی 

یک برای اضمافه کردن  Custom Viewsاسمتفاده از 

گزارش شمممبیمه خریمد یمک بیممه روشمممی برای چماپی 

مطمئن اسممت.صممفحه ها بر اسمماس تنظیماتی که 

سمممت چاپ می قبال اعمال شمممده و ذخیره شمممده ا

 شوند.

 

 

 

 

 

 چاپ ، ویرایش یا حذف یک گزارش

را انتخاب    Report Managerگزینه    Viewاز منوی   .1

 کنید.

گزارشمممی را کمه می خواهیمد چماپ نمماییمد انتخماب   .2

 کنید.

 کلیک کنید.  Printروی .3

برای تغییر یک گزارش یا اضمافه کردن،بسمتن ، یا مرتب 

 کلیک کنید. Editسازی ترتیب صفحه های چاپی گزارش ، روی 

 کلیک کنید. Deleteبرای حذف یک گزارش ، گزارش را انتخاب کرده و روی 
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 VBAسفارشی با نوشتن یک برنامه کوتاه در  Report Managerایجاد یک 

برای چاپ گزارشمات از یک یا چندین کارپوشمه نیسمت و راه   راه مناسمبی  Report Managerاسمتفاده از 

می توانید با اسمتفاده از یک ماکرو        شمما حل خودکاری را برای شمماره گذاری سمفارشمی ارائه نمی کند.

 میباشد(  2002و   2000و  97)این عمل برای اکسل   یک مدیر چاپ ایجاد کنید.

 
 

اسمت.چاپ برگه ، چاپ با اسمم ناحیه و یا چاپ از  3تا  1این سمتون شمامل اعدادی بین  – Aتون  سم 

 نمای سفارشی.) توصیه شده (

اسممم برگه ، اسممم ناحیه )دقت کنید که اسممم را درسممت تایپ کنید برای اطمینان بیشممتر    – Bسممتون  

را فشمار دهید و از آن اسمم را کپی کنید.( و اسمم    F3اسمامی را از طریق یک میانبر جایگذاری کنید یعنی 

 را تایپ کنید. نمای سفارشی

 پ شود.شماره صفحه را در ته برگ تایپ کنید تا چا – Cستون   

کرو از برگه چاپ خواهد کرد و اطالعات مورد نیاز را به صمممورت خودکار اضمممافه می کند مثال اطالعاتی ما

 نظیر ته برگ ، شماره صفحه ، اسم کارپوشه ، مسیر ، اسم برگه ، تاریخ و زمان چاپ .
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 توضیحات و یادداشت ها

حلقمه موجود در مماکرو بماعمث می شمممود کمه در هر بمار چماپ جمداگمانمه ای برای هر سممملول موجود در  .1

 شروع می شود انجام گیرد.  A2که از  Aستون 

 در حلقه ، ناحیه چاپی با روشهای انتخاب مورد ، انتخاب شده است. .2



وزش اکسل سریع و راحت آم  

 225 

،تاریخ  (A&)اطالعات چاپ شمده در سممت چپ ته برگ :مسمیر کارپوشه ، اسم کارپوشه ، اسم برگه  .3

(&D( و زمان )&T.) 

می توانید گزینه هایی را   می کند. موجود در کارپوشمممه فعلی را چاپو فقط صمممفحه های این ماکر .4

ی برای مسمیر و یکی برای چاپ کردن کارپوشمه های دیگر به آن اضمافه کنید.دو سمتون اضمافه کنید یک

را ببینید تا بدانید که چگونه کارپوشمه ای را باز   VBA،روشمهای دیگر    28هم برای اسمم پرونده.فصمل  

 می دهد که کارپوشه ای باز است یا بسته.  و بسته کنید و چگونه تابعی تشخیص

 برای اجرای ماکرو ، دکمه ای را به برگه اضافه کرده و ماکرو را به آن متصل کنید. .5

 .ما می توانید از این روش برای اضافه کردن بی نهایت گزارش استفاده کنیدش .6
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 12فصل 
 

 نمودارها 
 

شکلبندی   نمودارها ،هر نسمخه اکسمل با یک سری بهبودها نسبت به نسخه قبلی می آید و این در مورد  

محدوده متنوع و متعددی از ،متن را ببینید( مایکروسمافت   2)فصمل   و نوار ابزارها کامال صمدق می کند.

ابزارهای شمکلبندی و نمودارها را به اکسمل اضمافه کرده اسمت که قادر اسمت داده ها را به خوبی به شمکل  

 نمودار نمایش دهند.

پیشمممرفمت همای اکسمممل در مورد نمودارهما این امکمان را بمه شممممما می دهمد کمه از ابزارهمای طراحی مماننمد  

WordArt  درج تصممماویر یا،Clip Art ، و خیلی چیزهای دیگر    اضمممافه کردن خطوط و شمممکلهای خودکار

می کند و اجازه می دهد که عناصممر آنرا      را پشممتیبانی 157نوع نمودار 100اکسممل بیش از  اسممتفاده کنید.

 تغییر دهید.

شممما در این فصممل نکات و  موارد   این فصممل فرض می کند که شممما نحوه ایجاد نمودارها را می دانید.

 ی در مورد نمودارها خواهید دانست و توضیحاتی در مورد نمودارهای مختلف خواهید دید.اضافی دیگر

 F11ساخت نمودارها با 

برای توضمیح ، شمکل زیر را ببینید، که داده های فروش را توسمط مناطق نشمان می دهد. یک سملول را در 

 را فشار دهید. F11جدول داده ها انتخاب کنید و کلید  

 
157 Chart  
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اکسمممل یک برگه نمودار باز می کند ، یک برگه در کارپوشمممه شمممما که دارای نمودار جدیدی  –یجه  نت

 است.
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 ساخت سریع نمودارها با استفاده از نوار ابزار نمودار

کلیک کنید  Chart Typeیک سمملول را در جدول داده ها انتخاب کنید ، و در نوار ابزار نمودار روی آیکون  

 تا انواع مختلفی از نمودارها را نشان دهد.نوع نمودار را به دلخواه انتخاب کنید.

 نمودار به سرعت اضافه می شود. –نتیجه 

 
 

 اندازه کردن نمودارها با پنجره  

را فشممممار دهیمد.( ، یما نموداری را کمه در   F11را انتخماب کنیمد ) اگر برگمه نمودار نمداریمد کلیمد  برگمه نمودار  

را انتخاب   Sized with Windowگزینه  Viewشممده اسممت را انتخاب نمایید.از منوی   158کاربرگ جا داده

 .دکنید.نمودار به طور خودکار با اندازه پنجره تنظیم خواهد ش

 
158 Embedded  
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 فرض تعیین نوع نمودار پیش 

یا با انتخاب نوع دیگری از نمودارها از  F11شمما می توانید نوع نمودار پیش فرض را با فشمار دادن کلید  

 تغییر دهید. Chartنوار ابزار  

،  Chartبرگه نمودار یا نمودار جا سممازی شممده در کاربرگ را انتخاب نمایید ، راسممت کلیک کنید .از منوی 

کلیک کنید.روی   Set as Defaultهرست انتخاب کنید سپس روی       نوع نموداری را که می خواهید از ف

OK .کلیک کنید 

 

 چاپ یک نمودار

،   Fileیمک نمودار را انتخماب کنیمد.در منوی  

پس  را انتخاب کنید.س Page Setupگزینه  

روی   Chartسممممربمرگ   و  کمرده  انمتمخمماب  را 

Print Preview    کلیمک نمماییمد.حمال نمودار

 را چاپ کنید.

 

 

 

 

 ذخیره تنظیمات چاپ نمودار بصورت جدا از داده ها

، چاپ را ببینید( برای ذخیره تنظیمات متفاوت چاپ برای نمودارها و داده    11)فصممل  Custom Viewاز 

 ها استفاده کنید.
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 جلوگیری از چاپ نمودارها 

نمودار را انتخاب کرده و راسمممت کلیک نمایید. از منوی 

را انتخاب نمایید.  Format Chart Areaباز شمده گزینه 

را انتخاب کرده و عالمت تیک کنار  Propertiesسمربرگ  

 کلیک کنید.   OKرا پاک کنید.و روی    Print Objectگزینه  

تنهمما در مورد   Properties)البتممه این سمممربرگ  

می شمممود که در کاربرگ قرار  نمودارهایی ظاهر

در یک  دارند و در مورد نمودارهایی که مسممتقال  

 (-مترجم -برگه هستند ظاهر نمی شود.

 استفاده از صفحه کلید برای انتخاب عناصر نمودار  

اسمتفاده از ماوس برای انتخاب قسممتهای مختلف نمودار  زمانی که می خواهید تنظیمات را تغییر داده  

با   رمناسممب نیسممت .با اسممتفاده از صممفحه کلید میتوانید بین قسمممتهای مختلف نمودا یا به روز کنید

فشار دادن کلیدهای جهتدار حرکت کنید.زمانی که یک محدوده از داده ها در نمودار انتخاب شده است 

) منظور سمتونهای شماخص در نمودار اسمت ( می توانید با فشمار دادن کلیدهای جهتدار چپ یا راسمت 

 ونها حرکت کنید.بین ست

 

 تغییر طرح نمودار از سطرها به ستونها و برعکس 

زمانی که نموداری را ایجاد می کنید، اکسممل تعداد سممطرها و سممتونها را بررسممی می کند. در مثال زیر ، 

( وجود دارد.در نموداری که به صمورت خودکار  years( و سمه سمتون ) A  ،Zoneشمش سمطر ) در سمتون 
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  159ایجاد شمده اسمت ، سمطرها از جدول داده ها در قسممت محور دسمته F11ید  توسمط فشمار دادن کل

( وارد می شوند.برای تغییر از سطر به ستون در محور دسته ، نمودار را انتخاب کرده و از   X)یعنی محور  

را انتخماب   Columnگزینمه   Series inرا انتخماب نمماییمد.در قسمممممت   Source Dataگزینمه  Chartمنوی  

 کنید.

 

 
 

 استفاده از ابزار شکلبندی 

د ، از هنگامی که می خواهید رنگ عناصممری از نمودار را که با صممفحه کلید انتخاب کرده اید تغییر دهی

رنگ  Fill Color، با کلیک روی آیکون    Formattingابزارهای شکلبندی اکسل استفاده نمایید.از نوار ابزار 

را انتخاب کنید.عمل شممکلبندی را بدون اسممتفاده از منویی که هنگام راسممت کلیک روی نمودار باز می 

 شود ادامه دهید.

 
159Category axis   محور :X    را محور دسمته می نامند چون که دسمته ها معمول در این محور قرار داده می شموند.محورY   را

 ی کنند.محور مقادیر می نامند و مقدار هر دسته را در آن مشخص م
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 جابجایی نمودار به محل دیگری در برگه

و یکی از   Ctrlرا فشممممار داده و نمودار را انتخماب کنیمد.حمال ، نمودار را بما نگمه داشمممتن کلیمد    Ctrlکلیمد   

 چهارگانه جابجا نمایید. کلیدهای جهتدار

 

 اضافه کردن یک تصویر پیوندی به نمودار

شماید چندان ملموس نباشمد که بگوییم که می توان به سمادگی یک متن را در یک شمی به روز کرد. پس 

اجمازه دهیمد این گونمه بگوییم کمه ، برای مثمال ، شممممما عنوانی را بمه نمودار وارد کرده ایمد کمه معرف دوره 

الی اسممت.بعد از یک ماه این دوره زمانی تغییر می کند و جنگ شممما برای تغییر عنوان های زمانی تراز م

نمودارها آغاز می شمود.اگر شمما هر شمی را به یک سملول پیوند دهد ، با تغییر سملول  ،متن موجود در 

 می کند و به روز  می شود. رشی نیز تغیی

 

 ند شده است ایجاد تصویری از سلولها که به داده های اصلی پیو 

در برگمه ، یمک یما چنمدین سممملول دارای داده یما متن را کپی کنیمد ، و آنهما را در نمودار جمایگمذاری کنیمد.کلیمد  

Shift  را پایین نگه داشته و روی گزینهPaste Picture Link  موجود در منویEdit .کلیک کنید 

 یا        

کلیک کنید و سپس در جایی   (Camera)ین یک یا چندین سملول را انتخاب کنید سپس روی آیکون دورب 

 که می خواهید گوشه بال سمت چپ تصویر باشد کلیک کنید.

، اطالعات   10در فصممل   Adding the camera icon to the toolbarبرای اطالعات بیشممتر به قسمممت

 مراجعه کنید.
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 خطوط راهنما برای کار با تصاویر پیوندی

متن موجود در تصمویر بر اسماس شمکلبندی سملول ، شمکلبندی می شمود. هر نوع تغییری    –شمکلبندی 

باید در منبع اصمملی انجام شممود.شممما می توانید تغییرات زیر را اعمال کنید: شممکلبندی متن ، پیچاندن  

 → Tools → Optionsمتن ، تغییر عرض سممطر و سممتون ، حذف خطوط راهنما ) برای اینکار از منوی 

View گزینه  تیکGridlines  سلول ) رنگ پس زمینه (. 160را پاک کنید.( و نیز تغییر رنگ متن و سایه 

 

 توجه 

دقت کنید که سممتونها را قبل از عمل پیوند تغییر اندازه دهید زیرا قسمممتهایی در تصممویر  

 پیوندی وارد خواهند شد که قابل مشاهد هستند.

 

سمت: یک عکس از جدول داده ها و یک عکس از عنوان در شمکل ، دو عکس در نمودار جایگذاری شمده ا

  در یک سلول در برگه ای دیگر تایپ شده است. Sales Report for 3 yearsنمودار.متن  

 

 
160 Shading  
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 به روز رسانی نمودارها با کشیدن و رها کردن 

جدیدی را وارد شده اند و سپس ستون  2001تا  1999اگر شما نموداری دارید که در آن داده های سالهای  

اضمممافه کرده اید ، می توانید داده های جدید را با کشمممیدن و رها کردن به نمودار    2002با عنوان سمممال  

 اضافه کنید.

  در این مثال سلولهای ( .داده های جدید را انتخاب کنیدE1:E7) 

   اسمممتفماده از ماوس ، روی مرز مشمممکی رنگ اطراف ناحیمه انتخمابی کلیمک کرده و آنرا به روی با

 مودار بکشید.ن

 .هنگامی که عالمت ماوس روی نمودار قرار گرفت کلید ماوس را رها کنید 

 

 
 

 داده های جدید به نمودار اضافه می شوند. –نتیجه 
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 به روز رسانی خودکار نمودارها با داده های جدید 

ودار بما  مماننمد فرمولهما ، یمک نمودار بمه جمدول داده هما پیونمد می شمممود.داده همای سمممری موجود در نم

اسمتفاده از فرمول سمری به جدول داده ها پیوند می شمود.روی هر سمری نمودار کلیک کنید فرمول سمری  

 را در نوار فرمول می توانید ببینید.

 
 

 تا ترکیب متغیرهای فرمول را بینید. به فرمولی که در تصویر بال است توجه کنید
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 می باشد. D1: عنوان ستون سلول  متغیر اول

 موجود می باشد. A2:A7: فهرستی از مناطق برای محور دسته در محدوده  متغیر دوم

 قرار دارد. D2:D7: نقاط داده برای این سری ها در سلولهای  متغیر سوم

 : مکان سری داده ها به این معنی است که این سری سومین سری در نمودار است. متغیر چهارم

با تغییر مرجع اسمامی در فرمول ، می توانید با هر تغییر اندازه جدول داده ها نمودار را به روز کنید.برای  

م ، اسممم را ببینید که در آن روشممهایی برای تعریف اسمم  6تغییر مرجع اسممامی در فرمول سممری ، فصممل 

 توضیح داده شده است.

  فرمول را تایپ کنید. Refers toتعریف کنید.در فیلد  Define Nameاسامی را در کادر محاوره ای 

 
 . Zoneو  2001_ , 2000_ , 1999_چهار اسم را تعریف کنید: 

 یک سلول را در برگه انتخاب کنید. .1

 را فشار دهید. Ctrl + F3کلید  .2

 .Zoneتایپ کنید  Names in workbookدر فیلد  .3

 فرمول را تایپ کنید: Refers toدر فیلد  .4

=OFFSET(Sheet1!$A$2,0,0,COUNTA(Sheet1!$A:$A)-1) 

 کلیک کنید. OKروی  .5

و   C2:C7مرجع سمملول   B2:B7  ،_2000، مرجع سمملول    1999_حال سممه اسممم دیگر را تعریف کنید: .6

 مرجع را درست انتخاب کرده اید. .در هر فرمول مطمئن شوید که D2:D7مرجع سلول   2001_
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برای  F3را تغییر دهید ) شمممما نمی توانید از میانبر در فرمول سمممری ، به طور دسمممتی اسمممم مرجع  .7

جایگذاری اسممامی در فرمول سممری اسممتفاده کنید(.یک سممتون را در نمودار انتخاب کنید و در نوار 

 فرمول ، اسم متناظر با مرجع را به جای مرجع تایپ کنید.

 

 بل از تغییر اسامی مرجع ، نکته زیر را به دقت بخوانید:ق

 اسممم را در فرمول   بعد از تایپ اسممم کارپوشممه که بعد از آن عالمت تعجب تایپ شممده اسممت

 تایپ کنید.

در شممکل زیر ، به فرمول در نوار فرمول توجه کنید.یک منطقه جدید یعنی اسممترالیا به داده های نمودار 

 است.نمودار با ستون جدیدی بصورت خودکار به روز می شود.اضافه شده 

 

 نمایش اعداد بصورت هزارتایی در نمودار

نمودارها به داده ها پیوند یافته اند و در نتیجه تغییر شمکلبندی داده ها در جدول داده ها باعث تغییر  

را   Ctrl + 1چگونگی نممایش اعمداد در نمودار خواهمد شمممد.داده هما را در جمدول داده هما انتخماب کرده و  

  Categoryید.در فیلد  را انتخاب کن Number، سممربرگ    Format Cellsفشممار دهید. در کادر محاوره ای 
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تما اعمداد را بمه نزدیکترین هزارتمایی گرد   0##,#تمایمپ کنیمد : Typeرا انتخماب کنیمد.در فیلمد  Customگزینمه 

 کند.

 ، شکلبندی اعداد مراجعه کنید. 3برای  اطالعات بیشتر در مورد شکلبندی اعداد به فصل 

  ComboBoxنمایش داده های دیگر با استفاده از 

و یمک فرمول بمه برگمه ، قمادر  خواهیمد بود کمه نحوه نممایش داده هما را   ComboBoxدن یمک  بما اضمممافمه کر

 ای یکی از مناطق انتخاب کنید.بر

 

 
، اسممتفاده از توابع و   23ها و فرمولها فصممل ComboBoxبرای اطالعات بیشممتر در مورد روشممهای کار با 

 اشیا برای استخراج داده ها را ببینید.
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 دول داده به نمودار پیوند یافته اضافه کردن یک ج

انتخاب کنید به روز  ComboBoxدر شمممکل زیر زمانی که شمممما اسمممم منطقه را از   2داده ها در سمممطر  

 خواهند شد.

 تعریف اسامی

MarketList –  محدوده این اسمA5:A10 

MarketNumber –  سلولF1 

Data –  محدوده سلولهایA4:D10. 

 .توجه کنید 2فرمولهای سطر در شکل زیر به 

 
  Input range    در فیلد  بروید.  ComboBoxمربوط به    Format Controlکادر محاوره ای  به قسمممت 

حال یک  را تایپ کنیمد. MarketNumber، اسمممم  Cell Linkرا تایپ کنیمد.در فیلمد   MarketListاسمممم 

 ایجاد کنید. A1:D2نمودار برای سلولهای 

 را انتخاب کنید تا نمایش داده شود. Market، داده های  ComboBoxدر 
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 اضافه کردن دکمه های گزینه به نمودار

اسمت. تفاوت آنها فقط در راحتی و   Combo Boxشمبیه اضمافه کردن یک   گزینهاضمافه کردن دکمه های 

انتخاب کنید ) نظیر  سمهولت اسمتفاده از آنهاسمت. زمانی که می خواهید اسممی را از یک فهرسمت طولنی 

فید خواهد بود اما زمانی که موارد قابل م ComboBoxمثال قبلی در مورد نام فروشممگاه ( سمماخت یک 

 انتخاب تنها سه یا چهار مورد بیشتر نیستند بهتر است که از دکمه های گزینه استفاده کنید.
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 برگه داده ها

 3.در سطر  Dataعبارت است از   A6:G9ای اسم تعریف شده برای جدول داده های موجود در سلول ه 

 ، داده ها به نمودار پیوند یافته اند. 4و 

کپی شممده  G4دقت کنید.فرمول در سمملول تایپ شممده اسممت و سممپس تا سمملول  A4به فرمول سمملول  

اسمم تعریف شمده برای سملول عبارت اسمت از   به دکمه های گزینه پیوند شمده اسمت.  H1سملول  اسمت.

:Linknumber . 

 

 اضافه کردن دکمه های گزینه به کارپوشه

وارد  می شموند.روی   Formsها ، دکمه های گزینه نیز با اسمتفاده از نوار ابزار   ComboBoxهمانند مورد  

 را انتخاب کنید. Formsیک نوار ابزار راست کلیک کرده و از آن گزینه 
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متن   کلیک کرده و آنرا در جایی روی برگه بکشممید. Option Button، روی گزینه  Formsاز نوار ابزار  .1

را پمایین نگمه داشمممتمه ایمد   Altموجود در جعبمه را انتخماب کرده و حمذف نمماییمد.در حمالی کمه کلیمد  

Option Button  را بکشممید تا روی سمملول مورد نظر قرار گیرد.)در شممکل ، در قسمممت راسممت متن

1999) 

2. Option Button   را در حالت ویرایش انتخاب کنید. ) اگر در حالت ویرایش نیسمممت ، راسمممت کلیک

را   Controlرا انتخاب کنید و سممپس سممربرگ   Format Controlکنید( و راسممت کلیک کنید.گزینه 

 انتخاب کنید.

در این مورد کمار نخواهمد کرد(   F3، مرجع سممملولهمای پیونمد یمافتمه را تمایمپ کنیمد )    Cell linkدر فیلمد   .3

 LinkNumberیعنی 

 اضافه کنید.  2001و  2000دیگر به قسمت راست   Option Buttonدو تا  .4

 

 توجه 

در برگه توجه بیشمتری کنید.سملول پیوند یافته   Option Buttonsبه عمل کپی و جایگذاری 

  ،LinkNumber    مقمدار ،Option Button    را بر اسمممماس ترتیمب جمایگمذاری آن از نوار ابزار

Forms   را به سمملول پیوند یافته  1باز می گرداند.این به این معنی اسممت که دکمه اول عدد

 را به سلول پیوند یافته باز می گرداند و الی آخر. 2باز می گرداند و دکمه دوم عدد 

ه به طور  می کنید، هر دو دکم دیگر به برگه اضممافه Option Buttonsزمانی که شممما دو تا 

خودکار به محض جایگذاری در برگه با مرجع پیوند یافته به روز خواهند شمد. بنابراین شمما 

 نیاز ندارید که این دکمه ها را با مرجع سلول پیوند یافته به روز کنید.
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 161اضافه کردن یک نمودار دایره در دایره 

دارای چند مقدار بزرگ بوده که در اطراف دسمممته مقادیر کوچک یک نمودار دایره در دایره به طور نمونه 

قرار می گیرند.یک نمودار دایره در دایره بسمممیار مفید خواهد بود زمانی که نمودار دایره ای شمممما دارای 

 نسبتهای کوچکی باشد که در کنار مقادیر بزرگ به سختی قابل خواندن باشند.

اسمت که نسمبتا از بقیه داده های جدول بزرگتر به نظر می   بعضمی اوقات جدول داده ها دارای مقادیری

نمودار دایره در دایره یک راه حل بسممیار عالی اسممت زمانی که نمودار دایره ای شممما نسممبتهای    رسممد.

کوچکی اسمت که به نظر می رسمد در کنار نسمبتهای بزرگ گم شموند.دایره اصملی مقادیر بزرگ را نمایش 

 ر دیگر را به صورت مجزا در گروه جزیی نمایش می دهد.می دهد و دایره کوچک مقادی

درصمد قیمت کل  90:در شمکل زیر ، مقادیر قیمت موجود هسمتند که سمه مورد از آنها به تنهایی توجه  

درصممد را شممامل       می شمموند.یک نمودار در  10را به خود اختصمماص داده اند.تمامی موارد باقی مانده  

 درصد دسته بندی کنید. 10ان را می دهد که موارد را به نمودار دیگر به شما این امک

 
 ناحیه داده ها را انتخاب کنید. .1

 
161 Pie Chart 
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 کلیک کنید. Chart Wizardروی آیکون  .2

گزینه   Chart typeرا انتخاب نموده و در آن از قسممت    Standard Types،سمربرگ   4از    1در مرحله  .3

Pie .را انتخاب نمایید 

 نوع نمودار موجود ( 6را انتخاب کنید. ) از  Pie of Pieنمودار  .4

را انتخاب کرده و سپس گزینه  Data Labels، سربرگ   4از   3به ایجاد نمودار ادامه دهید.در مرجله  .5

Show label and percent  .را انتخاب نمایید 

 کلیک کنید. Finishروی  .6

 در نمودار ، ناحیه نمودار را انتخاب کنید. ) نواحی گوه ای شکل( .7

 را انتخاب کنید. Format Data Seriesراست کلیک کنید و از منوی باز شده گزینه  .8

 را انتخاب کنید. Optionsسربرگ  .9

، تایپ کنید یا عددی را که نشانگر تعداد موارد موجود در   Second plot contain the lastدر فیلد   .10

 مورد است. 5گروه کوچک است انتخاب نمایید.در این مثال ، تعداد موارد قیمت 

 کلیک کنید. OKروی  .11

 

 تعویض  برچسب های داده ها با عکس 

هر از گاهی تغییر رویه معمول ضممرری ندارد. با نشمماط کردن نمودارها با تصمماویر جذاب باعث افزایش 

توجه  شممده و خیلی خوب جلب نظر می کند. در شممکل زیر ، چند عکس اضممافه شممده اسممت.شممما می 

کنید یا برچسمب ها را با    که می خواهید به برچسمب  های     داده ها اضمافهتوانید جمالت را به هر نحو 

 فقط تخیل خود را بکار گیرید. پرچم یا هر چیز دیگری تعویض کنید.
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در نمودار ، برچسممممب همای داده همای مورد نظر را انتخماب کنیمد.) اگر می خواهیمد کمه هممه آنهما را بما   .1

 یک تصویر تعویض کنید(

 را انتخاب کنید. Pictureگزینه  Insertاز منوی  .2

انتخاب کنید( تصمممویری را که می   Fileاز منوی   2000یا  7) در اکسمممل  Insert Clip Artاز چارچوب   .3

 خواهید با آن تعویض را انجام دهید انتخاب کنید.
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 13فصل 
 

 سفارشی سازی اکسل 
 
ا ارزشمی را می شمناسمید که سماعتها برای آن وقت شمما به عنوان یک کاربر اکسمل ، کارهای بسمیار مهم و ب 

،  5صمرف می کنید تا اکسمل را سمفارشمی و شمخصمی کنید. مثال تغییر شمکلبندی سمبک و ذخیره آن ) فصمل  

سمبک ها را ببینید( ، به روز رسمانی سمربرگ ها و ته برگ ها برای چاپ ، تغییر تنظیمات پیش فرض خط 

 خر.، تغییر فهرست های سفارشی شده و الی آ

آشمنا خواهید شمد ، کارپوشمه را به   Optionsدر این فصمل ، شمما با محدوده تنظیمات کادر محاوره ای 

 عنوان الگو ذخیره خواهید کرد تا بعد از آن دوباره استفاده کنید.

 

 تغییر پنجره نما 

تنظیمات پیش فرض برای نحوه نمایش  در اکسممل توسممط سممیسممتم عامل ویندوز اعمال   می شممود.  

را انتخاب کرده و سممربرگ  Propertiesراسممت کلیک نمایید. گزینه    Desktopاکسممل را کینه کرده و روی 

Appearance    در ویندوز ( .را باز کنیدXP  لزم است که روی گزینهAdvanced    .م  –کلیک کنید-) 

عمل کنید.    Itemدر کل برای تغییر مواردی که در این فصمممل گفته می شمممود می توانید از طریق منوی 

 مواردی از تغییرات مفیدی که می توانید اعمال کنید در زیر آورده شده اند :

 

   سممربرگ برگه ها در کارپوشممه جزء نوار اسممکرول محسمموب می  –تغییر اندازه خط نام برگه

اندازه خط را تغییر دهید تا اندازه خط اسممامی برگه ها تغییر    Scroll Barشممود.در قسمممت گزینه  

 کند.
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   شمکلبندی یادداشمت های سملول و نکته مربوط به آیکون ها را در نوار ابزار تغییر

 گ پس زمینه و خط را تغییر دهید.را انتخاب کنید، و رن  Tool Tipگزینه  –دهید 

 

  Optionsکادر محاوره ای 

سممربرگ  تعدادی   Optionsرا انتخاب کنید.کادر محاوره ای   Options، گزینه   Toolsدر اکسممل ، از منوی 

دارد ، هر سربرگ دارای تنظیمات پیش فرضی است که از طرف مایکروسافت تعریف شده است.اینکه با 

 ید از اهمیت زیادی برخوردار است.این تعریف ها آشنا شو 
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 (  Viewنمایش مقادیر صفر ) سربرگ 

از نمایش صمفر در کاربرگ جلوگیری می کند.این گزینه برای چاپ   Zero valuesپاک کردن تیک در گزینه 

 مفید است.

 

 (  Viewنمایش خطوط راهنما ) سربرگ 

در دو جما کنترل می شمممونمد.برای کنترل اینکمه خطوط راهنمما در صمممفحمه نممایش داده   162خطوط راهنمما

را از انتخاب خارج کنید تا صفحه   Gridlinesاستفاده کنید.گزینه    Optionدر کادر  Viewشوند از سربرگ  

گسمممترده ای بمدون خطوط راهنمما ببینیمد. این عممل برای دیمدن کماممل خطوط و مرزهمای اضمممافمه شمممده  

 باشد. مناسب می

 
162 Gridline  
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بطور پیش فرض ، خطوط راهنما چاپ نخواهند شمد.اعم از اینکه در صمحه دیده شموند یا دیده نشموند. 

 → File → Page setupبرای اینکمه اکسمممل را مجبور بمه چماپ خطوط راهنمما کنیم ، گزینمه همای         

Sheet  را انتخاب کرده و سپس گزینهGridlines .را تیک بزنید 

 

 ( Generalستفاده شده ) سربرگ فهرست پرونده های اخیر ا

ببینید.تعداد پیش   Fileشما می توانید فهرستی از پرونده هایی را که اخیر استفاده کرده اید را در منوی 

 پرونده تغییر دهید. 9فرض را به بیشترین تعداد یعنی 

 

 (Generalتنظیم تعداد برگه ها در کارپوشه جدید )سربرگ 

جدید تعیین کنید تا از ایجاد برگه های اضمافی جلوگیری کنید.تا آنجایی که  تعداد برگه ها را در کارپوشمه

 ممکن است این تعداد برگه را کمتر انتخاب کنید.کار در کارپوشه ای با برگه های کم آسانتر است.

 (Generalخط استاندارد )سربرگ 

دلخواه تغییر  خط اسمممتاندارد کارپوشمممه های اکسمممل می باشمممد.خط و اندازه آنرا به  10اندازه   Arialخط 

 دهید.

 (Generalمحل پیش فرض پرونده )سربرگ 

پیش فرض  اگر زمان ذخیره پرونده ، محل قرار گیری آنرا در روی دیسمک مشمخص نکنیم اکسمل به طور 

 پیش فرض را به دلخواه تغییر دهید.ذخیره می کند.این محل  My Documentsآنرا در پوشه 
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 (Generalنام کاربر )سربرگ 

 خواهد شمد.اسممتان را در این فیلد بنویسمید.این اسمم در همه یادداشمت های موجود در برگه ها ظاهر 

همه کاربرگها  Properties، اطالعات ببینید.همچنین این اسمم در قسممت  10بخش مربوطه را از فصمل 

 ظاهر می شود.

 

 های سفارشی ) سربرگ لیستهای سفارشی (لیست

توانید با وارد کردن می      لیسمتی را به لیسمتهای سمفارشمی اضمافه کنید.با اسمتفاده از لیسمتهای سمفارشمی  

یک اسمم از این لیسمت آن لیسمت را به سملولها وارد کنید. دسمته آنرا گرفته و با کشمیدن کپی کنید.دیگر 

 نیازی به تایپ لیست نیست.

متنی را در یک سممملول وارد می کنید و سمممپس آنرا با کشمممیدن کپی می کنید اکسمممل آنرا با   وقتی شمممما

اگر با یکی از آنها مطابقت کند بقیه لیسمت را به طور خودکار وارد می  لیسمتهای موجود مقایسمه می کند.

 کند.

د کرده اید مرتب با استفاده از لیستهای سفارشی می توانید داده ها را بر اساس ترتیبی که در لیست وار

 ، مرتب سازی را ببینید. 17فصل  به جای اینکه آنها را بر اساس حروف الفبا مرتب نمایید.  کنید.

 مثال :

تایپ کنید.دسممته موجود در سمممت چپ و پایین را گرفته و بکشممید تا  A1را در سمملول   Januaryمتن 

 وارد می شوند.  A1:A12ای کپی شوند.لیستی از ماههای سال در سلول ه  A12داده ها تا سلول 

 

 اضافه کردن یک لیست به لیستهای سفارشی

 در سلولها ، لیستی را که می خواهید وارد کنید تایپ نمایید.  .1

 محدوده سلولهای حاوی لیست را انتخاب کنید.  .2

 را انتخاب کنید.  Custom Listرا انتخاب کرده و سربرگ  Optionsگزینه  Toolsاز منوی  .3

 کلیک کنید.  Importناحیه انتخابی را بررسی کنید.سپس روی  Importدر فیلد کناری دکمه  .4
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 (  International)سربرگ  A4/Letterتغییر اندازه کاغذ به 

کسل این امکان  ااستاندارد می باشد.    A4است و در اروپا    Letterدر ایالت متحده اندازه استاندارد کاغذ  

 ه چاپی خود را از یک اندازه کاغذ به دیگری تنظیم کنید.را به شما می دهد که ناحی

 

 ( Saveذخیره کردن )سربرگ 

شود ، می توانید دقیقه ایجاد می شوند.اگر رایانه شما به هر دلیلی خاموش    10پرونده های پشتیبانی هر  

 بازیابی کنید.  Task Window           پرونده ها را از طریق پرونده های بازیابی شده در

 (  Error checkingبررسی خطا ) سربرگ 

دارای خطا باشد  اگر فرمولی    از مهمترین ابداعات اکسل تهیه امکانی برای بررسی خطاهای مختلف است.

را برای نمایش انواع خطا و ارزیابی   Smart Tag       ، برچسب هوشمند به سلول الصاق می شود.منوی

 فرمولها را ببینید.  ،7فرمول باز کنید.برای اطالعات بیشتر فصل 

 

 ( Spellingبررسی امال ) سربرگ 

زبان لغتنامه را انتخاب کنید تا برگه را از لحاظ امالیی بررسممی کرده و به گزینه های بیشممتری دسممترسممی 

 داشته باشید.

 (  Securityامنیت ) سربرگ 

این سممربرگ در اکسممل به شممما امکان می دهد که با قرار دادن یک کلمه عبور از باز شممدن کارپوشممه  

 Save As → Toolsو سمپس   Fileجلوگیری کنید.) این امکان را از مسمیر زیر نیز در اختیار دارید:منوی 

→ General Options ،سممطح  ( در این سممربرگ ، حتی می توانید یک امضممای دیجیتالی اضممافه کنید
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امنیتی خود را در برابر ویروس های همراه ماکرو تعیین کنید و حتی کلمه عبوری را برای کار مشممترک در 

 ، امنیت و حفاظت را ببینید. 9شبکه تعیین کنید.برای توضیحات دققق تر در مورد امنیت ، فصل 

 

 سفارشی کردن نوار ابزارها

را فعمال می کنمد.اضممممافمه کردن آیکون هما بمه نوار ابزار    کلیمک روی یمک آیکون در یمک نوار ابزار یمک مماکرو

تعمداد فرمان هایی را که می توانیمد اسمممتفماده کنیمد افزایش می دهد.از طرفی ، بسمممیماری از آیکون های 

 مفید در نوار ابزارها قرار ندارند.آیکون های مهم را به نوار ابزارها اضافه کنید یا نوار ابزار جدید بسازید.

 کردن آیکون به نوار ابزارهااضافه 

 را به نوار ابزار استاندارد اضافه کنید.) اولین نوار ابزار (  Page Setupآیکون مثال :

 نوار ابزار را انتخاب کنید. .1

 را انتخاب نمایید. Customizeراست کلیک کنید ، از منوی باز شده  .2

 ید.کلیک نمای Dataرا انتخاب کنید و سپس روی دسته  Commandsسربرگ  .3

ای   .4 محمماوره  کممادر  آیکون    Commandsدر  روی   ،Page Setup   ابزار نوار  روی  آنرا  و  کرده  کلیممک 

 استاندارد بکشید.سپس کلید ماوس را رها کنید.
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 حذف آیکون ها از نوار ابزارها 

کرده و آنرا به باز اسمممت ، روی آیکون مورد نظر در نوار ابزار کلیک   Customizeزمانی که کادر محاوره ای  

را در بال  1-4مراحل   Customizeجایی دیگری غیر از نوار ابزار بکشمممید. ) برای باز کردن کادر محاوره ای  

  "( به نوار ابزارها کونیاضافه کردن آ  ببینید."

 

  Customizeباز کردن کادر محاوره ای  حذف آیکون ها بدون –نکته 

 انتخاب کنید و بکشید. Altآیکون ها را با نگهداشتن کلید 

 

 آیکون هایی که دو کار در نوار ابزار انجام می دهند. –نکته 

را فشمار داده   Shiftبرخی از آیکون ها در نوار ابزار دو کار انجام می دهند.برای مثال ، کلید  

)مرتب سممازی صممعودی ( کلیک کنید.مرتب سممازی انجام شممده   Sort Ascendingو روی آیکون 

 بصورت نزولی خواهد بود.
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 کار می کنند.  Shiftای که با    ه آیکون های دو کار

 در نوار ابزار استاندارد   -

Print  وPrint preview   

Sort Ascending    وSort Descending 

Open  وSave   

 در نوار ابزار شکلبندی  -

Increase Indent   وDecrease Indent 

Underline   وDouble Underline 

Center  وMerge and Center 

Increase Decimal  وDecrease Decimal   

Left-to-Right  وRight-to-Left  (97)اکسل 

 

 اضافه کردن آیکون به نوار منو 

 Page Setup  ،Paste Special   ،Customمانند   می باشمد.منوهای اکسمل حاوی چندین فرمان مفید 

Views  ،Macro  سمممربرگ ها یا  و خیلی بیشمممتر از اینها.هر کدام از آنها تنظیمات مختلفی دارند ، مانند

-Builtشما آنها را در دسته مفید   این آیکون های مهم را به نوار منو اضافه کنید. .لیسمت پایین افتادنی

in Menus   در کادر محاوره ایCustomize  در سربرگCommands .خواهید یافت 

 

 جلوگیری از ناپدید شدن آیکون ها

که در بال با اکسمممل می توانید آیکون ها را هر طور که دوسمممت دارید در نوار ابزار ها بچینید.همان طور  

  Customizeبنا بر نیازتان اضممافه یا کم کنید.زمانی که کادر محاوره ای گفته شممد می توانید آیکون ها را 
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کلیک می کنید برخی از  OKباز اسمممت نوار ابزار با همه آیکون هایش دیده می شمممود. اما زمانی که روی  

 آیکون ها در سمت راست ممکن است ناپدید شوند.

ری از ناپدید شمدن این آیکون ها ، آیکون زیرا فضمای کافی برای نمایش همه آنها وجود ندارد.برای جلوگی

 های مورد نیاز را به سمت چپ نوار ابزار منتقل کرده و آیکون های غیر ضروری را حذف نمایید.

 

 اضافه کردن یک نوار ابزار سفارشی 

می کند.که می برای نظم بخشیدن به نوار ابزارها ، اکسل گزینه هایی را در مورد نوار ابزار جدید پیشنهاد  

توانیمد بمه آن نمامی را بمدهیمد و بمه همراه دیگر نوار 

 ابزارها ذخیره کنید.

، سمممربرگ    Customizeدر کمادر محماوره ای   .1

Toolbar .را انتخاب کنید 

 کلیک کنید. Newروی  .2

 ای نوار ابزار تایپ کنید.نامی را بر .3

 کلیک کنید. OKروی  .4

  Customizeدر کمادر محماوره ای    Closeروی   .5

 کلیک کنید.

 

 ذخیره کردن نوار ابزار شما در کارپوشه

و نمایش داده  زمانی که نوار ابزار شما به کارپوشه وصل شد ، موقع باز کردن کارپوشه نوار ابزار باز شده 

 خواهد شد.

 را انتخاب کنید. Toolbarسربرگ  Customizeدر کادر محاوره ای  .1

 را انتخاب کنید. Attachگزینه  .2

 انتخاب کنید. Custom toolbar، نوار ابزار مورد نظر را از   Attach Toolbarدر کادر محاوره ای  .3
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 کلیک کنید. Customizeدر کادر محاوره ای  Closeو  Copy  ،OKروی  .4

 ه را ذخیره کنید.کارپوش .5

 

 
 

 حذف تغییرات سفارشی از نوار ابزارها 

این   بکنید.انتخاکلیک   Resetانتخاب کنید و روی  Customizeرا در کادر محاوره ای   Toolbarسممربرگ 

 گزینه باعث می شود که تمامی تغییرات اعمال شده به نوار ابزارهای معمولی اکسل حذف شوند.

 

 نمایش یک منو

 را انتخاب کنید. Optionsسربرگ  Customizeدر کادر محاوره ای 

Menu animations  163–    انمتمخمماب یمکمی ممنمو  نممممایمش  نمحموه  بمرای  را  مموجمود  ممتمنموع  هممای  گمزیمنممه  از 

همه منو را با سمممرعت نشمممان می دهد.گزینه های دیگر منو را با کمی تاخیر   Noneه  کنید.انتخاب گزین

 نشان می دهند.

 
 تصاویر متحرک منو  163
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مطلب تکمیلی  

اکسل و دیگر برنامه های آفیس مجهز به سیستم منوی هوشمند هستند.یعنی هر دستوری که شما از 

منو استفاده کنید آن دستور در منو بالتر دیده می شود و دستوراتی که استفاده نمی کنید مخفی می 

شوند.برای نمایش آنها باید پس از باز شدن  

باز  منوی  پایین  کوچک  مثلث  روی  منو 

ید یا ماوس را نگه دارید تا منو به  کلیک کن

که   است  این  دیگر  باز شود.راه  کامل  طور 

 روی منو دوبل کلیک کنید. 

اگر می خواهید که این خاصیت هوشمند  

بودن منوها را از کار بیاندازید در این کادر 

 Always show full menuباز شده گزینه  

 را تیک بزنید تا همه منو یکجا باز شود. 

 
 

 کردن یک آیکون سفارشی

را انتخاب   Customizeیکی از نوار ابزارها را انتخاب کنید ، راسممت کلیک کرده و از منوی باز شممده گزینه  

 کنید.روی یکی از آیکون ها در نوار ابزار راست کلیک کنید.

 منو موارد زیر را دارا می باشد:

 تغییر نام آیکون 

 تغییر تصویر آیکون 

 کپی تصویر آیکون 

 تعیین ماکرو 

 و تعداد زیادی گزینه های دیگر.
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 اضافه کردن آیکون ها  به یک منوی اکسل

را به نوار شممما می توانید یک آیکون را به یک منو یا زیر منو اضممافه کنید به همان روشممی که آیکون ها 

 ابزار اضافه کردید یا نوار ابزار جدیدی ساختید.

باز باشمد.آیکون مربوطه را به منو یا زیر منو بکشمید.زیر    Customizeکه کادر محاوره ای   مطمئن شموید

منو باز خواهد شمممد تا به شمممما این امکان را بدهد که بتوانید آیکون را در آنجا قرار دهید. زمانی که یک 

را به منو اضممافه می کنید ، فضممای نوار ابزار را ذخیره می کنید و می توانید  Custom Viewآیکون نظیر 

 ، چاپ را ببینید. 11فصل  ای کوچکتری را اضافه کنید.آیکون ه 

 ذخیره تغییرات نوار ابزارها و منو 

نام کاربری + ( و در فایلی با  2002)در اکسممل  Excel.xlbتغییرات نوار ابزارها و منو در فایلی تحت عنوان 

نوار   Excel.xlb( ذخیره می شممود.زمانی که اکسممل باز می شممود فایل  2000و  97) در اکسممل   xlbپسمموند 
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ابزارها و منو را که دفعه پیش ذخیره شممده اند باز می کند. برای حفظ تغییرات اعمال شممده ) زمانی که 

رایانه خود را تعویض می کنیمد ، اکسمممل را حذف کرده و دوباره نصمممب می کنیمد ، و ...( می توانیمد فایل  

Excel.xlb  خه کپی در دیسمک ، دیسمکت ، اینترنت  را با کمک جسمتجوی ویندوز پیدا کرده و از آن یک نسم

 و یا جای دیگر نگهداری کنید.

 

 164الگو 

الگوی کارپوشه زمان باز شدن یک کپی مجزا از خودش ایجاد می کند.یک الگو می تواند به جای فرمهای  

آماده کنید که شممامل فرمول ها و شممکلبندی هایی  اداری نظیر گزارش زمان به کار رود. یک گزارش زمان

 است و آنرا با روشهایی که گفته می شود به عنوان یک الگو ذخیره کنید.

این بخش شممرح می دهد که چگونه یک کارپوشممه سممفارشممی را به عنوان یک الگو ذخیره کنید تا باعث  

این بخش شمامل شمکلبندی های مخصموصمی اسمت که در کادر محاوره ای  افزایش کارایی شمما شمود.

Style   ربرگ و ته برگ هایی که برای چاپ ذخیره نموده اید و ... .یک پرونده الگو با  ذخیره کرده اید ، سمم

ذخیره می گردند.زمانی که یک  xlsذخیره می شمود و پرونده هایی معمولی اکسمل با پسموند   xltپسموند  

 ایجاد می شود و اسم پرونده شماره می گیرد. xlsپرونده الگو را باز می کنید ، پرونده جدیدی با پسوند 

 

 :  مثال

ایجاد     می کنید.کارپوشمه   Ctrl + Nدر طول کار با اکسمل شمما کارپوشمه عادی را با فشمار دادن کلیدهای  

( . اسممم کارپوشممه  می باشممد.) کارپوشممه الگوی اصمملی    Book.xltجدید یک کپی از کارپوشممه الگو با نام 

می باشمد و پرونده های بعدی به همین صمورت نامگذاری   Book1.xlsجدید بر اسماس آنچه گفته شمد  

 Book2.xlsمی شوند مثال  

 
164 Template  
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 ذخیره یک کارپوشه سفارشی بصورت الگو

 یک کارپوشه جدید ر باز کرده و تغییرات مورد نظر را در آن اعمال کنید.

  سمبک ها را   5ایجاد سمبک ها بسمازید یا به کارپوشمه وارد کنید.فصمل شمکلبندی ها را با   –شئکلبندی

 ببینید.

   سمربرگ و ته برگ را اضمافه کنید.تنظیمات پیش فرض را برای  –چاپFirst Page Number   تغییر

 ، چاپ را ببینید. 11دهید.فصل  

  از منوی    –تنظیمئات پیش فرض  تغییرTools    گزینمه ،Options  دلخواه را    را انتخماب کنیمد.تغییرات

 اعمال کنید.ابتدای این فصل را برای انواع تنظیمات ببینید.

 اسم را ببینید. 6فصل و مقادیر را به جعبه اسم اضافه کنید. افرموله ، 

 
 کارپوشه را با تغییرات اعمال شده بصورت الگو ذخیره کنید.

 را انتخاب کنید. File → Save asاز منوی اکسل گزینه  .1

 را انتخاب کنید. Templateگزینه  Save as Typeدر فیلد  .2

را وارد کنید) این اسممم فقط یک پیشممنهاد اسممت و   MyWorkbook، اسممم  File nameدر قسمممت  .3

 اجباری نیست (.

 کلیک کنید.  Saveروی  .4

را انتخاب کنید.)شممما باید پرونده الگو را پس از ذخیره حتما  File → Closeاز منوی اکسممل گزینه  .5

 ببندید(.

 پرونده در پوشه الگوها ذخیره شده است.

 باز کردن یک الگو

زینه ، گ Fileاز منوی  کارپوشمه الگویی را که شمما سماختید بطور پیش فرض در پوشمه الگوها ذخیره شمد.

New   را انتخاب کرده و پروندهMyWorkbook .الگویی که در مثال قبلی سممماختید و ذخیره   را باز کنید(

باز می  Task Widowاما در اکسل های بعدی  یک پنجره جدید باز می شود.  2000و 97کردید.(در اکسل  

 شود.
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بماز   MyWorkbook1.xlsدوبمل کلیمک کنیمد تما کمارپوشممممه جمدیمدی بما نمام    MyWorkbookروی پرونمده  

ذخیره شممده   MyWorkbook.xltنامگذاری کردیم با اسممم   MyWorkbookشممود.الگوی کارپوشممه که آنرا 

می باشممد و اسممم آن   xlsاسممت.کارپوشممه به صممورت یک کارپوشممه عادی باز می شممود که دارای پسمموند  

MyWorkbook1.xls امی که می باشممد.روی کارپوشممه کار کنید و آنرا همانند دیگر کارپوشممه ها با هر ن

 می خواهید ذخیره نمایید.

 
 

 باز کردن خودکار یک پرونده الگو موقع شروع اکسل

 دو راه برای باز کردن خودکار یک الگو موقع شروع اکسل وجود دارد.

 گزینه اول  

ذخیره کنید.زمانی که اکسمل   XlStartدر پوشمه   Book.xltکارپوشمه ای را که سمفارشمی شمده اسمت با نام 

از الگوی ذخیره شمده به جای کارپوشمه معمولی    Book1.xlsسمفارشمی شمده   هشمروع می شمود ، کارپوشم 

Book1.xls   در اکسل ( .نام  آنرا  2000باز می شودSheet.xlt ) بگذارید . 

 در پوشه برنامه آفیس در روی هارد دیسک قرار دارد. XlStartزیر پوشه 

 کلیک کنید.  Newرا فشار دهید یا روی آیکون  Ctrl + Nن یک کارپوشه جدید برای باز کرد 
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   گزینه دوم 

را به عنوان الگو در هر پوشمه ای که دوسمت دارید ذخیره   MyWorkbook.xltکارپوشمه سمفارشمی شمده 

 نام آنرا وارد کنید. Optionsکنید و در کادر محاوره ای 

 را انتخاب کنید. Optionsگزینه  Toolsاز منوی  .1

 را انتخاب کنید. Generalسربرگ  .2

مکان دققق پوشمممه ای را که در آن پرونده الگو را   Alternate startup file locationدر فیلد  .3

 ذخیره کرده اید وارد کنید.

 کلیک کنید. OKروی  .4

 

 توجه :

تنها یکی از   نبرید.اگر بیش از یک کارپوشمه نسماخته اید دو روش گفته شمده را با هم بکار  

چون اکسمممل سمممعی می کند که پرونده ای را با همان نام دوبار باز   ) روشمممها را بکار برید.

 کند.(

 

 گه الگو به کارپوشه درج یک بر

برگه جدید از وقتی یک کارپوشممه را سممفارشممی کردید و آنرا به عنوان الگو ذخیره کردید ، می توانید یک 

 ی اضافه کنید.کارپوشه الگو به کارپوشه عاد

 درج یک برگه عادی به کارپوشه – 1گزینه 

 را انتخاب کنید. Insertروی زبانه برگه راست کلیک کنید،و از منوی باز شده گزینه  .1

 دوبل کلیک کنید. Worksheet، روی  Insertدر کادر محاوره ای   .2

 برگه ای که شما وارد کردید یک برگه عادی اکسل محسوب می شود.

 

 تعریف یک برگه سفارشی شده جدید تا به عنوان برگه معمولی مورد استفاده قرار گیرد. –  2گزینه 
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را    Insertبرای درج یک برگه از الگو ، روی زبانه برگه راسمممت کلیک کنید. و از منوی باز شمممده گزینه  .1

 کار برید.(را ب  Sheet.xlt،  2000دوبل کلیک کنید.)در اکسل   Book.xltانتخاب کرده و سپس روی 

 همه برگه ها را جز یکی حذف کنید. .2

 به عنوان الگو ذخیره کنید و آنرا ببندید. Sheet.xltکارپوشه را بصورتی که در بال گفته شد با نام   .3

 این برگه سفارشی شده را به کارپوشه ای وارد کنید:

 را انتخاب کنید. Worksheetگزینه  Insertاز منوی  .1

 برگه ای است که شما آنرا سفارشی کردید و به عنوان الگو ذخیره نمودید.برگه وارد شده همان 

 

 تعریف بیش از یک کاربرگ و انتخاب از بین آنها  – 3گزینه 

 کارپوشه سفارشی شده ای را که به عنوان الگو ذخیره کردید باز کنید . .1

 همه برگه ها را جز یکی حذف کنید. .2

) یا   MySheetهمان طوری که در بال گفته شد ، و اسم آنرا   کارپوشمه را به عنوان الگو ذخیره کنید ، .3

 هر نامی که می خواهید ( قرار داده و آنرا ببندید.

 

 ذخیره شده به کارپوشه  MySheetدرج 

 را انتخاب کنید. Insertروی زبانه برگه راست کلیک کنید و از منوی باز شده گزینه  .1

 دوبل کلیک کنید. MySheetروی  .2

 

 توضیحات

انتخاب کنید ، همه برگه های الگو به کارپوشممه    Insertرا از منوی   MyWorkbookاگر شممما کارپوشممه  

موجود وارد خواهند شمد.اگر شمما کارپوشمه را با یک برگه به عنوان الگو ذخیره کنید ، می توانید تنها یک 

 برگه را به کارپوشه موجود وارد کنید.

 رسانی یک کارپوشه الگو به روز 

 را باز کنید. MyWorkbookکارپوشه  .1
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 هر تغییر مورد نیاز را اعمال کنید. .2

 ذخیره کنید. MyWorkbookکارپوشه را به عنوان الگو و با نام  .3

 کلیک کنید : Yesدر پیغام زیر روی  .4

" The file MyWorkbook.xlt already exits. Do you want to replace the existing file?" 

 کارپوشه را ببندید. .5
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 14فصل 
 

 باز ، بسته و ذخیره کردن 

 کارپوشه ها
 

یک کارپوشمه را از نظر باز ، بسمته و ذخیره کردن بررسمی می کنیم. کارهایی وجود دارند که شمما در طی 

می توانیمد میمانبرهمای آنهما را بکمار      انجمام میمدهیمد.برای انجمام این کمارهمایمک دوره کماری بطور منظم آنهما را  

 میباشد. هدف نهایی این فصل همین مطلب برید.

 

 باز کردن یک کارپوشه جدید

برای راحتی شممما ، اکسممل در هر بار شممروع یک کارپوشممه جدید را باز می کند.اسممم پرونده باز شممده 

Book1.xls کپی مجزا از پرونده الگو با اسمم  می باشمد.این کارپوشمه یکBook.xlt   می باشمد.همچنین

در طی زمانی که شمممما در حال کار روی یک کارپوشمممه هسمممتید ، می توانید یا با اسمممتفاده از میانبرهای  

در نوار ابزار اسممتاندارد کلیک   Newکارپوشممه ای را اضممافه کنید و یا روی آیکون   Ctrl + Nصممفحه کلید ،

بماز    Newو انتخماب گزینمه   Fileانیمد یمک کمارپوشمممه جمدیمدی را بما اسمممتفماده از منوی کنیمد.همچنین می تو 

 کنید.

 



وزش اکسل سریع و راحت آم  

 267 

 باز کردن یک کارپوشه ذخیره شده اخیر

شما می توانید یک کارپوشه را که اخیرا ذخیره شده است به چندین راه باز کنید. راههای زیر روشهای  

 معمول برای این کار می باشد:

را انتخاب  Openگزینه  File، نه عدد صفر ( یا از منوی  Oرا فشار دهید ) حرف  Ctrl + Oکلیدهای  .1

 کنید. 

 پرونده را در هارد دیسک خود پیدا کرده و آنرا باز نمایید. .2

 این روش کند و ناکارآمد است.بهتر است که شما از روشهای سریعتری استفاده کنید.

 ده شده اخیر باز کردن یک کارپوشه از فهرست پرونده های استفا

 9اکسمل این امکان را فراهم می کند که بتوانید فهرسمتی از پرونده هایی را که اخیرا اسمتفاده کرده اید تا 

 این فهرست را مشاهده کنید. Fileپرونده نشان دهد.در منوی 

از   را فشار دهید و سپس شماره پرونده مورد نظر را  Alt + Fبرای باز کردن یک کارپوشه از این فهرست ، 

 فهرست موجود فشار دهید.

ونده تنظیم  پر 9دقت کنید که تعداد پرونده های اسمممتفاده شمممده اخیر بر روی حداکثر مقدار آن یعنی 

را انتخماب کنیمد.در فیلمد    Generalو سمممپس سمممربرگ    Optionsگزینمه    Toolsشممممده بماشممممد.از منوی  

Recently used file list  تغییر دهید. 9عدد را به 

 

 ارپوشه های پیوندیباز کردن ک

را فشمار   ] + Ctrlبرای باز کردن یک کارپوشمه پیوندی سملولی که نام کارپوشمه را می بینید انتخاب کنید و  

 دهید.

 Edit → Linksبرای مشماهده فهرسمتی از کارپوشمه های پیوند یافته به کارپوشمه حاضمر، از طریق منوی 

کلیمک    Open Sourceعممل کنیمد.کمارپوشممممه ای را کمه می خواهیمد بماز کنیمد انتخماب نموده و روی دکممه  

 نمایید.
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 ذخیره کردن یک کارپوشه 

)البته اگر یک ذخیره می کند.  C:\My documentsبه طور پیش فرض ، اکسممل پرونده ها را در مسممیر 

( .از منوی -م  –انتخاب کرده باشممیم   Cرایو ویندوز داشممته باشممیم و محل پوشممه اسممناد ویندوز را در د

Tools   گزینهOptions   و سممپس سممربرگGeneral   را انتخاب کنید.با تایپ کامل مسممیر دلخواه پوشممه

پرونده های جدید در این پوشمه   مسمیر پیش فرض را تغییر دهید.  Default file locationدیگر در فیلد  

 ذخیره خواهند شد.

 

 

 Save asشه با استفاده از ذخیره کردن یک کارپو

پرونده در پوشمه را انتخاب نمایید.برای ذخیره    Save asگزینه   Fileرا فشمار دهید یا از منوی   F12کلید 

بروید و محل پوشمه را پیدا کنید و سمپس پرونده را با اسممی جدید ذخیره   Save inای موجود ، به فیلد 

 کنید.

بروید و جایی را که می  Save inاگر می خواهید که پرونده را در پوشممه ای جدید ذخیره کنید ، به فیلد 

کلیمک   Create New Folderخواهیمد پوشممممه جمدیمدی را ایجماد کنیمد تعیین نمماییمد.حمال روی آیکون  
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کلیک کنید. پوشممه جدید را باز کنید   OKس روی اسممم پوشممه را تایپ کنید و سممپ  Nameفیلد  کنید.در  

 کلیک کنید. Saveاسم پرونده را تایپ کرده و روی  File nameسپس در فیلد 

 

 درج مسیر پرونده برای کارپوشه در نوار عنوان یا در نوار وضعیت 

کنید ، معمول مسمیر پرونده یا اسمم پوشمه ای را  زمانی که کارپوشمه ای را از یک مسمیر در شمبکه باز می

که در آن پرونده ذخیره شممده اسممت به خاطر نمی آورید. مسممیر کامل پرونده را در نوار عنوان )نوار رنگی 

 در بالی نوار منوی اکسل( یا در نوار وضعیت وارد کنید.

 تصویر صفحه بعدی را ببینید.

 
 

 باز شود. VBEرا فشار دهید تا  Alt + F11کلیدهای   .1

 دوبل کلیک کنید تا باز شود. ThisWorkbookروی  VBAProjectدر قسمت  .2

زینه پایین افتادنی دیده می شمود سممت چپی را باز کرده و آنرا از باز شمده دو گ  165بالی مدول .3

General   بهWorkbook .تغییر دهید 

که در تصممویر می  ظاهر می شممود.در ماکرو کدهایی را   Workbook_Openماکرویی با عنوان  .4

 بینید تایپ کنید.

 می باشد. Stats Bar –و اسم نوار وضعیت   Caption–اسم نوار عنوان 

 
165 Module  
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را برای ماکرو انتخاب  Workbook_BeforeCloseاز گزینه پایین افتادنی سممت راست ، گزینه  .5

 کنید.در ماکرو کدهای شکل زیر را تایپ کنید.

پرونده را ذخیره کنید ، آنرا ببندید و دوباره باز کنید تا بررسمی کنید که آیا مسمیر ذخیره شمده در  .6

 نوار عنوان ظاهر می شود.

 

 
 توضیحات

و دستوراتی را که در این ماکر فعال شده است.  Workbook_Openوقتی کارپوشه باز شد ، ماکروی  .1

 آن نوشته شده است اجرا می کند.

فعال می شمود. این ماکرو مسمیر را از   Workbook_Closeزمانی که کارپوشمه بسمته شمد ، ماکروی  .2

نوار عنوان و نوار وضمعیت حذف  می کند و آنها را به حالت عادی بر می گرداند.بسمیار مهم اسمت که 

 پرونده بعدی مسیر قبلی نمایش داده نشود. مسیر پرونده قبلی را حذف کنیم تا در

 ماکرو را در هر کارپوشه ای که می خواهید مسیر را مشاهده کنید وارد کنید. .3

 

 ذخیره کارپوشه در یک فضای کاری سفارشی

این امکان را به شمما می دهد که یک میانبری را ایجاد کنید که توسمط آن گروهی  166ذخیره فضمای کاری

 .داز کارپوشه ها را با هم باز کنید بدون اینکه نیازی به باز کردن تک تک آنها داشته باشی

 
166 Workspace  
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، فهرسمت پرونده های باز را بررسی کنید و دقت کنید که فقط پرونده هایی باز باشند   Windowاز منوی 

 تمام پرونده های غیر ضروری دیگر را ببندید. خواهید با هم یک مجموعه را تشکیل بدهند.که می 

و محمل ذخیره را  برویمد    Save inرا انتخماب کنیمد و بمه فیلمد    Save Workspaceگزینمه    Fileاز منوی  

خواهد بود. پرونده فضمای کاری شمامل خود  xlw.مشمخص کنید. پسموند پرونده ذخیره شمده بصمورت  

 کارپوشه ها نمی باشد بلکه تنها جایی را که کارپوشه ها قرار دارند را به صورت گروه ذخیره می کند.

 باز کردن کارپوشه های ذخیره شده در فضای کاری 

ذخیره کرده اید باز  ید و می خواهید که تمامی پرونده هایی را که در فضمای کاری  شمما اکسمل را باز کرده ا

را انتخماب کرده و بمه پوشممممه ای برویمد کمه پرونمده فضممممای کماری را در آن   Openگزینمه   Fileکنیمد.از منوی 

کلیک کنید. همه پرونده هایی که به صممورت گروهی  Openذخیره کردید. پرونده را انتخاب کنید و روی 

 ذخیره شده بودند حال یکی پس از دیگری باز می شوند.

 ذخیره در عالقمندیها –نکته 

پرونده فضممای کاری را در پوشممه عالقمندیهای خود ذخیره کنید. دلیل آن در زیر توضممیح 

 داده می شود.

 

  2000پوشه ها در عالقمندیها )اکسل  \ذخیره میانبرها در پرونده ها 

 و بعد از آن (

پوشممه ها یا   ی مهم اعم از پرونده هاسممیسممتم عامل ویندوز این امکان را به شممما می دهد که میانبرها

URL  اسمتفاده از این پوشمه   ذخیره کنید.  167ها ) آدرس های اینترنتی( را در پرونده ای به نام عالقمندیها

را انتخاب کنید و روی  Openگزینه  Fileیک میانبر بسمازید.سمپس از منوی  بسمیار سمودمند اسمت.اول ،

 
167 Favorites  
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کلیک کنید.حال ، از فهرسمت میانبرها پرونده یا پوشمه ای را  Openدر کادر محاوره ای   Favoritesآیکون 

 کلیک کنید. Openانتخاب کنید تا باز شود و روی 

 

 اضافه کردن یک میانبر به پوشه عالقمندیها

کارپوشمممه یا پوشمممه ای را که  Save asرا انتخاب کنید.در کادر محاوره ای   Save asگزینه   Fileاز منوی 

 Add toرا انتخماب کنیمد و سمممپس گزینمه    Toolsمی خواهیمد برای آن میمانبر بسممممازیمد انتخماب کنیمد.

Favorites  .را انتخاب نمایید 
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 باز کردن کارپوشه ها از یک فهرست فرا پیوندها

تهیه کنید.کلیک روی هر یک از پیوند باعث  168کاربرگها را به همراه فهرسممتی از فرا پیوندهافهرسممتی از 

را در شمکل زیر ببینید.( شمکل زیر فهرسمتی از پرونده ها را در  Bباز شمدن کارپوشمه ای خواهد شمد.)سمتون  

  مورد نکات اکسل نشان می دهد.

 
 

 
168 Hyperlink  
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 درج یک فرا پیوند 

فرا پیوند درج کنید انتخاب نمایید.اکسمل چندین میانبر را برای درج یک سملولی را که می خواهید در آن  

 فرا پیوند پیشنهاد می کند :

را از نوار ابزار اسمتاندارد انتخاب کنید    Insert Hyperlinkرا فشمار دهید یا آیکون    Ctrl + Kکلیدهای   .1

 را انتخاب کنید.  Hyperlinkگزینه  Insertیا از منوی 

، کارپوشمه ای را که می خواهید به آن پیوند بدهید را انتخاب   Insert Hyperlink  در کارد محاوره ای .2

 کلیک کنید. OKکنید و روی 

 
 

 کارپوشه ها و اکسل  \بستن یک کارپوشه 

 را فشار دهید. Ctrl + F4برای بستن یک کارپوشه کلیدهای  

گزینه  Fileاده و از منوی را فشممار د  Shiftبرای بسممتن همه کارپوشممه ها بدون بسممتن اکسممل ، کلید  

Close All  .را انتخاب کنید 

 را فشار دهید. Alt + F4برای خروج از اکسل کلیدهای  
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 15فصل 
 

 داده ها 
 

 
تهیه گزارشمها و انجام آنالیز داده ها دو دلیل عمده اسمتفاده از اکسمل می باشمد. اکسمل دارای ابزارهای 

را انتخاب کنید تا گسمتره وسمیعی از ابزارهایی  Dataقوی و کارآمدی در زمینه آنالیز داده ها اسمت. منوی 

) پالیه ( نمایید ، زیر مجموع  که اکسممل پیشممنهاد می کند را ببینید. شممما می توانید مرتب کنید ، فیلتر  

وارد کنیمد ، زیر مجموع همای چنمد لیمه وارد کنیمد ، داده هما را یکی کنیمد و جمداول محوری بماور نکردنی را از 

 داده های برگه ایجاد کنید.

 برای استفاده از این امکانات و روشها ابتدا باید بدانیم که اکسل چگونه کار می کند.

سماده و مشمخص را در اختیار داشمته باشمید. سمادگی نام بازی این فصمل اسمت و شمما باید چند راهنمای 

 اکسل نتایج آن را تضمین می کند.

این فصمل یکی از مهمترین فصمول این کتاب اسمت.سمازماندهی داده ها در برگه های کارپوشمه ، بر طبق  

کردن داده ها اسممتفاده   قوانین مدیریت اکسممل به شممما این امکان را می دهد که از فرمولها برای پیدا

 Dataکنیمد ، داده مورد نیماز را برای تهیمه یمک گزارش پیچیمده احضمممار کنیمد و از ابزارهمای موجود در منوی 

 برای آنالیز داده ها استفاده کنید.

 

 نکاتی برای سازماندهی داده ها در اکسل 

 که   سئئاختار لیسئئت(Database  هر لیسممتی از داده ها باید با سممطری حاوی:)نیز نامیده می شممود

عنوان شممروع شممود که این سممطر عنوان فقط می تواند یک سممطر باشممد.همه سمملولهای موجود در 

 سطر عنوان باید منحصر بفرد باشند. هر ستون داده ها باید در سطر عنوان غیر خالی باشد.
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مجموع  و مجموع ها در پایین هر سممتون نمی   شممامل سممطرهای خالی ، زیریک لیسممت داده ها  

 شود. ستونهای موجود در لیست داده ها با یکدیگر همجوار بوده و پیوسته هستند.

هر لیست ، مرزهای مشخصی دارد :یک سطر خالی و یک ستون خالی بین داده های لیست و داده  

کارهای زیر را انجام دهید: یک سملول را  های دیگر وجود دارد. برای بررسمی مرزهای لیسمت داده ها  

را فشار دهید و ناحیه انتخاب شده را بررسی کنید.همه    * + Ctrl    ، کلیدهای در لیست انتخاب کنید

 لیست و فقط لیست باید در ناحیه انتخابی قرار داشته باشد.

  سممتند.متن  : در یک لیسممت ناحیه عمودی داده ها ) سممتون ( به عنوان یک فیلد ه  نواحی داده ها

موجود در سمطر عنوان به عنوان اسمم فیلد در نظر گرفته می شمود و موارد زیر سمطر عنوان به عنوان 

اقالم فیلد می باشممند. هر فیلد  ) سممتون ( دارای یک نوع اطالعات می باشممد. ) تاریخ ها در فیلد 

 تاریخ ، مجموع ها در فیلد جمع ، یا اسامی مشتریان در فیلد مشتریان (

  در یک لیسممت ، ناحیه افقی از داده ها ) سممطر ( به عنوان رکورد    می باشممند. سمملولهای :  169رکورد

ال ، شممماره فاکتور در ) به عنوان مث سممطرهای رکورد مجبور نیسممتند که حتما داده داشممته باشممند.

 فیلد شماره فاکتور گمشده است.(

 

  –نکته 

فقط یک لیسممت داده ها در برگه بسممازید و آن را در گوشممه برگه قرار دهید. )در اولین 

(.سممملولهای باقیمانده در برگه در بیرون ناحیه داده ها خالی می A1سممملول لیسمممت ، 

 باشند.

 

 شکل زیر چند مثال را در مورد لیست داده ها در برگه برای شما مهیا می کند:

  از خود پایگاه داده ها با یک سطر خالی جدا شده است. 170هاعنوان بالی پایگاه داده 

 
169 Record 
170 Database  
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  سمطر سمتون عناوین با اسمم فیلدها ( به صمورت فشمرده سمازی متن در سملول شمکلبندی   3سمطر (

را فشممار دهید و  Ctrl + 1را انتخاب کنید ، کلیدهای  3سممطر   –شممده اسممت.) برای این شممکلبندی  

کلیمک    OKرا انتخماب کنیمد و روی    Wrap textگزینمه  را انتخماب کنیمد. حمال ،    Alignmentسمممربرگ  

 کنید.(

  ( 3اسامی فیلد ها منحصر بفرد هستند.)ستون عناوین ، سطر 

 .بین سطرها یا ستونها هیچ فاصله ای وجود ندارد 
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 آماده سازی لیست برای مرتب کردن ، پالیش و درج زیر مجموع ها 

داده های خود اضمافه کنید. ) چه دسمتی چه بصمورت ورود شمما می توانید ابزارهای بسمیاری را به لیسمت 

) فیلتر ( نمایید و داده ها را      داده ها از یک سمیسمتم دیگر ( تا بتوانید داده ها را مرتب کرده  ، پالیش

 آنالیز کنید.

 

 استفاده از شکلبندی برای تنظیم قسمت سطر ستون عناوین 

نمی توانید بین سممطرها   داده ها را در اکسممل ایجاد می کنیدبه یاد داشممته باشممید که وقتی یک لیسممت 

فاصممله قرار دهید.سممطر عناوین سممتونها را ایجاد کنید ) اسممامی فیلدها ( و آنها را با توپر کردن خط و یا 

 رنگ دیگر متمایز از دیگر سلولها شکلبندی کنید.

 عناوین ستونها 171انجماد 

کردن داده ها اوین سمتونها در بالی سمتونها هنگام اسمکرول مطالعه داده ها آسمانتر خواهد بود اگر عن

 به پایین باز هم قابل مشاهده باشند.

 را انتخاب کنید )یعنی سلول زیر عنوان اولین ستون ) فیلد ( در پایگاه داده ها (. A4سلول  .1

 را انتخاب کنید. Freeze Panes172گزینه   Windowی از منو  .2

 

 ورود داده ها به لیست

 ههای مختلفی را برای ورود داده ها مهیا می کند.اکسل را 

  وارد کردن پرونده های متنی را ببینید. 16ورود داده ها از یک سیستم دیگر. فصل ، 

  متن را ببینید. 2ورود داده ها به صورت دستی.فصل ، 

 
171 Freezing  
 انجماد چارچوب  172
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 استفاده از فرم ها برای ورود داده ها 

 استفاده از فرم ها برای ورود داده ها

شمممما این اسمممتفاده از فرم ها برای ورود داده ها به 

امکان را می دهد که رکوردهای جدیدی را اضافه کنید 

، رکوردهمای موجود را حمذف کنیمد ، فرمول هما را وقتی 

که رکورد جدیدی اضمافه می شمود به صمورت خودکار  

کپی کنید ، با شمرط خاصمی داده ها را جسمتجو کنید و 

ول را در لیسمت داده ها خیلی چیزهای دیگر. یک سمل

را انتخماب   Formگزینمه   Dataانتخماب کنیمد و از منوی  

 کنید.

 

 

 بکنیم: Formبیایید یک نگاهی به کادر محاوره ای 

 .فرم داده هایی که ظاهر می شود همنام برگه است 

 .شما نمی توانید داده ها را در فیلدهای ) سلول ها ( حاوی فرمول وارد کنید 

  ا را بر اساس شرط خاصی پیدا کنید.می توانید داده ه 

 

 معایب

اگر از فرم اسمممتفماده کنیمد ، نمی توانیمد از ابزارهمای مفیمدی مماننمد پرکردن خودکمار ، انتخماب از لیسممممت و 

 ارزیابی استفاده کنید.
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 اعمال رنگ به داده ها بر اساس شرط 

موارد مختلفی هسمتند. زمانی  لیسمت داده ها شمامل داده های بسمیار متنوعی اسمت که مشمخص کننده  

که رنگ خط مشمکی اسمت ، سملولها سمفید و مرزها خاکسمتری رنگ هسمتند. اضمافه کردن یک رنگ باعث  

می شود که داده ها در سلولها و یا سطرها برجسته تر به نظر آیند و این به دیده شدن یک شرط خاص 

 به شما کمک خواهد کرد.

 

 :مثال

روز اسمت که بدهی    60شماید بخواهید که داده های مربوط به مشمتریانی بیش از  در یک گزارش دوباره ، 

روز رنگ دیگری   90خود را واریز نکرده اند را داشته باشید.ممکن است بخواهید برای بدهی های بیش از  

 اختصاص دهید تا جلب نظر کند.

ا رنگ خاصی را به داده در همین فصمل بحث خواهیم کرد که چگونه از شمکلبندی شرطی استفاده کنید ت

، زیر مجموع ها را برای  19، پالیش کردن و فصممل  18های منطبق بر شممرط خاصممی اعمال کنید.فصممل 

 دیدن روشهای مختلفی که بتوان با آنها داده ها را بر اساس شرط خاصی رنگ آمیزی کرد ببینید.

 

 استفاده از شکلبندی شرطی برای رنگ آمیزی داده ها

 فصل را ببینید تا با استفاده از فرمول آنرا شکلبندی کنید: شکل ابتدای این

 را فشار دهید ناحیه فعلی انتخاب شود. * + Ctrlرا انتخاب کنید و   A3سلول  .1

 را انتخاب کنید. Conditional Formattingگزینه  Formatاز منوی  .2

پمایین افتمادنی   .3 انتخماب کرده و  Formula Is، گزینمه    Condition 1در لیسممممت  تمایمپ کنیمد   را 

=$E3="ASIA"   روی.Format    کلیک کنید و از سممربرگFont  رنگ را انتخاب کرده و رویOK    کلیک

 کنید.
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افتممادنی   .4 پممایین  لیسمممممت  کنیممد    Formula Isگزینممه    Condition 2در  تممایممپ  و  کرده  انتخمماب  را 

=$E3="AFRICA"  .    رویFormat     کلیمک کنیمد و از سمممربرگFont  را    رنگی متفماوت بما رنمگ قبلی

 کلیک کنید. OKخاب کرده و روی انت

افتممادنی   .5 پممایین  لیسمممممت  کنیممد    Formula Isگزینممه    Condition 3در  تممایممپ  و  کرده  انتخمماب  را 

=$E3="USA"  .    رویFormat     کلیک کنید و از سربرگFont   رنگی متفاوت با رنگهای قبلی را انتخاب

 کلیک کنید. OKکرده و روی 

 کلیک کنید. OKروی  .6

 

 توضیحات

مرجع سمملول در فرمول ، یک مرجع مطلق را نسممبت به سممتون و مرجع نسممبی را برای سممطر ایجاد می 

با شمرط  Eکند.اکسمل هر سملول را در لیسمت بررسمی می کند تا ببیند داده ای در همان سمطر در سمتون 

 منطبق می شود. Conditional Formattingانتخاب شده توسط شما در 

می باشمممد.    Logical testیعنی  IFی شمممبیه آخرین متغیر فرمول فرمول موجود در شمممکلبندی شمممرط 

 فرمول مقدار درست را پیدا می کند و شکلبندی مورد نظر اعمال می شود.
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  174و مینیمم 173اعمال رنگ به مقادیر ماکزیمم

 انتخاب شود.را فشار دهید تا ناحیه فعلی  * + Ctrlرا انتخاب کنید و کلیدهای  A3سلول  .1

را برای   Formula Isرا انتخماب کنیمد. گزینمه    Conditional Formatting، گزینمه    Formatاز منوی   .2

 Maxو   Minانتخاب کنید و بر اسماس شمکل زیر با فرمولهای   Condition 1 ,2لیسمت پایین افتادنی 

 پر کنید.شکلبندی دلخواه را اعمال کنید.

 

 ه توج

اولین سملول را در لیسمت داده ها قبل از انتخاب همه لیسمت انتخاب کنید.دقت کنید  

 که بین مرجع مطلق و مرجع نسبی زمان درج فرمول تفاوت قائل شوید.

 

 

 
173 Maximum  
174 Minimum  
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 16فصل 
 

 نده های متنی درج پرو 
 
 

گاهی اوقات شمما می خواهید که داده ها را از برنامه دیگری وارد کنید که آن برنامه با سمیسمتم ویندوز  

 سازگار است ( . DOSسازگار نیست ) مثال با سیستم 

فرض کنیم که وجود این داده ها برای آنالیز و تهیه گزارش بسمیار مهم باشمند.درک مشمکل و مسمایل فرا 

شممما را در ایجاد یک جدول داده های منظم در اکسممل یاری خواهد کرد.این روی درج پرونده های متنی 

فصمل روشمهای انتقال پرونده های متنی را شمرح می دهد، همچنین مشمکالت پیش روی این روشمها را 

 نیز شرح می دهد.

 

 ایجاد یک پرونده  متنی

این امکان را به شممما  کار می کنند یا هر سممیسممتم عامل غیر ویندوز ، DOSهمه برنامه هایی که تحت  

که گزارش داده ها را در یک پرونده متنی بصمورت چاپ گزارش در یک پرونده به جای چاپ در  دمی دهن

 چاپگر داشته باشید.

( کادر محاوره ای  Bookkeepingرا انتخاب می کنید ) برای مثال در برنامه  Print to fileزمانی که گزینه  

کاراکتر تایپ کنید و اینتر را    8باز می شمممود که شمممما نام پرونده را در آن تایپ می کنید.نام پرونده را تا 

 doc.فشار دهید.برنامه بصورت خودکار سه کاراکتر مربوط به پسوند برنامه را اضافه خواهد کرد.مثال  
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 175درج پرونده های متنی اسکی 

 را انتخاب کنید. Openگزینه   Fileاز منوی  .1

 را انتخاب کنید. File Type → All Files، گزینه  Openدر کادر محاوره ای  .2

 Test.doc، پرونده متنی دلخواه را انتخاب کنید.مثال :   Searchدر فیلد  .3

 کلیک کنید. OKروی  .4

 

 .پرونده های ساخته شده را به پوشه دیگری کپی کنید  – نکته

کپی پرونده های سمماخته شممده به یک پوشممه دیگر توصممیه می شممود. پرونده ها را به 

 پوشه ای کپی کنید که کارپوشه های اکسل و گزارشات دیگر را در آنجا ذخیره کرده اید.

 3از  1مرحله  –درج متن  176معجزه گر

 خاب کنید.را انت Delimitedگزینه  .1

گزینه  File originدر فیلد پایین افتادنی  .2

DOS  یاOS/2  و   97را برای اکسمملMS-

DOS  (PC-8  را برای اکسل )2002و    2000  

 انتخاب کنید.

 کلیک کنید. Nextروی  .3

 

 

 

 

 
175ASCII   شناسایی یکسان کاراکترها در رایانه بکار        می روند.: کدهای اسکی کدهای استانداردی هستند که برای 
176Wizard   نرم افزاری است که به مانند یک معجزه گر انجام برخی کارها را آسان می کند.از این رو این نام بر آنها نهاده:

 شده است.
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 3از  2مرحله  –معجزه گر درج متن 

 سازماندهی کنید.این مرحله شما را قادر می سازد که داده ها را در ستونها 

 داده ها را با انتخاب یکی از دو گزینه موجود به ستونها تقسیم کنید. حال نتیجه را بررسی کنید. .1

 کلیک کنید.  Nextروی  .2

 3از  3مرحله  –معجزه گر درج متن 

 این مرحله شما را قادر می سازد که ستونها را شکلبندی نمایید.

 
 

 رنگ مشکی در خواهد آمد (یک ستون را انتخاب کنید. ) ستون به  .1

 , General , Text، یکی از سمه نوع شمکلبندی موجود را انتخاب کنید. )  Column date formatزیر   .2

Date یا گزینه )Do not import column (skip)   را انتخاب کنید تا از ورود سممتونهای غیر ضممروری

 جلوگیری به عمل آید.

 کلیک کنید. Finishروی  .3
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 داده هایتان را هنگام ورود شکلبندی کنید. – نکته

را با انتخاب گزینه   Dateوارد کنید باید قبل از ورود شمکلبندی   Dateاگر شمما یک سمتون 

اگر شما ستون را   به این سمتون اعمال کنید.   Column date formatمربوط به آن در زیر 

 شکلبندی نکنید داده ها به صورت عدد یا متن وارد خواهند شد.

 

 عیب یابی مشکالت هنگام ورود متن

 عالمت منها در سمت راست عدد ظاهر می شود

 مسئله

( در سمت راست به جای سمت   -اعداد منفی وارد شده به اکسل معمول به صورت متنی با عالمت )  

شکلبندی شده اند جمع نمی زند و نتایج  چپ شکلبندی می شوند. اکسل این اعداد را که به صورت متن  

 یدست آمده راضی کننده نیست. 

 حل

بکار ببرید.این فرمول عالمت منهای موجود در سمت فرمول موجود در شکل زیر را به عنوان راه حل   

 راست را به سمت چپ منتقل می کند و اعداد به جای متن به صورت عدد منفی شکلبندی می شوند. 
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 177تفکیک توابع بکار رفته در فرمول تودرتو

 

 توضیحات تابع

Value .یک تغییر در شکلبندی از متن به عدد ایجاد می کند 

If  غلط بودن مقدار منطقی را بررسی می کند.درست یا 

Right .تعدادی کاراکتر را از راست به چپ بر می گرداند 

Left .تعدادی کاراکتر را از چپ به راست بر می گرداند 

Len .تعداد کاراکترهای موجود در متن را بر می گرداند 

 داده ها به صورت عدد یا تاریخ شکلبندی نمی شوند 

 مسئله

گماهی اوقمات ، سمممتونهمای حماوی داده همای عمددی یما سمممتونهمایی بما داده همای تماریخ بمه صمممورت متن  

 است. رشکلبندی می شوند. تغییر شکلبندی ستون از متن به عدد اغلب نا موث

 حل

 1ضرب در 

را وارد کنید و سممپس آنرا کپی کنید. سممتونی را که به صممورت متن شممکلبندی   1در یک سمملول خالی عدد 

را    Paste Specialت را انتخاب کنید و روی آن راسممت کلیک کنید و از منوی باز شممده گزینه شممده اسمم 

 کلیک کنید. OKرا از کادر محاوره ای باز شده انتخاب کنید و روی  Multiplyانتخاب کنید. سپس گزینه 

 

 متن به ستونها

 Text toگزینه  Dataسممتونی را که به صممورت متن شممکلبندی شممده اسممت را انتخاب کنید. از منوی 

Columns  را انتخاب کرده و سمپس گزینهFixed width   را رها کنید.در مرحله  2را انتخاب نمایید.مرحله

 
177 Nested  
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کلیمک کنیمد. برای   OKانتخماب کرده و روی    Column data formatرا از قسمممممت    General، گزینمه    3

( را  Column data formatزیر گزینه )           Dateگزینه   ، تغییر شممکلبندی سممتون به صممورت تاریخ

 کلیک کنید. OKکرده و روی  بانتخا

 

 کاراکترهای غیر ضروری را پاک کنید 

روری  یکی از مهمترین توابع موجود می باشممد که برای پاک کردن فاصممله های خالی غیر ضمم   Trimتابع  

را انتخاب کنید.    Functionگزینه   Insertبین کاراکترهای متن موجود در سمملول به کار می رود. از منوی 

را انتخاب کرده و از آن تابع    Textدر قسمممت فهرسممت توابع گزینه   Paste Functionاز کادر محاوره ای  

Trim .را انتخاب کنید 

 

 حروف متن  ایجاد و اضافه کردن یک تابع برای معکوس کردن

 ، فرمول ها را ببینید. 7قبل از اضافه کردن تابع ، روشهای اضافه کردن تابع در فصل 

 را فشار دهید تا ویژوال بیسیک باز شود. Alt + F11کلیدهای   .1

 را انتخاب کنید.)تا مدول جدیدی را اضافه کنید.( Moduleگزینه  Insertاز منوی  .2

 کدهای زیر را در مدول باز شده وارد کنید: .3
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 آزمایش تابع :

 (Shift + F3را باز کنید. )   Paste Functionبرای آزمایش تابع ،  .1

 را انتخاب کنید. ReversedText، تابع  User Definedاز دسته  .2

 متن است انتخاب کنید.در فیلد تابع هر سلولی را که دارای  .3

 کلیک کنید. OKروی  .4
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 17فصل 
 

 مرتب سازی 
 

، داده ها ، و  15یکی از اعمال متداول در اکسممل برای کار با داده ها مرتب سممازی داده ها اسممت. فصممل  

شممده در آن فصممل برای جلوگیری از راهنمای مرتب سممازی را به دقت بخوانید. فهم دققق مطالب گفته 

 مشکالت احتمالی ضروری است.

 

 راهنمایی قبل از مرتب سازی داده ها 

 

 انتخاب یک سلول 

یک سمممتون یا ناحیه داده ها را در برگه انتخاب نکنید. فقط یک سممملول را انتخاب کنید روی آیکون  

Sort ه ها بر اساس ناحیه ای که کلیک کنید تا داده های لیست به صورت خودکار مرتب شوند. داد

 سلول انتخاب شده است مرتب خواهند شد

 

  فرمول ها 

دقت کنید. مرتب سازی سلول هایی که به   هنگام مرتب سازی داده ها به سلول های دارای فرمول

سممملولهای دیگر پیوند یافته اند می تواند محاسمممبات را مختل کند. هنگام مرتب سمممازی داده های 

نامگذاری شممده ) به صممورت مطلق ( یا فرمولهایی با مراجع مطلق وسممواس به خرج دهید و نواحی 

 بسیار دقت کنید.

 

 درج یک ستون ردیف برای بازیابی ترتیب اولیه 
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قبل از مرتب سممازی داده ها یک سممتون با اعداد صممعودی به ناحیه داده ها اضممافه کنید مانند ...، 

 ) از فرمول استفاده نکنید (. 1،2،3

اگر ناحیه داده ها دارای سمتونی با اعداد پی در پی می باشمد بهتر اسمت که سمتون ردیف را در اولین 

 ستون قرار دهید.

 

 

 ساختار لیست 

در   لیسممت باید فقط یک سممطر عنوان داشممته باشممد.در سممطر عنوان هیچ سممطری را خالی نگذارید.

 ناحیه داده ها هیچ سلولی را خالی نگذارید.

 مرتب سازی سادهانجام یک 

 را انتخاب کنید.) شکل زیر را ببینید.( E5سلول  .1

 در نوار ابزار استاندارد کلیک کنید.  روی آیکون مرتب سازی صعودی .2

 می شود.  و به صورت صعودی ) بر اساس الفبا ( مرتب  Marketجدول داده ها بر اساس فیلد    –نتیجه  

 



وزش اکسل سریع و راحت آم  

 293 

 
 

 

 ابزار با حذف یک آیکونصرفه جویی در فضای نوار  –نکته 

می توانید مرتب سمممازی را به جای   Shift + Sort Ascendingبا فشمممار دادن کلیدهای  

 ( انجام دهید.ZA( به صورت نزولی )AZصعودی )

 راهنمایی برای مرتب سازی داده ها 

 اکسل داده ها را بر اساس ترتیب تعریف شده مرتب می کند.

 و زمان از کمترین مقدار ) منفی ( به بیشترین مقدار ) مثبت  مقادیر عددی ، شامل تاریخ –  مقادیر

( مرتب می شموند .اکسمل شمکلبندی سملول را در نظر نمی گیرد بلکه فقط مقدار آنرا مد نظر قرار می 

، تاریخ و زمان را  4دهد.مقادیر تاریخ و زمان هنگام مرتب سممازی مقادیر عددی می گیرند .) فصممل 

 ببینید.(
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  مرتب می شمموند سممپس کارکترهای اسممکی   $ (,) , *دا بر اسمماس کارکترهایی مانند متن ابت –متن

 → Sortگزینمه    Dataاولویمت خواهنمد داشممممت و در نهمایمت حروف الفبما اولویمت دارنمد . از منوی  

Options    را بماز کرده و گزینمهCase Sensitive    را انتخماب کنیمد. متن بما حروف بزرگ قبمل از متن بما

 حروف کوچک مرتب می شود.

  نادرست قبل از درست مرتب می شود. –مقادیر منطقی 

   خطاهایی که هنگام عملیات محاسمباتی ایجاد می شموند در عمل مرتب سمازی به انتهای   –خطاها

 لیست مرتب شده انتقال می یابند.

  سلولهای خالی همواره در انتها مرتب می شوند. –سلولهای خالی 

 ترتیب مرتب سمازی را برای همه اعضما تغییر می دهد البته به غیر از سملولهای  مرتب سئازی نزولی

 ه در هر صورت در انتهای لیست مرتب می شوند.خالی ک

 

 حذف سطرهای خالی –نکته 

اسمممتفماده کنیمد تما هم   Sortهنگمام وارد کردن ررونمده همای متنی بمه اکسممممل ، از فرممان  

سممطرهای خالی از بین بروند و هم اینکه حروف ناخواسممته وارد شممده به انتهای لیسممت 

 انتقال یابند .

 

 زیادی از فیلدها مرتب سازی تعداد 

را انتخاب کنید کادر محاوره    Sortگزینه  Dataیک سمملول را در لیسممت داده ها انتخاب کنید ، و از منوی 

دارای امکان مرتب سممازی برای سممه فیلد می باشممد. برای مرتب سممازی بیش از یک فیلد در یک   Sortای 

 سید.برگه از سه فیلد کم اهمیت شروع کنید تا به مهمترین فیلدها بر
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 مرتب سازی بر اساس ستون

تنظیمات پیش فرض برای مرتب سمازی صمعودی یا نزولی بر اسماس سمطر می باشمد. برای مرتب سمازی بر 

 اساس ستون به صورت زیر عمل کنید.

 
 مرتب سازی بر اساس ستون

منوی   .1 انتخمماب را    Sort → Optionsگزینممه    Dataاز 

 کنید.

 را انتخاب کنید. Sort left to rightگزینه  .2

 کلیک کنید. OKروی  .3

، تعمداد   Sortدر کمادر محماوره ای    Sort byدر قسمممممت  

سمطرهایی را که بر اسماس سمتون مرتب خواهند شمد را انتخاب کنید.در شمکل مقابل تعداد دو سمطر برای 

 داده های موجود در شکل بال انتخاب شده است.



http://amar80.blogfa.com 

 296 

 

 مثال :

لیسمممتی حاوی داده های حقوق کارمندان می باشمممد که بر 

اسمماس میزان حقوق از بیشممترین به کمترین مرتب خواهد  

شممد.سمماختار لیسممت به گونه ای اسممت که نام کارمندان در 

سممطر اول و حقوق ناخالص آنها در سممطر دوم درج شممده  

سمطر دوم را برای مرتب سمازی  Sort byاسمت.در قسممت  

 انتخاب کنید.

 :نتیجه  

 ستونهای موجود در جدول از بیشترین حقوق به کمترین حقوق مرتب می شوند.

 

 مرتب سازی بر اساس لیست سفارشی

می باشمد و مرتب  نه پیش فرض اکسمل همانگونه که در بال ذکر شمد ، مرتب سمازی بر اسماس سمطر گزی

.گاهی اوقات شمما ازی بر اسماس سمتون نیز به صمورت الفبایی چه صمعودی و چه نزولی انجام می شمودسم 

 –می خواهید که داده ها را بر اسمماس شممرط دیگری مرتب کنید ، برای مثال بر اسمماس لیسممت ماهها 

یسمت از این نوع یک ل  ژانویه ، فوریه ، مارس و ... یا بر اسماس لیسمت کارمندان به غیر از ترتیب الفبایی.

 ذخیره شده است . Custom Listدر قسمت 

  –قبلی ( دارای چهار آیتم می باشد ) در مثال  Marketفیلد 

Western Europe , USA , Asia , Africa   داده ها بر اسمماس ترتیب زیر مرتب خواهند شممد.–Asia , 

Africa , Western Europe , USA  .) غیر الفبایی ( 

 

 ذخیره کردن لیست سفارشی – 1مرحله 

 ، موارد زیر را به ترتیب وارد کنید. A1:A4در برگه جدیدی ، در سلولهای  .1
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Asia, Africa, Western Europe, USA 

 را انتخاب کنید. A1:A4سلولهای  .2

را انتخاب کنید.گزینه   Custom listرا انتخاب کنید و سپس سربرگ    Optionsگزینه    Toolsاز منوی   .3

Import  شوید که ناحیه انتخابی   مطمئنرا بررسی کنید تاA1:A4 .به درستی وارد شده باشد 

 کلیک کنید.  Importروی .4

 کلیک کنید. OKروی  .5

 
 

 مرتب سازی بر اساس لیست سفارشی  – 2مرحله 

 یکی از سلولهای لیست را انتخاب کنید. .1

 را انتخاب کنید. Sort → Optionsگزینه  Dataاز منوی  .2

کرده اید انتخاب      ذخیره  1لیسممتی را که در مرحله  First key sort orderیین افتادنی در گزینه پا .3

 نمایید.

 کلیک کنید. OKروی  .4

 را انتخاب نمایید. Marketرا انتخاب کنید و از آن  Sort by، گزینه   Sortر کادر محاوره ای د .5
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 کلیک کنید. OKروی  .6

 

 مرتب سازی درج یک خط بین گروه داده ها بعد از 

یک خط رنگی را برای جداسممازی بین یک گروه مرتب شممده با گروه دیگر وارد کنید.از شممکلبندی شممرطی  

 استفاده کنید تا خط جدا کننده بین نام مشتریان را ایجاد کنید.

 

 انتقال خط بین گروه مشتریان 

 با استفاده از ستون مربوط به سطر عنوان ، لیست داده ها را انتخاب کنید. .1

 + Ctrlرا انتخاب کرده و کلیدهای   A2یدهای میانبر برای این انتخاب عبارت اسمت از اینکه سلول کل .2

Shift + Down Arrow  را فشممار دهید.حال از منویFormat   گزینهConditional Formatting   را

 انتخاب کنید.

 را انتخاب کنید. Formula Isگزینه  Conditional 1در گزینه پایین افتادنی  .3

. مطمئن شممموید که فرمول را با عالئم ارجاع   D2<>$D3$=فیلد فرمول ، فرمول زیر را وارد کنید: در .4

 و ارجاع نسبی برای سطر وارد کرده اید. مطلق برای ستون

کلیک کنید و سممپس سممربرگ   Format، روی دکمه  Conditional Formattingدر کادر محاوره ای  .5

Border  را انتخاب کنید.گزینهUnderline  .را انتخاب کرده و سپس رنگ را قرمز تعیین کنید 

 دوبار کلیک کنید. OKروی  .6
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 توضیحات

با هم مقایسمه می شموند.اگر  Dزمانی که فرمول محاسمبه می شمود ، سملولهای متنی موجود در سمتون 

 اسم یک مشتری متفاوت باشد ، خط قرمز جدا کننده برای همه سلولهای آن ردیف ایجاد می شود.
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 18فصل 
 

 فیلتر کردن 
 
 

روشی است که به وسیله آن می توان مواردی که در شرط فیلتر صدق نمی کنند را مخفی    178فیلتر خودکار 

 کرد و نمایش نداد.

 

 اکسل دو گزینه برای فیلتر کردن پیشنهاد می کند 

 Auto Filtering  برای یک لیست بر اساس یک یا چند شرط 

 Advanced Filtering بر اساس شرط پیچیده 

 نوار ابزار اضافه کردن آیکون ها به 

به  Customizeتوسط کادر محاوره ای  Dataبرای تسریع در  فیلتر کردن آیکون مربوط به آن را از دسته 

داده های فیلتر شده را نمایش         نوار ابزار اضافه کنید تا بتوانید به سرعت داده ها را فیلتر کرده و یا

 دهید. 

       Auto Filterآیکون 

      Show Allآیکون 

فیلتر خودکار کار آسانی است.کافی است که   از  با استفاده  از موارد  فیلتر کردن داده ها  برگه یکی  در 

کلیک کنید  Show Allموجود در فیلد را انتخاب کرده و روی آیکون فیلتر خودکار کلیک کنید. روی آیکون 

 
178 Auto Filter  
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ای اضافه کردن یک آیکون به نوار  تا عمل فیلتر قبلی را لغو کرده و سطرهای مخفی شده را نشان دهد.بر

  Customizeابزار ، یکی از نوار ابزارها را انتخاب کرده و روی آن راست کلیک کرده و از منوی باز شده گزینه  

موارد    Dataرا انتخاب کنید و از دسته    Commandرا انتخاب کرده و از کادر محاوره ای باز شده سربرگ  

AutoFilter  وShow All و به روی نوار ابزار بکشید و رها کنید.روی  را بگیریدClose  .کلیک کنید 

AutoFilter ( فیلتر خودکار  ) 

 را انتخاب کنید.  Filter → AutoFilterگزینه  Dataیک سلول را از لیست داده ها انتخاب کنید.از منوی 

 
یک گزینه پایین افتادنی به بالی هر فیلد موجود در لیست اضافه می شود. برای باز کردن لیست ، روی 

کنار سلول واقع در سمت راست کلیک کنید.با کلیک کردن روی این مثلث لیستی از موارد   کوچکمثلث 

را برای فیلتر   غیر تکراری نمایش داده می شود.با انتخاب یکی از این موارد شما در حقیقت یک شرط 

 انتخاب می کنید. 

پس از اینکه موارد انتخاب شد و لیست فیلتر شد رنگ مثلث فیلد فیلتر شده از مشکی به آبی تغییر  

می کند. ) پس با توجه به این مثلث های آبی می توان متوجه شد که لیست بر اساس کدام فیلدها  

 فیلتر شده است. ( 

 

 توجه
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شما می توانید بیش از یک شرط را برای فیلتر    –لد مختلف  فیلتر کردن بر اساس چند فی

کردن داده ها انتخاب کنید. پس ار اتمام اولین عمل فیلتر عمل فیلتر را با انتخاب ستون 

 دیگر ادامه دهید. 

آیتم مختلف    999تعداد موارد فیلتر محدود است.اکسل نمی تواند لیستی که دارای بیش از  

 999برای فیلتر کردن لیست حاوی بیش از    179ه فیلتر پیشرفتهاست را فیلتر کند.از گزین

 آیتم استفاده کنید.

در مورد فرمول هایی با مرجع نسبی دقت کنید. فیلتر کردن این فرمول ها در محاسبات 

اختالل ایجاد خواهد کرد. فیلتر را برای فرمول ها فقط زمانی بکار ببرید که سلول ها دارای  

 دارای مرجع مطلق می باشند.نام بوده یا 

 

 چاپ داده ها پس از فیلتر خودکار 

 لیست داده ها را انتخاب کنید.  * + Ctrlقبل یا بعد از عمل فیلتر خودکار با فشار دادن کلیدهای  .1

 را انتخاب کنید.  Page Setupگزینه  Fileاز منوی  .2

3. Print Area  .را تنظیم کنید 

ناحیه چاپی کل لیست موجود می باشد. پس از فیلتر کردن داده ها فقط داده های قابل رویت 

 چاپ خواهند شد. 

 

 ذخیره شرط فیلتر خودکار به وسیله نماهای سفارشی 

را به نوار ابزار   Custom Viewsبرای ذخیره تعریف های فیلتر خودکار در مورد شرط های آن ابتدا آیکون 

 می توانید پیدا کنید.        Customizeدر کادر محاوره ای  Viewآیکون در دسته این  اضافه کنید.

 

 
179 Advanced Filter 
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 ذخیره یک نمای سفارشی

 پایگاه داده را با استفاده از شرطی که تعیین کرده اید فیلتر کنید. .1

 در آیکون مربوطه ، نامی را که می خواهید برای نما ذخیره شود وارد کنید. .2

 اینتر را فشار دهید.  .3

 

 توجه

یحات مربوطه  قبل از ذخیره نمای سفارشی ناحیه چاپی را انتخاب کرده و تعریف کنید. توض

، چاپ ، در بخش نماهای سفارشی ببینید. با استفاده از نماهای    11را می توانید در فصل  

سفارشی می توانید شرط های پیچیده فیلتر و همچنین تعریف های مربوط به چاپ را  

 کنید.ذخیره 

 

 

 حذف یک نمای سفارشی

را انتخاب کنید. روی نام نمایی که می خواهید حذف شود کلیک   Custom Viewگزینه    Viewاز منوی  

 کلیک کنید.  Deleteکنید و روی 
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 فیلتر خودکار سفارشی

برای فیلتر خودکار  را  فیلتر خودکار سفارشی این امکان را به شما می دهد که شرط های پیچیده ای 

 ظیم کنید. تن

: انتخاب دو مشتری با استفاده از فیلتر خودکار مثال  

 سفارشی.

فیلد   .1 در  را  فیلتر  باز   Customer Nameلیست 

 کنید. 

)سومین آیتم از  را انتخاب کنید. Customگزینه  .2

 بال( 

را انتخاب کرده و  در قسمت    equalsگزینه    Show rows where: Customer Nameدر قسمت   .3

 را انتخاب کنید.  Ciscoراست مشتری 

  می باشد.( Andرا انتخاب نمایید. ) که مخالف گزینه  Orگزینه  .4

را انتخاب کرده و   equalsگزینه    Show rows where: Customer Nameدر فیلد دوم در قسمت   .5

 را در سمت راست انتخاب نمایید .  Amazonمشتری 

 کلیک کنید. OKروی  .6

 متنی عمومی فیلتر کردن با استفاده از حروف 

است.در کادر محاوره ای   Aمثال : لیست داده ها را برای داده هایی فیلتر کنید که حروف ابتدای آنها  

Custom AutoFilter    گزینه مربوطه را باز کنید. گزینه ،begins with     را انتخاب کرده و در سمت راست

 کلیک کنید.  OKحال روی  *Aتایپ کنید 
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 ه از فیلد تاریخفیلتر کردن با استفاد

اکسل دادهها را بر اساس شکلبندی آنها مرتب نمی کند ، اما بر اساس مقدار سلول مرتب می کند. وقتی 

بر اساس تاریخ مرتب سازی انجام می گیرد ، اکسل تاریخ ها را بر اساس مقدار عدد متناظر با آنها مرتب 

. اگر شکلبندی  37164عبارت است از    2001مبر  سپتا  9می کند. برای مثال ، مقدار عددی متناظر با تاریخ  

خواهد بود.وقتی لیست داده    Septemberتغییر دهیم عبارت موجود در سلول    mmmmسلول را به  

متناظر با تاریخ سلول را   ها مرتب می شود ، اکسل مقدار سپتامبر را نادیده گرفته و فقط مقدار عددی

 37164در نظر می گیرد. یعنی عدد 

خودکار که مخالف مرتب سازی است ، اکسل به تاریخ ها مراجعه کرده و به شما اجازه می دهد  با فیلتر  

 که داده ها را بر اساس شکلبندی فیلتر کنید.

 فیلتر کردن بر اساس تاریخ با تغییر شکلبندی 

منوی   .1 طریق  از  را  اینکار  بیاندازید.  کار  از  را  خودکار  سپس    Dataفیلتر  سپس    Filterو   و 

AutoFilter .انجام دهید 

 ستون تاریخ را کپی کنید.  .2

دو ستون موجود در سمت راست تاریخ را انتخاب کنید ، راست کلیک کنید و از منوی باز شده گزینه   .3

Insert Copied Cells    را انتخاب کنید. ) با این کار می توانید دو ستون را ایجاد کرده و سلولهای

 کپی شده را در آنها جایگذاری کنید.(

 را تایپ کنید.  Yearعنوان  E1و در سلول  Month، عنوان  D1سلول در  .4
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 + Ctrlرا انتخاب کرده و کلیدهای    D2را انتخاب کنید.برای انتخاب سریع آن سلول    Monthفیلد   .5

Shift + down Arrow  .را فشار دهید 

 را فشار دهید. ) شکلبندی سلول ها ( Ctrl + 1کلید  .6

 را انتخاب کنید. Custom، گزینه  Numberدر سربرگ  .7

 را وارد کنید.)شکلبندی ماه کامل ( mmmm، شکلبندی   Typeدر فیلد  .8

 کلیک کنید. OKروی  .9

 + Ctrl را انتخاب کرده و  کلید های    E2را انتخاب کنید.برای انتخاب سریع آن سلول    Yearفیلد   .10

Shift + down Arrow .را فشار دهید 

 را فشار دهید. Ctrl + 1کلید  .11

 را انتخاب کنید. Custom، گزینه  Numberدر سربرگ  .12

 را وارد کنید.)شکلبندی سال (  yyyy، شکلبندی   Typeدر فیلد  .13

 کلیک کنید.  OKروی  .14

 کلیک کنید.  AutoFilterرا انتخاب کرده و روی آیکون  Yearیکی از سلول های موجود در فیلد  .15

 شکل زیر نتیجه را توضیح می دهد. 
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 رنگی کردن سطر ها بر اساس شرط

 شما می توانید از رنگ آمیزی برای تشخیص و تعیین تفاوت میان انواع داده ها استفاده کنید.

 1997و  1996رنگ آمیزی لیست بر اساس شرط سال 

 لیست دارای فیلتر خودکار باشد. دقت کنید که  .1

گزینه    Yearیعنی از گزینه پایین افتادنی فیلد    -را بر اساس شرط مقابل فیلتر کنید.  1996فیلد سال   .2

 را انتخاب کنید.  1996

) برای انتخاب          را فشار دهید.  * + Ctrlکلیدهای    -یک سلول را در لیست داده ها انتخاب کنید. .3

 ناحیه فعلی ( 

 می خواهید انتخاب کنید.  نتخاب کرده و هر رنگی را کهرا ا  Fill Colorگزینه    Formattingابزار  از نوار   .4

 1997گزینه    Yearاز گزینه پایین افتادنی فیلد    -را بر اساس شرط مقابل فیلتر کنید  1997فیلد سال   .5

 را انتخاب کنید. 

) برای انتخاب          را فشار دهید.  * + Ctrlکلیدهای    -یک سلول را در لیست داده ها انتخاب کنید. .6

 ناحیه فعلی ( 

 را انتخاب کرده و رنگی به غیر از رنگ اول را انتخاب کنید.  Fill Colorگزینه  Formattingاز نوار ابزار   .7

 فیلتر خودکار را خاموش کنید.  .8

 

 اخطار

موجود در لیست نیز تغییر خواهد کرد. پس از اتمام رنگ آمیزی سطر رنگ عناوین  

 عنوان را انتخاب کرده و یک رنگ متفاوت به آن اعمال کنید. 
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 جمع داده های فیلتر شده

هر تغییری که در شرط فیلتر اعمال می کنید باعث می شود که میزان سطرهای نمایش داده شده تغییر  

همه سطرها ، حتی سطرهای    SUMبع  در هر بار فیلتر تغییر می کند( تا  کند)فرض کنید که تعداد سطرها

 استفاده کنید.  SUBTOTALمخفی را جمع می زند.برای جمع سطرهایی که قابل رویت هستند از تابع 

 کلیک کنید.   Show Allروی آیکون  .1

کلیک    AutoFilterانتخاب کرده و روی آیکون    Marketیا     Customer Nameیک سلول را در فیلد   .2

 کنید. 

 را فشار دهید . ) برای انتخاب ناحیه فعلی (  * + Ctrlکلیدهای  .3

 کلیک کنید.) سیگما (  AutoSumروی آیکون  .4

 به طور خودکار در زیر ستون داده ها وارد شده است.  SUBTOTALتابع 

  SUBTOTAL(9,F2:F42)=فرمول عبارت است از : 

جمع زده شده اند برای تغییر تابع   SUMده شده با تابع به این معنی است که داده ای نمایش دا 9رقم 

 محاسباتی ، این رقم را تغییر دهید.

که در جدول    SUBTOTALشما می توانید از لیست فرمول ها و جدول اعداد متناظر با توابع برای تابع  

دسترسی  کپی شده است. برای    SUBTOTALتابع    Helpزیر آورده شده است استفاده کنید. این لیست از  

 کلیک کنید.   Helpبه آن می توانید در کادر محاوره ای تابع روی 

تعیین کننده تابع میانگین می باشد که برای محاسبه   1رقم     SUBTOTAL(1,F2:F42)=: در فرمول  مثال  

 میانگین سلولهایی است که در ناحیه قابل رویت هستند.

 



وزش اکسل سریع و راحت آم  

 309 

 

 فیلتر پیشرفته

 گزینه فیلتر پیشرفته دارای امکانات زیر می باشد : 

  فیلتر کردن داده ها بر اساس چندین شرط 

  بفرد آیتم منحصر  999فیلتر بدون محدودیت در تعداد 

  منحصر فرد فیلتر کردن لیستهای 

 

 استفاده از فیلتر پیشرفته 

 چند سطر خالی بالی پایگاه داده ها ایجاد کنید. .1

 ر اولین سطر موجد جایگذاری کنید.) شکل زیر را ببینید (سطر عنوان را کپی کرده و د .2

عبارت   Customer Name، زیر اسم فیلد ، شرط فیلتر را درج کنید.شرط فیلتر برای فیلد    2در سطر   .3

  100<عبارت است از  Quantityو شرط فیلتر برای فیلد   AIG Ltdاست از 
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  * + Ctrlدر جدول داده ها یک نام تعریف کنید. یک سلول را در جدول داده ها انتخاب کرده و کلید   .4

ده اسمی را تایپ کر  Names in workbookرا فشار دهید. در فیلد    Ctrl + F3را فشار داده و سپس  

 Dataکلیک کنید. برای مثال ، نامی را برای ناحیه داده ها تعیین کنید. مثال  OKو روی 

را انتخاب کنید ) سطر عنوان + سطر شرط   A1:I12نامی را نیز برای ناحیه شرط تعیین کنید . ناحیه  .5

 .  CriteriaRange(. همانند بند بال نامی را برای ناحیه شرط تعیین کنید مثال 

 
 را انتخاب کنید.  Filter → Advanced Filterگزینه  Dataز منوی ا .6

 را جایگذاری کنید  Dataرا فشار دهید و اسم  F3را انتخاب کنید ، کلید  List Rangeفیلد  .7

را جایگذاری کنید    CriteriaRangeرا فشار دهید و اسم    F3را انتخاب کنید ، کلید    List Rangeفیلد   .8

. 

 کلیک کنید. OKروی  .9

 

 لغو فیلتر پیشرفته

 را انتخاب کنید.   Filter → Show Allگزینه   Dataکلیک کنید ، یا از منوی    Show Allروی آیکون 
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 توجه  

 .متون شبیه شرط های ناحیه شرط را بکار نبرید 

 .در مورد فرمول های با مرجع نسبی دقت کنید 

  برگه ای دیگر در  می توانید با استفاده از اسم ناحیه شرط را در

بود خواهد  بهتر   ، مورد  این  در  کنید.  ایجاد  نت  کارپوشه  یج  ااگر 

 حاصل از فیلتر را در محل دیگری کپی کنید. پایین را ببینید. 

 کپی نتایج فیلتر پیشرفته به محل دیگری 

اکسل به شما این امکان را می دهد که نتایج حاصل از فیلتر را به محل  

کنید.   کپی  می دیگری  که  زمانی  مخصوصا  است  مفیدی  امکان  این 

 خواهید داده ها را با در نظر گرفتن شرط خاصی کپی کنید. 

ای   محاوره  کادر  گزینه    Advanced Filterدر   ،Copy to another 

location    را انتخاب کنید. در فیلدCopy To     ناحیه ای را که داده ها

 قرار است کپی شوند تعیین کنید. 

 

 از توابع پایگاه داده برای جمع شرطی داده ها  استفاده 

فیلتر پیشرفته سطرهایی را که در شرط فیلتر صدق نمی کنند ، مخفی می کند. شما می توانید از تابع  

SUBTOTAL   به همراه فیلتر پیشرفته استفاده کنید و داده ها را پس از فیلتر کردن ، جمع بزنید. تابع

 Databaseتغییر دهید.فرمولهای موجود در دسته    SUBTOTALع در تابع  محاسباتی را با تغییر رقم تاب 

را فشار دهید ( داده ها را    Shift + F3) روی آیکون کلیک کنید یا    Paste Functionدر کادر محاوره ای  

: بود  خواهد  زیر  صورت  به  فرمول  ترکیب  کنند.  می  جمع  خاصی  شرط  اساس   ,DSUM(Data=بر 

FielName, Criteria) 
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لین متغیر ناحیه داده ها را در بر می گیرد ، متغیر دوم شامل اسم ناحیه دارای شرط و متغیر سوم او

کند. می  تعیین  را  حرف    شرط  با  داده  پایگاه  توابع  معنی    Dهمه  مانند   (Data)به  شود  می  آغاز 

:DAVERAGE , DCOUNT , DCOUNTA , DGET , DMAX , DPRODUCT    وDSUM    تابع.DGET   با

 ( VLOOKUPمی گرداند. ) مانند تابع  تفاوت است زیر داده ها را متفاوت بربقیه م

 

 معایب استفاده از توابع پایگاه داده 

سباتی توابع پایگاه داده حافظه زیادی را نیاز دارند.استفاده مکرر از این توابع باعث کندی عملیات محا

 می گردد.

 DSUMمثال : تابع 

 

 رکوردهای منحصر بفرد 

رکورد منحصر بفرد با رکورد مرتب متفاوت است. در رکورد منحصر بفرد هر رکورد فقط یکبار ظاهر می 

 شود.

 

 : رکورد منحصر بفرد مشتریان کارخانه مثال 
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به منظور ارائه گزارشی ، لیستی به شما داده شده است که باید در این لیست نام مشتریان را بصورت  

در لیست گاهی    مشتریانمنحصر بفرد استخراج کرده و برای آنها رسید دریافت پول را ارسال کنید. نام  

ری که نام هر مشتری  چندین بار تکرار شده است . حال می خواهیم که نام مشتریان را استخراج کنیم طو 

 فقط یک بار تکرار شود . 

 شکل زیر شرح می دهد که چگونه نام مشتریان از لیست استخراج شده است.

 فیلتر کردن یک رکورد به یک رکورد منحصر بفرد 

 را انتخاب کنید.  A1سلول  .1

را انتخاب    Filter → Advanced Filterگزینه    Dataاز منوی   .2

 کنید. 

 را انتخاب کنید.  Copy to another locationگزینه  .3

 را وارد کنید.  C1سلول  Copy toدر فیلد  .4

 را انتخاب کنید.  Unique records onlyگزینه  .5

 کلیک کنید. OKروی  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه 
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 قابل مشاهده است.  Cلیست مشتریان بصورت منحصر بفرد در ستون 

 

برای فیلتر کردن یک رکورد به یک رکورد   COUNTIFاستفاده از تابع 

 منحصر بفرد 

 را درج کنید. ‘رکورد منحصر بفرد  ‘، متن  B1در سلول  .1

  IF(COUNTIF($A$2:A2,A2)>1,1,0)=، فرمول مقابل را وارد کنید : B2در سلول  .2

گسترش   A40تا سلول    Aکپی کنید. ) لیست مشتریان در ستون    B40تا سلول    B2فرمول را از سلول   .3

 یافته است .(

 را انتخاب کنید.  Filterگزینه  Dataاز منوی  .4

 را انتخاب نمایید.  0زینه پایین افتادنی فیلتر کردن را باز کنید و از آن عدد گ  .5

 توجه کنید. Aبه رکوردهای منحصر بفرد در ستون  .6
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 توضیحات 

می شمارد. برای    اد سلولهای موجود در ناحیه را که در شرط تابع صدق می کنند ،  تعد  COUNTIF  تابع

  IFتعداد دفعاتی را که نام یک مشتری تکرار شده است بدست می آورد. تابع    COUNTIFمثال ، تابع  

می    اعالم   1بود نتیجه تابع عدد    1برای انجام محاسبه تابع بکار می رود. یعنی اگر نتیجه محاسبه بیش از  

 شود و اگر این چنین نبود نتیجه صفر خواهد بود. 

( ادامه یافته است ، ناحیه مرجع فرمول A2( به یک سلول نسبی )A$2$چون ناحیه از یک سلول مطلق )

زمانی که فرمول به جای دیگری کپی می شود تغییر می کند. با استفاده فیلتر خودکار ، می توانید سطرها 

 لتر کنید.فی 0را بر اساس شرط عدد 

 

 رنگ آمیزی یک رکورد منحصر بفرد 

 
 
 را انتخاب کنید.  A2سلول  .1

 لیست مشتریان را قبل از فیلتر کردن انتخاب کنید.                             .2
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 را فشار دهید. Ctrl +Shift + Down Arrowکلیدهای 

 را انتخاب کنید.  Conditional Formattingگزینه  Formatاز منوی  .3

 را انتخاب کنید.  Formulaگزینه  Conditional 1در فیلد  .4

) دقت کنید که مراجع مطلق و نسبی را به    COUNTIF($A$2:A2,A2)=1=فرمول روبرو را وارد کنید   .5

 درستی وارد کنید ( 

 را انتخاب کنید.  Patternکلیک کنید و سربرگ  Formatروی  .6

 یک رنگ را انتخاب کنید.  .7

 دوبار کلیک کنید.  OKروی  .8

 

 

 توضیحات 

را برای اولین بار که نام یک مشتری تکرار می شود باز می گرداند. در شکلبندی  1عدد    COUNTIFتابع  

، بصورت متن منطقی است. اگر شرط محقق شود شما می توانید سلول   IFشرطی ، اولین متغیر در تابع  

 را به دلخواه شکلبندی کنید.
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 19فصل 
 

 جمع های جزئی
 

 اضافه کردن آیکون جمع جزئی به نوار ابزار 

. روی یک نوار ابزار  زیاد استفاده می کنید آیکون جمع جزئی را به نوار ابزار اضافه کنید  180اگر از جمع جزئی

را انتخاب کنید    Commandsرا انتخاب کنید. سربرگ    Customizeراست کلیک کنید و از منوی باز شده  

را گرفته و آنرا به روی نوار منو بکشید. ) شکل صفحه بعدی را ببینید   Subtotalsآیکون    Dataو از دسته  

  کلیک کنید. Close( روی 

 

 اضافه کردن جمع جزئی  

 :  مثال

 برای هر مشتری در لیست فاکتورها ، جمع جزئی اضافه کنید. شکل بعدی را ببینید.

 

 توجه

، باید جدول را مرتب کنید. زیرا جمع جزئی با تعویض    Subtotalقبل از استفاده از تکنیک  

آیتم موجود در فیلد جمع جزئی را حساب می کند. مرتب کردن   داده ها از ایجاد جمع جزئی  

 های بی معنی جلوگیری خواهد کرد.

 

 
180 Subtotal  
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 یک سلول را در فیلد نام مشتریان انتخاب کنید. ) ستون نام ها (  .1

 ید. کلیک کن Sort Ascendingروی آیکون  .2

 را انتخاب نمایید.  Subtotalsگزینه   Dataکلیک کنید ، یا از منوی  Subtotalsروی آیکون  .3

 را انتخاب کنید. Customer Nameگزینه  At each changeدر لیست پایین افتادنی  .4

را انتخاب کنید. ) البته شما محدود به استفاده   Sumگزینه    Use functionدر لیست پایین افتادنی   .5

 تابع نیستید.( از این 

داده های مالی یا          گزینه هایی را تیک بزنید که دارای  Add subtotal toدر لیست پایین افتادنی   .6

و    Quantityبرای آنها جمع جزئی محاسبه شود.در این مثال می توان فیلدهای   تعداد هستند تا

Income  .را انتخاب کرد 

 کلیک کنید. OKروی  .7
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همچنین   . می کند        ای لیست هر مشتری اضافههرا به انت  SUMبه طور خودکار تابع    Subtotalsتکنیک  

 این تکنیک جمع جزئی دکمه های سطح را به سمت چپ شماره ردیف ها اضافه می کند.

جمع کل لیست را نشان می دهد. همه سطرها را پنهان کرده و فقط جمع کلی را نشان    1دکمه سطح  

 می دهد. 

 می مانند.   خود سطر داده ها پنهان باقی .فقط جمع سطرها را نشان می دهد  2دکمه سطح  

همه سطرها قابل مشاهده هستند ، هم جمع جزئی ها و هم سطر داده ها .شکل بال    3دکمه سطح  

 را ببینید. 

     SUBTOTL(9,F4:F6)=بصورت روبرو است : F7فرمول جمع جزئی در سلول 

، فیلتر کردن و در   18در فصل    SUBTOTALشما می توانید اطالعات بیشتری را در مورد جزئیات تابع  

 بخش جمع داده های فیلتر شده پیدا کنید.
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 را پنهان کنید؟  SUBTOTALآیا دوست دارید که دکمه های سطح  – نکته 

 Ctrl،    دکمه های    subtotalرا فشار دهید.برای نمایش دکمه های سطح    Ctrl + 8کلیدهای  

 را دوباره فشار دهید.  8 +

 

 حذف جمع جزئی از یک لیست 

 Subtotal. روی آیکون    آن (  یک سلول را در لیست انتخاب کنید. ) البته بعد از اضافه کردن جمع جزئی به

 کلیک کنید.  Remove Allرا انتخاب کنید ( و روی  Subtotalsگزینه  Dataکلیک کنید.) یا از منوی 

 

 به سرعت جمع جزئی را حذف کنید. – نکته 

کلیک کنید . اکسل   Sort Ascendingانتخاب کنید و روی آیکون  یک سلول را در ناحیه داده ها  

 به طور خودکار جمع جزئی را حذف خواهد کرد. 

 

 اضافه کردن جمع های جزئی بر اساس دو فیلد 

 می توانید جمع جزئی را بر طبق دو فیلد به ترتیب اولویت ، اولی و دومی ، اضافه کنید. 

 :  مثال

 Customer Nameفیلد  و سطح دوم ،   Market جمع جزئی را اضافه کنید : سطح اول جمع جزئی ، فیلد

 می باشد. 

 کلیک کنید تا جمع جزئی ها را حذف کند.  Remove All، روی  Subtotalsدر کادر محاوره ای  .1

کلید اول    ترتیب مرتب سازی بر خالف ترتیب جمع جزئی است.  داده ها را در هر فیلد مرتب کنید. .2

 می باشد.  Customer Nameو دوم   Marketبرای مرتب سازی 

را    Marketگزینه    At each change inکلیک کنید. در گزینه پایین افتادنی    Subtotalروی آیکون   .3

 انتخاب کنید. 
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 کلیک کنید. OKروی  .4

 Customerگزینه    At each change inکلیک کنید. در گزینه پایین افتادنی    Subtotalروی آیکون   .5

Name   .را انتخاب کنید 

 Marketرا پاک کنید . ) جمع جزئی را برای فیلد    Replace current subtotalsعالمت تیک کنار گزینه   .6

 حفظ کنید .( 

 کلیک کنید. OKروی  .7

 کلیک کنید.  2روی کلید سطح  .8

 

شما می توانید نتیجه را در شکل زیر ببینید. در اینجا چهار کلید سطح با سه کلید سطح زمانی که جمع 

این امکان را به شما می   3و    2ک فیلد می باشد مقایسه شده است. کلیدهای سطح  جزئی بر اساس ی

 دهد که جمع جزئی را بر اساس فیلدهای اول و دوم انجام دهید. 
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 اضافه کردن جمع های جزئی اضافی و استفاده از توابع دیگر

 Replaceیک کنار گزینه  شما می توانید جمع جزئی را به داده ها اضافه کنید البته به این شرط که ت

current subtotals    انتخاب نشده باشد. در کادر محاوره ایSubtotals    توابع دیگری مانند ،AVERAGE  

 و توابع دیگر را انتخاب کنید.  COUNTیا 

 

 اضافه کردن جمع های جزئی به فیلد تاریخ

را ببینید( ما شرح دادیم که  ، فیلتر کردن    18زمانی که در مورد فیلتر خودکار بحث می کردیم ) فصل  

چگونه از فیلتر خودکار برای تاریخ استفاده کنید. فیلتر خودکار شکلبندی تاریخ را در نظر گرفته و به شما  

 اجازه می دهد که داده ها را بر اساس شکلبندی آنها فیلتر کنید.

تغییر شکلبندی زمان    با جمع جزئی کار می کنید ، شما نمی توانید از تکنیکزمانی که شما  :    مسئله

 استفاده کنید.

 جمع جزئی بر اساس ماه و سال حل :

را وارد کنید. این تابع ماه مربوط به شماره    MONTHدو ستون به لیست اضافه کنید. در ستون اول ، تابع  

را وارد کنید. این   YEARسریالی که به عنوان تاریخ داده می شود را ارائه می دهد. در ستون دوم ، تابع  

 تابع سال مربوط به تاریخ را بر می گرداند. فرمول ها را به همه سلولهای موجود در ستون ها کپی کنید. 

 

 اخطار

بال نیز شرح داده شده است لیست را قبل از اینکه به آن جمع جزئی همان طوری که ق

 اضافه کنید بر حسب ترتیب اول و دوم مرتب کنید . 
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 چاپ کردن

را عالمت بزنید. هر   Page break between groups، تیک کنار گزینه    Subtotalsی  در کادر محاوره ا

 ند شد. گروه از جمع های جزئی در صفحه ای جداگانه چاپ خواه 

 

 کپی کردن یک جمع از جمع های جزئی

برای کپی یک جمع جزئی استفاده کنید.   ن: شما نمی توانید از روش های معمولی کپی و چسباند  مسئله

شامل  که  ها  داده  همه   ، کنید  کپی  را  جزئی  جمع  یک  شما  اگر 

 سطرهای مخفی نیز می شود کپی خواهد شد. 

 : همه سلولهای قابل رویت را قبال انتخاب کنید. راه حل

باشند و فقط سطر جمع  .1 دقت کنید که سطر داده ها مخفی 

 های جزئی در برگه قابل مشاهده باشند. 

 یک سلول را در ناحیه داده ها انتخاب کنید.  .2

را فشار   ; + Altبرای انتخاب فقط سلولهای قابل مشاهده ، کلید   .3

  Specialروی    Go Toادر محاوره ای  را بزنید. در ک  F5دهید یا  

 کلیک کنید. 

 را انتخاب کنید.   Visible cells onlyگزینه  .4

 کلیک کنید. OKروی  .5

  حال جمع جزئی ها را کپی کرده و در برگه دیگری بچسبانید. فقط مقدار جمع جزئی ها کپی خواهد شد.

 

 اعمال رنگ به سطر جمع جزئی 

قبال بحث کردیم. اعمال رنگ به سطر جمع جزئی شما را در تشخیص  ما در مورد اعمال رنگ و اهمیت آن  

 سریع این سطر با سطر دیگر داده ها در برگه یاری می کند.
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 اعمال رنگ به سطر جمع جزئی  

روی   Formattingسلولهای قابل رویت را انتخاب کنید ) بخش کپی جمع جزئی را ببینید.( در نوار ابزار  

ک  Fill Colorآیکون   را کلیک  نتیجه  را آشکار کرده و  انتخاب کنید. حال سطرهای مخفی  را  رنگی  نید و 

 ببینید. 

 

 اعمال رنگ به سطر جمع جزئی بر اساس سطح جمع جزئی  

 تغییر سبک 

 جمع جزئی را وارد کنید.  .1

 را انتخاب کنید.  Group and Outline → Settingگزینه  Dataاز منوی  .2

 کلیک کنید.  Apply Stylesروی  .3

از منوی    2یک سلول را در سطح   .4 را انتخاب    Styleگزینه    Formatجمع جزئی انتخاب نمایید. 

 کنید. 

را بزنید ، سبک را به دلخواه تغییر    Modifyمی باشد کلید    RowLevel2برای سبکی که دارای نام   .5

 کلیک کنید. OKدهید و روی 

 انجام دهید.  این تکنیک را برای تغییر سبک همه سطوح جمع جزئی .6

 

 شکلبندی شرطی

زمانی که جمع جزئی را وارد می کنید ، برخی سلول ها در سطری که دارای جمع جزئی است خالی می 

 مانند. شکل بخش اضافه کردن جمع جزئی بر اساس دو فیلد را ببینید. 

 را فشار دهید.  * + Ctrlرا انتخاب کرده و کلیدهای  A1سلول  .1

 را انتخاب کنید.  Conditional Formatting، گزینه  Formatاز منوی  .2
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 را انتخاب کنید.  Formula Isدر متغیر اول ، گزینه  .3

  ISBLANK($D1)=در فیلد فرمول ، فرمول روبرو را وارد کنید : .4

 کلیک کرده و شکلبندی دلخواه را اعمال کنید.   Formatروی  .5

 کلیک کنید. OKروی  .6

 ISBLANK($E1)=رار کنید. البته با تغییر فرمول بصورت زیر : دوم تک راین مراحل را برای متغیّ  .7

 کلیک کنید. OKروی  .8

 

 

 

 
 

 Total تعویض / حذف کلمه

، ستونی را    Totalنیز به آن اضافه می شود. برای حذف کلمه    Totalبا اضافه کردن هر جمع جزئی کلمه  

  Replace، گزینه    Editرا فشار دهید ) یا از منوی    Ctrl + Hکه این کلمه در آن است ، انتخاب کنید و کلید  

را خالی بگذارید.حال    Replace withرا تایپ کنید. فیلد    Totalکلمه    Find whatرا انتخاب کنید (. در فیلد  

 کلیک کنید.    Replace Allروی دکمه 
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 اخطار

می باشد. پس اگر قبل از عمل پیدا و   Totalخودش دارای کلمه    SUBTOTALتابع  

از این تابع نیز حذف   Totalحذف کردن ، ستون مورد نظر را انتخاب نکنید کلمه  

 خواهد شد.   SUBخواهد شد و تابع تبدیل به تابع 
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 20فصل 
 

 گروه بندی و برون نمایی
 

ک گزارش برای ایجاد سطوح متعددی از جمع جزئی ، دیدن جمع افقی و یا عمودی داده ها مشکل  در ی

برای این طراحی شده است که شما بتوانید سطر یا     181خواهد بود. تکنیک گروه بندی و برون نمایی

 ستونهایی را مخفی کنید تا دیدن و مطالعه جمع داده ها راحت تر باشد.  

را به سلولها وارد کرده و جمع جزئی را فقط برای ستونها   SUBTOTALدکار تابع  جمع جزئی به طور خو 

ممکن می کند. اما شما می توانید با استفاده از گروه بندی و برون نمایی جمع جزئی را برای سطرها نیز  

 تعریف کنید. همان طور که در شکل زیر می بینید سطوح جمع جزئی متفاوت هستند. 

 

 
181 Grouping and Outlining  
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 راهنمای گروه بندی و برون نمایی 

داده ها و توابع را بر طبق راهنمای زیر در سلول ها وارد کنید. بعد از اینکه داده ها و توابع را وارد کردید  

( و سپس از منوی    Dataرا اضافه کنید ) به طور دستی ، نه بطور خودکار از منوی    SUBTOTALتابع  

Data  گزینه ،Group and Outline → Auto Outline   .را انتخاب کنید 

 برون نمایی خودکار بر طبق راهنمای زیر انجام می شود:

  توابعSUBTOTAL  وGRAND TOTAL 

ضمیمه کرد. زمانی که شما یک   GRAND TOTALو    SUBTOTALمی توان برون نمایی را به توابع  

از آ و   را تشخیص داده  ، اکسل جمع جزئی ها  ایجاد می کنید  را  نما  برای تعیین سطح  برون  نها 

 استفاده می کند.

  ستون یا سطر خالیبدون 

 لیست داده ها نباید سطر یا ستون خالی داشته باشد.
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 اضافه کردن آیکون ها به نوار ابزارها

اگر شما مرتب از گروه بندی و برون نمایی استفاده می کنید ، ممکن است بخواهید که آیکون آن را به 

را به نوار    AUTO Outline , clear Outline , Show Outline Symbols. آیکون های  نوار ابزار اضافه کنید

 ابزار اضافه کنید. 

گزینه   شده  باز  منوی  از  و  کنید  کلیک  راست  ابزار  نوار  سربرگ   Customizeروی  کنید.  انتخاب  را 

Commands    را انتخاب کرده و از دستهData    آیکون مربوطه را پیدا کرده و به روی نوار ابزار ،Standard  

 بکشید. 

 

 عالیم برون نما را پنهان کنید – نکته  

همواره به شما اجازه می دهد که عالیم  برون نما را پنهان   Show Outline Symbolsگزینه   

کنید. عالیم برون نما حجم داده ها را در برگه برای نمایش کاهش می دهند . برای این کار می  

استفاده کنید. دوباره این کلیدها را فشار دهید تا عالیم برون نما  Ctrl + 8توانید از کلیدهای 

 را باز گردانید. 

 

 کردن دستی برون نما اضافه 

برون نمای دستی این امکان را به شما می دهد که سطح برون نما را به طور دستی و دلخواه تنظیم کنید  

 بدون اینکه نیازی به جمع کردن داده ها داشته باشید. 

از منوی    A2:A4سلولهای    ) ببینید.  را  زیر  ، شکل  درآمد  را    Group and Outlineگزینه    Data) موارد 

آن  ان از  و  کرده  گزینه    Groupتخاب  نمایید.  انتخاب  روی    Rowsرا  و  کرده  انتخاب  کنید.   OKرا  کلیک 

ببینید. با کلیک روی   5با هم گروه شده و شما می توانید جمع این سطرها را در سطر    4تا    2سطرهای  

 عالمت + می توانید به جزئیات بیشتری از داده ها دسترسی داشته باشید.
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ای گروه کردن سطرها یا ستونها به این صورت است که تعدادی از سطرها یا ستونها را  روش دیگر بر

همان سطرها   ،  را فشار دهید. برای حذف برون نما  Alt + Shift + Right Arrowانتخاب کرده و کلیدهای  

 را فشار دهید.    Alt + Shift + Left Arrowیا ستونها را انتخاب کرده و کلیدهای

)    Quarter 1( و موارد     11) سطر    1( ، هزینه موارد برای مجموعه    5در شکل زیر ، موارد درآمد ) سطر  

 ( با هم گروه شده اند. Eستون 

 

 پاک کردن برون نما

 را انتخاب کنید.   Group and Outline → Clear Outline، گزینه  Dataاز منوی 

 نمایی ترکیب دستی و خودکار برون 

شما می توانید گروه ها و برون نما ها را با هم به طور دستی یا خودکار ترکیب کنید. برون نمای خودکار 

را اضافه کرده و سپس به طور ستی سطوح برون نما را تعیین کنید. نتیجه بصورت جمع ها و جزئیات  

 برای زیر گروه ها خواهد بود.
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جاد شده توسط  گروه بندی ن یا اعمال رنگ به  گزارشهای ایکپی کرد 

 و برون نمایی 

 قبل از کپی گزارشهای گروه بندی و برون نمایی ، سلولهای قابل رویت را انتخاب کنید.

 سطوح برون نما را به دلخواه تعیین کنید. .1

 را فشار دهید تا سلولهای قابل رویت انتخاب شوند.   ; + Altکلید  .2

آیکون   .3 روی  کلیک  با  بچسبانید،یا  دیگری  برگه  در  و  کرده  کپی  را  ها  ابزار    Fill colorداده  نوار  از 

Formatting  .رنگی را به این سلولها اعمال کنید 
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 21فصل 
 

 ترکیب داده ها
 
 

از چندین جدول مختلف کاری ساده ای نیست و هر کاربری از عهده انجام آن برنمی    182ترکیب داده ها

آید. اکسل تکنیک ترکیب داده ها را پیشنهاد می کند که برخی از آنها از فرمول استفاده می کنند و برخی 

 دیگر از فرمول استفاده نمی کنند.

 در زیر چند مثال از ترکیب کردن داده ها آورده شده است.

 رکیب محتویات یک جدول ماهانه که دارای دادههای رسید فروش ها می باشد. ت 

  .ترکیب محتویات جدول حقوق برای قسمتهای مختلف یک مجموعه 

  .ترکیب جدول تعادل آزمایشی برای ایجاد جدولی که اساس گزارشهای مالی و سود و زیان باشد 

 شده اند.جه که بر اساس بخش یا سود تقسیم ترکیب جدول هایی با داده های بود 

 

 ترکیب کردن جدول داده ها

 چند روش برای ترکیب کردن جدول داده ها موجود می باشد. 

 

 
182 Consolidating Data 
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 ترکیب با فرمولها اگر عناوین سطر و ستون همه کاربرگ ها یکسان باشد

و ستون   1وان در سطر  یعنی ، عن  –اگر شما چندین کاربرگ دارید و همه آنها ساختار یکسان داشته باشند  

A    شما می توانید با استفاده از فرمول های ساده ای یک برگه    -از برگه ای به برگه دیگر یکسان باشد

 جمع کلی بسازید. 

شامل داده های مربوط حقوق می باشد.    January , February , March: در کارپوشه ، برگه های    مثال

یکسان   B1:H1یکسان هستند. در هر برگه لیست کارمندان در    A2:A8در هر برگه ، آیتم ها در سلولهای  

 بوده و بدون تغییر است. 

نشان داده شده    B2اضافه کنید. از فرمولی شبیه فرمولی که در سلول     Totalیک برگه جدید به نام  

 ا برگه های دیر را نیز وارد کنید. است استفاده کنید ت

 
   SUM(January:March!B2)=عبارت است از : B2فرمول سلول 

 

 تکنیکی برای درج فرمولی که یک سلول را در برگه های مختلف جمع کند 

 انتخاب کنید.   Totalرا در برگه  B2سلول  .1

را فشار دهید تا کادر متغیرهای تابع نشان    Ctrl + Aو سپس کلیدهای    SUM=سلول تایپ کنید  در   .2

 داده شود.

  Januaryدر فیلد اولین متغیر نام اولین برگه را انتخاب کنید. .3
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 Marchو آخرین برگه را انتخاب کنید.  هرا نگه داشت Shiftکلید  .4

 کلیک کنید. OKروی  .5

 

ترکیب با کپی و چسباندن اگر ستونهای کاربرگ ها یکسان بوده اما سطرها 

 وردهای متفاوتی دارا باشندرک

با استفاده از تکنیکی که در زیر شرح داده شده است ، شما می توانید به سادگی داده های جدول ها را 

 در یک جدول ترکیب کنید و آنها را مرتب کنید یا فیلتر نموده و جمع جزئی ایجاد کنید.

شما ممکن است که چندین کاربرگ با ستونهای یکسان داشته باشید ، برای مثال ماهها. این کاربرگ ها  

در ستون   دارای متن مشابه  برگه دیگر    Aهمگی  به  ای  برگه  از  اما متن عنوان در هر سطر   ، هستند 

 متفاوت است. 

ی یکسانی می باشند ، اما هر : کارپوشه بودجه با قیمتها برای سازمان.هر کاربرگ دارای ستون ها  مثال

 می باشد.  Aسازمان دارای یک لیست متفاوتی از قیمتهای آیتم ها در ستون 

 
 

 اضافه کردن یک ستون نام سازمان به هر جدول 

 یک ستون را به جدول اضافه کنید که در هر سلول نام سازمان را داشته باشد. 

 اسم سازمان را در سلول اول آن  تایپ کنید. یک ستون اضافه کنید ) شکل بعدی را ببینید ( و  .1



وزش اکسل سریع و راحت آم  

 337 

 اسم سازمان را تا آخرین سلول موجود در لیست آیتم ها کپی کنید.  .2

 
 

 ترکیب کردن جدول ها 

را انتخاب کنید. جدول داده ها را انتخاب کرده و کپی کنید.)بدون جمع کل ها ( ،    Department 1برگه  

 Departmentجایگذاری کنید ) اینتر را فشار دهید (. از جدول  برگه ترکیبی    A1جدول داده ها را در سلول  

جدول را بدون عناوین یا جمع کل ها انتخاب و کپی کنید ، برگه ترکیبی را انتخاب کرده و آخرین سلول   2

ستون   در  جدول   Aموجود  برای  را  عمل  این   .) بزنید  را  )اینتر  کنید.  جایگذاری  آنجا  و  کرده  پیدا  را 

Department 3 ه ترکیبی زیر جدول جدید جایگذاری کنید. تکرار کرده و آنرا در برگ 

 یک جدول داده ها خواهیم داشت. ) شکل زیر را ببینید( –نتیجه 

 اگر نیاز باشد جدول محوری ایجاد نمایید.  در این مرحله ،  شما می توانید مرتب کنید ، فیلتر کنید و
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 ترکیب کردن 

 را انتخاب کنید.  Consolidateگزینه   Dataاز منوی 

 

 قوانینی برای ترکیب کردن داده ها با تکنیک ترکیب 

   باید ها  جدول  در  ستون  ترین  و چپ  همه سطرها  عنوان  باشد.  یکسان  باید  ها  جدول  ساختار 

موضوعات یکسانی داشته باشد. لزومی بر برابری تعداد سطرها و تعداد ستونها وجود ندارد البته  

 های موجود در آنها یکسان باشد. باید ترتیب متن

  .جدول ها باید دارای یک سطر عنوان و یک ستون برای عنوان ها باشند 

 .سلولها در ناحیه جدول داده ها فقط باید دارای داده های عددی باشند 

 اکسل با توجه به سطر عنوان و سمت چپ ترین ستون داده ها را به صورت متقاطع ترکیب می کند.

 :  مثال

شکل زیر، سطر عنوان بال اسامی کارمندان را نمایش می دهد ، و سمت چپ ترین ستون دارای رشد  در 

درآمد و کسریهای مختلف می باشد. تعداد اسامی کارمندان و ترتیب اسامی آنها در سطر عنوان ، و تعداد  

 رشد درآمد و کسریها در سمت چپ ترین ستون ، در برگه های مختلف برابر نیستند.
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 می باشد. ) شکل زیر را ببینید (  B2یه داده ها دارای همه سلولها از سلول ناح

 
 

  B2) شکل را ببینید ( در سلول    Januaryدر جدول    Gross Salaryبا    Ericتقاطع اسم کارمندی به نام  

  Eric، سلول متقاطع اسم    Februaryاست. در جدول    2540جواب را نشان می دهد. مقدار این سلول  

متن متقاطع را    Consolidateمی باشد. تکنیک    2758است که مقدار آن    E2سلول    Gross Salaryبا  

 در جدول ها تشخیص داده و جمع کل را محاسبه می کند.

 

 گزینه های ترکیب کردن  

  پیوند به داده های اصلی.  بدون ها ترکیب داده 

  پیوند به داده های اصلی.  با ترکیب داده ها 

 

 ترکیب کردن بدون پیوندها

 تعریف اسامی در جدول داده ها  – 1مرحله 

 ، که شامل عنوان ها نیز می شود. در جدول ها ، فقط ناحیه داده ها را انتخاب کنید

 ) بدون انتخاب جمع جزئی و جمع کل ( 
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را فشار    Ctrl + Shift + Homeرا انتخاب کرده و کلیدهای    G5را انتخاب کنید ، سلول    Januaryبرگه   .1

 انتخاب کنید (.  A1دهید. ) تا به سرعت ناحیه ای را از سلول فعلی تا سلول 

 ظاهر می شود(  Define Nameرا فشار دهید )کادر محاوره ای  Ctrl + F3کلیدهای  .2

 کلیک کنید.  OKرا وارد کرده و روی  AJanuary، اسم  در کارپوشه  Nameدر فیلد  .3

مرحله  را تکرار کنید. در 3تا  1را انتخاب نمایید و مراحل  F6را انتخاب کنید و سلول  Februaryبرگه  .4

 را وارد کنید.   BFebruary، اسم  3

  3را تکرار کنید. در مرحله   3تا    1را انتخاب نمایید و مراحل    E6را انتخاب کنید و سلول     Marchبرگه .5

 را وارد کنید.  CMarch، اسم 

 
 توضیحات 

 .تعریف اسامی در جدول ها باعث می شود که ترکیب کردن آسانتر انجام شود 

 .مرجع اسامی در جدول داده ها نباید شامل سطرها یا ستونهای جمع کل شود 

   به ترتیب الفبایی اختصاص دهید. این مطلب بسیار مهم خواهد بود  در تعریف اسامی ، اسامی را

هر گاه از ناحیه های چندگانه برای ترکیب کردن در جدول محوری استفاده کنید که این موضوع در  

 انتهای این فصل بحث شده است.

مرتب شده    باز شود. اسامی به ترتیب الفبایی  Paste Nameرا فشار دهید تا کادر محاوره ای    F3کلید  

 اند.
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  Consolidateکادر محاوره ای  – 2مرحله 

 در کارپوشه برگه جدیدی را باز کنید.  .1

 را انتخاب کنید.  Consolidateگزینه  Dataرا انتخاب کنید. از منوی  A1 لسلو  .2

 
  Functionفیلد 

 می باشد. Sumتابع تابعی را برای ترکیب کردن داده ها انتخاب کنید. تابع پیش فرض 

   Referenceفیلد 

 منتقل شود.  All Referenceدر این فیلد، مرجع موقت را وارد کنید)اسم(، تا مرجع به کادر محاوره ای 

کارپوشه فعال ، جدول    شما می توانید جدول داده ها را از سه منبع ترکیب کنید : جدول داده ها در 

 داده ها در کارپوشه باز ، و جدول داده ها در کارپوشه های بسته. 

  داده ها در کارپوشه فعال جدول 
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 OKرا فشار دهید. اسم مرجع را انتخاب کرده و روی    F3را انتخاب کرده و کلید    Referenceفیلد  

 کلیک کنید. 

  جدول داده ها در کارپوشه باز 

را انتخاب کرده و کارپوشه مورد نظر را   Windowرا انتخاب کنید. از منوی اکسل ،    Referenceفیلد  

انتخاب کنید. برگه ای را که دارای جدول داده ها می باشد انتخاب کنید ، یک سلول را در برگه انتخاب  

سم را از  کنید و مرجع اسم جدول را به جای آدرس سلول جایگزین نمایید.) اکسل اجازه انتخاب ا

 کارپوشه دیگر به شما نمی دهد.( 

  Functionفیلد 

  جدول داده ها در کارپوشه بسته 

کلیک کنید. اسم فایلی را که دارای جدول داده   Browseرا انتخاب کنید و روی    Referenceفیلد  

  های مورد نظر است انتخاب کنید ، اسمی را که برای جدول داده ها اختصاص داده اید وارد کنید و 

منتقل می   All Referenceبه قسمت    Referenceکلیک کنید. مرجع اسم از قسمت    Addروی  

 شود.

را فشار دهید    F3را انتخاب کنید،کلید    Referenceجدول داده های دیگر را نیز اضافه کنید. قسمت  

 ید. کلیک کن  Add) اگر جدول داده ها در همین کارپوشه است ( ، اسم مرجع را انتخاب کرده و روی  

 

 All Referenceکادر محاوره ای 

 دارای اسامی جدول هایی است که ترکیب شده اند. All Referenceکادر محاوره ای 

 

Use Labels In 

بزنید. اسامی کارمندان و رشد درآمد و کسریها در مثال   Use Labels Inتیک هر دو گزینه را در قسمت  

ارائه شده برچسب می باشند. انتخاب این گزینه ها باعث می شود که متن به جدول ترکیب شده در  

 برگه منتقل شود.

 

 Deleteدکمه 
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از این دکمه استفاده کنید. اسم جدول را از قسمت    All Referenceبرای حذف یک جدول از قسمت  

All Reference  انتخاب کرده و رویDelete .کلیک کنید 

 

 ترکیب کردن داده ها  – 3مرحله 

را فشار دهید و اسم    F3را انتخاب کنید ، کلید    Reference، گزینه    Consolidateدر کادر محاوره ای   .1

AJanuary .را انتخاب نمایید 

 کلیک نمایید.   Addکلیک کنید و سپس روی  OKروی  .2

 All Reference       به قسمت  CMarchو    BFebruaryبرای اضافه کردن جدول های    را   2و    1مراحل   .3

 تکرار کنید. 

 انتخاب کنید.  Use Labels Inهر دو گزینه را در قسمت  .4

 کلیک کنید. OKروی  .5

 .اترکیب جدول داده ها با مقادیر بدون فرموله  -نتیجه 

 
 

 نوسازی داده ها 

ن مقادیر اصلی در جدول های اصلی باعث به روز  د مقادیر بود. تغییر دانتیجه ترکیب داده ها فقط در  

 شدن داده ها در جدول ترکیبی نمی شود. 

 راه حل
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را   Consolidateگزینه  Dataرا انتخاب کنید و از منوی  A1داده ها را در برگه ترکیبی حذف کنید. سلول 

شما اسامی جدول داده ها را خواهید دید. اسامی در    All Referenceانتخاب کنید. در کادر محاوره ای  

Consolidate All Reference   ذخیره شده اند. رویOK  .کلیک کنید 

 را انتخاب کنید.  A1را در برگه ترکیبی حذف کرده و سلول داده ها  .1

 را انتخاب کنید.  Consolidateگزینه  Dataاز منوی  .2

 را انتخاب کنید.  COUNTرا انتخاب کنید و تابع  Functionگزینه  .3

 کلیک کنید. OKروی  .4

تعداد ظاهر شدن اسم کارمندان و یا رشد درآمد و کسریها در جدول را به   COUNTنتیجه ترکیب با تابع 

 عنوان جواب برمی گرداند.

ان برگه انجام شده است. در هر ترکیب ، تابع متفاوتی استفاده  در شکل زیر ، عمل ترکیب سه بار در هم

 شده است. هر بار که تکنیک را اجرا می کنید سلول متفاوتی را انتخاب کنید و عمل ترکیب را انجام دهید.
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 ترکیب کردن با پیوندها

 را انتخاب کنید.  A1داده ها را از جدول ترکیبی حذف کرده و سلول  .1

 را انتخاب کنید.  Consolidateنه گزی Dataاز منوی  .2

 را انتخاب کنید.  Create links to source dataگزینه  .3

 کلیک کنید. OKروی  .4

 
به نتیجه ترکیب توجه کنید. سلولهای فرمول به داده های اصلی پیوند شده اند. در سمت چپ برگه ، در 

به شما فقط جمع های جزئی  1ادامه سطر عنوان برگه به دکمه جمع جزئی توجه کنید. فشار دادن کلید  

 بقیه داده ها را باز خواهد کرد.  2را نشان خواهد داد. فشار دادن کلید 

نام   به  آیتم ها کلیک کنید. به جزئیات رشد درآمد کارمند  توجه کنید    Ericروی عالمت + سمت چپ 

 همچنین به رشد در آمد وی نیز توجه کنید.
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بر خالف ترکیب داده ها بدون پیوندها ، نوسازی داده ها در اینجا به طور خودکار انجام می گیرد و 

 را به جدول اضافه کنید.نیازی نیست که شما سطر یا ستون دیگری 

 

 اضافه کردن جدول داده ها

داده هی جدول ترکیبی را از برگه حذف کنید برای این کار روی دکمه گوشه سطر عنوان راست کلیک کنید  

را فشار ندهید چرا که داده ها حذف می شوند اما جمع    Deleteرا انتخاب کنید ) کلید    Deleteو از آن  

را انتخاب    Consolidateگزینه    Dataرا انتخاب کنید ، و از منوی    A1(. سلول  های جزئی باقی می مانند

 کنید. 

انتخاب کنید و کلید    Referenceفیلد   اید   F3را  را که تعریف کرده  را فشار دهید. اسم جدول جدید 

 منتقل  All Referenceکلیک کنید ) تا مرجع را به قسمت    Addکلیک کنید. روی    OKانتخاب کرده و روی  

 کلیک کنید.  OKکنید ( و سپس روی 

 

 کپی کردن و رنگ آمیزی سطرهای جمع جزئی 
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را    * + Ctrlسعی کنید که نتایج ترکیب را کپی کنید. یک سلول را در ناحیه فعلی انتخاب کنید ، کلیدهای  

 را فشار دهید. یک برگه جدید را انتخاب کنید و کلید اینتر ار فشار دهید.  Ctrl + Cفشار دهید و سپس 

 همه داده ها کپی شده اند ، حتی داده های سطرهای مخفی. –به نتایج توجه کنید 

 راه حل

سلولهای قابل رویت را انتخاب کنید و آنها را از سلولهای دیگر جدا  

 کنید. 

) در سمت چپ   1  برای نشان داده جمع های جزئی روی دکمه .1

 سطر عنوان ( کلیک کنید. 

و  .2 کرده  انتخاب  را  فعلی  ناحیه  در  موجود  سلولهای  از  یکی 

 را فشار دهید.  * + Ctrlکلیدهای 

را انتخاب   Go Toگزینه    Editرا فشار دهید و یا از منوی    F5کلید   .3

 کنید. 

کلیک کنید. و از آن    Special، روی    Go Toدر کادر محاوره ای   .4

 را انتخاب کنید.   Visible cells onlyگزینه 

 کلیک کنید. OKروی  .5

 تنها سلولهای قابل رویت انتخاب شده اند.  -نتیجه 

 کپی کنید.  Ctrl + Cسلولهای قابل رویت را با فشار دادن کلیدهای  .6

 را انتخاب کنید و کلید اینتر را فشار دهید.  A1به برگه دیگری در کارپوشه بروید و سلول  .7

 تنها جمع های جزئی کپی شده اند و نتایج به صورت مقادیر هستند. –به نتیجه توجه کنید 

 سطرهای جمع جزئی را رنگ آمیزی کنید 

ته شده در بال مطمئن شوید که فقط به برگه دارای جمع های جزئی برگردید. با استفاده از تکنیک گف .1

 را تکرار کنید.  7تا  1سلولهای قابل رویت انتخاب شده اند و مراحل 

می خواهید  و هر رنگی را که         کلیک کنید ،    Formattingدر نوار ابزار    Fill Colorروی آیکون   .2

 انتخاب کنید. 

 شوند.  کلیک کنید . تنها سطرهای حاوی جمع جزئی رنگی می 2روی دکمه  .3
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 مقایسه لیستها 

تکنیک ترکیب داده ها ین امکان  را برای شما فراهم  می کند که لیستها را به سرعت و سهولت با هم  

 مقایسه کنید. 

فصل   مورد   8به  در  تا  کنید  مراجعه  شمارش  و  بندی  جمع   ،

فرمول   از  استفاده  با  لیستها  مقایسه   COUNTIFروشهای 

  اطالعات بیشتری بدست آورید.

با استفاده از تکنیک ترکیب ، شما می توانید دو یا چند لیست را 

 بدون استفاده از فرمول با هم مقایسه کنید. 

 Listواقع شده است و    Aدر ستون    List 1به شکل نگاه کنید :  

 . Bستون  در 2

 List numberدر اولین سلول آن تایپ کنید : Bدر ستون  .1

  را وارد کنید. 1عدد  B2:B7در سلولهای  .2

 را وارد کنید.   2عدد  D2:D7در سلولهای  .3

 A8انجام دهید و آنها را در سلول    C2:D7برش را روی سلولهای   .4

 جایگذاری کنید. 

 نتیجه را در شکل روبرو می بینید.  

کلیدهای    A1سلول   .5 کنید.  انتخاب  و    * + Ctrlرا  داده  فشار  را 

برای لیست تعریف    را فشار دهید و اسمی را   Ctrl + F3سپس  

 کنید. 

 را انتخاب کنید.  Consolidateگزینه  Dataاز منوی  .6

 را فشار دهید و اسم تعریف شده برای لیست را جایگذاری کنید.  F3کلید  Referenceدر فیلد  .7

 کلیک کنید.  OKرا انتخاب کرده و روی  Use labels inکلیک کنید و دو گزینه  Addروی  .8
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  ده شده است.نتایج در شکل زیر نشان دا 

در شکل زیر نشان دهنده جمع های لیست    Bاعداد ظاهر شده در ستون  

 قبل از ترکیب می باشد.

 ) در شکل بال (

 

 

 

 

 ظاهر نشده است. 2ظاهر شده است و در لیست  1، اسم در لیست  1اگر نتیجه =

 است.ظاهر نشده  1ظاهر شده است و در لیست  2، اسم در لیست  2اگر نتیجه =

 ( 3=2+1، اسم در هر دو لیست ظاهر شده است )  3اگر نتیجه =

 

 مقایسه سه یا چند لیست 

 با استفاده از تکنیکی که در بال شرح داده شد این لیستها را زیر هم جایگذاری کنید.

 باشد.  2شماره لیستها باید ترکیبی از  –توجه 

بکار برده می   4یا عدد    2^2،    3و برای لیست    2یا عدد    1^2،    2برای لیست     1یا عدد    0^2،    1برای لیست  

 شود.

 :7تا  1نتایج ترکیب در سری اعداد 

 = اسم فقط در یک لیست ظاهر شده است. 4و2و1

 = اسم در دو لیست ظاهر شده است. 6و4و3

 = اسم در هر سه لیست ظاهر شده است. 7
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ا به وسیله جدول محوری ، نواحی ترکیبی  ترکیب کردن جدول داده ه

 چندگانه

 PivotTable, Multiple Consolidationتکنیکی دیگر برای ترکیب داده ها عبارت است از:

 ، جدول محوری مراجعه کنید.  22برای اطالعات بیشتر به فصل 

 جدول حقوق با استفاده از تکنیک ترکیب. –از مثالهای زیر استفاده کنید 

 را انتخاب کنید.   A1لی را در کارپوشه انتخاب کنید. سلول یک برگه خا .1

 را انتخاب کنید. PivotTable Reportگزینه  Dataاز منوی  .2

را انتخاب کنید و    Multiple Consolidation Ranges، گزینه    1در مرحله    PivotTable Wizardدر   .3

 کلیک کنید. Nextروی 

 Create aتنظیمات پیش فرض را دست نخورده باقی بگذارید ، و گزینه    معجزه گر ،   a2در مرحله   .4

single page field for me  را انتخاب کرده و رویNext .کلیک کنید 

را انتخاب کنید.) جدول های ترکیبی در کارپوشه فعال قرار    Rangeمعجزه گر ، گزینه    b2در مرحله   .5

 دارند. (

 کلیک کنید. OKرا انتخاب کرده و روی  AJanuaryرا فشار دهید، اولین اسم  F3کلید  .6

 منتقل می شود.  All Rangesکلیک کنید. اسم مورد نظر به قسمت  Addروی  .7

 منتقل نمایید.  All Rangesآنها را به قسمت  تکرار کنید و    CMarchو    BFebruaryل را برای  این مراح .8
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بخش  زیر  در  موجود  مراحل  است  بسته  یا  باز  که  دیگر  کارپوشه  یک  از  ها  داده  ترکیب  منظور  به 

Reference  .را تکرار کنید 

 کلیک کنید. Nextروی  .9

 کلیک کنید. Nextروی  4از  3برای مراحل  97در اکسل  .10

ید. به جدول محوری در برگه توجه کنید. اگر نوار ابزار جدول  کلیک کن  Finishدر آخرین مرحله ، روی   .11

  PivotTableمحوری نشان داده نشده است ، یکی از نوار ابزارها را انتخاب کرده و راست کلیک کنید و  

 را انتخاب کنید. 

ر یکی از سلولها را در ناحیه فعال انتخاب کنید و از نوا  -داده ها را در جدول محوری شکلبندی کنید  .12

 کلیک کنید. PivotTable Fieldروی  PivotTableابزار 

داده ها انتخاب       برای جمع  SUM، مطمئن شوید که تابع    PivotTable Fieldدر کادر محاوره ای   .13

 کلیک کرده و شکلبندی مورد نظر را اعمال کنید. Numberشده است. روی سربرگ 

 دوبار کلیک کنید.  OKروی  .14

 

 
 

با دوبل کلیک روی دکمه های خاکستری رنگ دارای متن میتوانید نام فیلدهای جدول محوری را تغییر  

 (  A1و  B3   و A4)سلولهای  1سطر ، ستون و صفحه  –دهید. 

 Gross Salary & Deductionبه جای سطر ، تایپ کنید  .15

   Employee Nameبه جای ستون ، تایپ کنید  .16

 Month، تایپ کنید  1به جای صفحه  .17
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 سطرها و ستون ها را در جدول محوری سازماندهی کنید

 ترتیب پیش فرض سرها به صورت الفبایی است. 

 

 : 1مثال 

حرکت دهید. وقتی که   A6. ماوس را به مرز بالیی سلول    Gross Salaryرا انتخاب کنید ،    A6سلول  

  5شکل ماوس به یک عالمت با چهار جهت تبدیل شد ، کلید ماوس را فشار دهید و آنرا به قبل از سطر  

 بکشید. 

 

 : 2مثال 

قرار گرفته است. برای انتقال رشد درآمد به    Gross Salary & Deductionدر مرکز    Gross Salaryآیتم  

) عالمت ستاره قبل از متن قرار می گیرد ( ،   Gross Salary*تایپ کنید:    A6ابتدای لیست ، در سلول  

را به    Gross Salaryکلیک کنید. این عمل    Sort Ascendingرا انتخاب کنید و روی آیکون    A5سلول  

 ابتدای لیست خواهد برد. 

 :3مثال 

. کلید اینتر را فشار دهید و    Gross Salaryقرار داده و تایپ کنید    A5مکان نمای سلول را در سلول  

 منتقل خواهد شد. 6به سطر  A5در سلول  401ورودی 

 

 تغییر مکان فیلدها از ستون و سطر به قسمت صفحه

فیلد   در   Gross Salary & Deductionروی  که  بکشید  به قسمت صفحه  از سطر  آنرا  و  کرده  کلیک 

 قسمت بال و سمت چپ جدول محوری قرار دارد.

 Monthری زیر  امی کارمندان کلیک کرده و آنرا از سطر به صفحه بکشید. بالی جدول محو روی فیلد اس

. 
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 لیست کنید Monthاسامی ماهها را در جدول در فیلد 

 روی فیلد ماه کلیک کرده و آنرا به سطر جدول محوری بکشید.) شکل زیر را ببینید ( .1

 غییر دهید.ت Januaryرا با تایپ مستقیم در آن به  1متن آیتم  .2

 تغییر دهید.  Marchرا به  3و آیتم  Februaryرا به  2به همان روش متن آیتم  .3

است. دقت کنید که جدول محوری   AJanuaryرا نمایش می دهد. در مثال ، اسم جدول    1جدول    1آیتم  

 اسامی را بازگو نمی کند بلکه همه مرجع مربوط به آن اسم را گزارش می دهد. 

دقت کنید که اسامی را به ترتیب الفبایی تعریف کنید ، تا از اشتباه های شناسایی هنگام تغییر اسم  

 جلوگیری شود.

 
 داده ها نوسازی کردن ، اضافه کردن یا حذف کردن یک جدول 

 PivotTableروی آیکون    PivotTableیکی از سلولهای موجود در جدول را انتخاب کنید و در نوار ابزار  

Wizard  کادر محاوره ای که باز کرده اید ، گزینه  3کلیک کنید. در مرحلهBack  .را انتخاب کنید 
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 د.کلیک کنی Deleteبرای حذف یک جدول داده ها اسم آنرا انتخاب کرده و روی 

  Addرا فشار دهید و روی    F3را انتخاب کنید و کلید    Rangeبرای اضافه کردن یک جدول داده ها فیلد  

 کلیک  نمایید.  Finishکلیک کنید و سپس روی 

  PivotTableبا عالمت تعجب قرمز رنگ که در نوار ابزار     Refresh Dataبرای نوسازی داده ها ، روی آیکون

 قرار دارد کلیک کنید. 

شکل زیر، گزارشی از رشد درآمد را بر حسب نام کارمندان مشاهده می کنید. اینها نتایج ترکیب و جمع  در  

  بندی چندگانه در جدول محوری است.
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 22فصل 
 

 جدول محوری 
 

بسیار متدوال   183محوریدر بین تمام روشهایی که اکسل برای آنالیز داده ها پشنهاد می کند ، جداول  

تنوع تنظیمات برای آنالیز داده ها بسیار زیاد است و نتایج آن نیز به صورت قابل دریافت می    هستند.

 باشد. 

، ساخت جمع جزئی پویا به وسیله کشیدن یک جدول محوری می تواند کارهایی مانند مرتب کردن ، فیلتر  

اتی ، ایجاد نموداری که به ناحیه ای از داده ها پیوند  و رها کردن ماوس ، اضافه کردن فرمول های محاسب

 شده است و خیلی موارد دیگر را انجام دهد. 

داده های مورد نیاز جدول محوری می توانند از منابع مختلفی بدست آیند از برگه های کارپوشه باز یا 

 کارپوشه بسته ، جدول داده ها و یا حتی از سیستم های دیگر.

و جمع جزئی هایی را ایجاد کنید که بر اساس جمع روزانه یا بر   184ی توانید پرس و جو با جدول محوری م

اساس جمع روزهای هفته ، ماه ، فصل یا سال می باشند. فرمولهای محاسباتی را اضافه کنید و چیزهای  

 دیگر.

 

 مفاهیم کلی : اصطالحات متداول در جداول محوری 

  در جدول داده ها.عنوان موجود در بالی یک ستون  –فیلد 

  داده های عددی یا متنی موجود در ستون فیلد. –آیتم 

 
183 PivotTable  
184 Queries 
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   ناحیه پایین جدول محوری که برای جزئیات داده ها می باشد ، که شامل ستون ها با   –داده ها

 داده های عددی می باشد.

  یک فیلد که به صورت سطر در پایین و سمت چپ جدول محوری قرار گرفته است. –فیلد سطر 

 یک فیلد که به صورت ستون در سطر بال ی داده ها در جدول محوری قرار گرفته    -د ستون  فیل

 است.

  فیلدی که در بال و سمت چپ جدول محوری قرار گرفته است. –فیلد صفحه 

 

 ایجاد یک جدول محوری

 قوانینی برای سازماندهی داده ها برای ایجاد جدول محوری 

 تنها می تواند یک سطر عنوان داشته باشد. جدول داده ها 

 .تمام سلولهای موجود در سطر عنوان باید دارای متن باشند. هر عنوان باید منحصر بفرد باشد 

  .جدول نمی تواند دارای سطر جمع جزئی، سطرها یا ستون های خالی، یا جمع ها باشد 



http://amar80.blogfa.com 

 358 

 

 تعریف یک اسم برای جدول داده ها

 را فشار دهید.  * + Ctrlها انتخاب کنید و  یک سلول را رد جدول داده  .1

 ( Define Nameرا فشار دهید. ) کادر محاوره ای  Ctrl + F3کلیدهای  .2

  را تعریف کنید. Dataتایپ کنید. برای مثال ، اسم  names in Workbookاسمی را در فیلد  .3

 کلیک کنید. OKروی  .4

 2و  1مراحل 

 نتخاب کنید. را ا A1در برگه دیگری از کارپوشه ، سلول  .1

منوی   .2 گزینه    Dataاز   ،PivotTable and 

PivotTable Report  .را انتخاب کنید 

 Microsoft Excel list، گزینه    3از    1در مرحله   .3

or database  .را انتخاب کنید 

 کلیک کنید. Nextروی  .4

 را انتخاب کنید.   Range، فیلد    3از    2در مرحله   .5

محاوره   F3کلید   .6 کادر   ( دهید.  فشار  ای   را 

Paste Name ) 
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 را جایگذاری کنید. Dataاسم  .7

 کلیک کنید. OKروی  .8

 کلیک کنید. Nextروی  .9

  

   –اخطار 

جدول   3مرحله   ؟  دارید  مشکل  به   ادامه  در  شما  آیا 

برگه داده ها برگردید و بررسی کنید  محوری را لغو کنید و به  

متفاوت باشد .هیچ سلولی که آیا متن موجود در هر سلول سطر عنوان با سلولهای دیگر  

 را بدون عنوان خالی رها نکنید. 

 جدول داده ها در کارپوشه ای دیگر ، باز یا بسته 

در مثال ، شما یک جدول محوری را بر اساس جدول داده های موجود در این کارپوشه ایجاد کردید. اگر 

ا بسته باشد ، قبل از اقدام به  جدول داده ها در کارپوشه دیگری قرار داشته باشد ، و آن کارپوشه باز ی

  ایجاد جدول محوری ، جدول داده ها را در کارپوشه مبدا نامگذاری کنید.

تغییر می کند ) جایگذاری اسم ناحیه جدول داده ها   5در توضیحات مراحل بال ، مراحل کاری از مرحله 

) 

 

 جدول داده ها در کارپوشه باز 

 را انتخاب کنید. Rangeفیلد  .1

 کارپوشه باز را انتخاب کنید.   Window از منوی .2

 یکی از برگه ها را انتخاب کنید.  .3

پس از اسم کارپوشه و برگه که با عالمت تعجب همراه هستند ، اسمی را که برای جدول داده ها  .4

 کلیک کنید. OKتعریف کرده اید را تایپ کنید و بعد روی 
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 جدول داده ها در کارپوشه بسته 

 را انتخاب کنید. Rangeفیلد  .1

 کلیک کنید و کارپوشه دلخواه را انتخاب کنید.  Browseروی  .2

 کلیک کنید.  OKاسمی را که برای جدول داده ها تعریف کرده اید را تایپ کنید ، و سپس روی  .3

 

 3مرحله 

فاقد این گزینه می باشد (. جدول محوری را با گرفتن و کشیدن   97اکسل    0کلیک کنید    Layoutروی  

 بنا کنید.  Pageو  Dataو آیتم ها به روی   موارد 

 

 اینجا سه نوع فیلد جدول محوری وجود دارد:   

 فیلدهای داده .1

 فیلدهای فیلتر یا پرس و جو  .2

 فیلدهایی که به جدول محوری مربوط نیستند.  .3

 

 

 برای مثال : 

  Quantity , Income –فیلدهای داده  .1

 Date , Invoice –فیلدهای فیلتر داده یا پرس و جو  .2

Number , Market ,Customer 

 

 

 

بکشید.   Dataکلیک کنید و آنرا روی ناحیه سفید  Quantityمنتقل کنید. روی   Dataفیلدهای داده را به 

نیز به همین صورت عمل کنید. فیلدهای فیلتر داده ها یا پرس و جو را به قسمت   Incomeدر مورد فیلد  
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Page    منتقل کنید. روی فیلدInvoice Number    کلیک کنید و آنرا به مستطیل سفیدPage    .بکشید

 تکرار کنید.  Customerو  Data  ،Marketاین مراحل را برای انتقال 

 

 شکلبندی فیلدهای داده در جدول محوری 

هر فیلد داده را جداگانه شکلبندی کنید. شما می توانید عمل شکلبندی یا تغییر آنرا بعدا با کلیک روی  

 انجام دهید.    PivotTableدر نوار ابزار Field Settingآیکون 

 شکلبندی کنید. SUMکل ستون داده ها را با تابع 

ر عنوان ستون را به عنوان اسم دوبل کلیک کنید. اکسل متن موجود د  Sum of Quantityروی فیلد   .1

جمع شده است.    Sumبر اساس تابع    Sum of Quantity، فیلد  Nameفیلد بکار می برد. در فیلد  

استفاده    Quantityالبته نمی توانید از نام    Quantitiesمی توانید نام را تغییر دهید مثال بگذارید  

 کنید. 

 کلیک کنید.  Numberروی  .2

 دوبار کلیک کنید.  OKروی  .3

 تکرار کنید. Incomeرا برای شکلبندی فیلد  3تا  1مراحل  .4

 کلیک کنید. OKروی  .5

 کلیک کنید. Finishکادر محاوره ای ، روی  3در مرحله  .6
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 نوار ابزار جدول محوری نمایش داده نمی شود 

یکی از نوار ابزارها را انتخاب کنید و راست کلیک کنید ، و  

انتخاب کنید. به   PivotTableینه  از منوی باز شده گز را 

شکل جدول محوری توجه کنید. فیلدهای پرس و جو در 

در  ای  داده  فیلدهای  و   ، دارند  قرار  چپ  سمت  بال 

 قرار دارند.  قسمتهای پایین تر جدول محوری

به صورت سطر    Incomeو    Quantitiesفیلدهای داده  

نشان داده می شوند. جهت نمایش را در جدول محوری 

ستونی تغییر دهید. برای این کار روی فیلدی   از سطری به

نام دارد کلیک کرده و به آرامی آنرا از سطر به   Dataکه  

 ستون بکشید و رها کنید. 

 نتیجه :  
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 کار منظم با جدول محوری  

 فیلتر کردن و درج یک پرس و جو به یک جدول محوری  

و سمت چپ  بال  به قسمت  روی  را  نمای ماوس  مکان 

یکی از موارد را انتخاب کنید. )   Pageببرید و در فیلد  برگه  

این کار   از برای  و  آن کلیک کنید  کنار  روی مثلث کوچک 

لیست باز شده یک آیتم را انتخاب کنید.( این عمل داده  

ها را در جدول محوری فیلتر می کند.نتایج حاصل از فیلتر  

  در قسمت پایین جدول محوری دیده   می شود.

 
 
 
 

 درج یک پرس و جوی پیچیده 

 مثال :  

فیلد   از   Marketروی  آنرا  و  کرده  کلیک 

بکشید. به    Rowبه قسمت    Pageقسمت  

فیلد   کنید.  توجه  در سمت   Marketشکل 

فیلد   گرفته   Customer Nameچپ  قرار 

جمع جزئی قرار    Marketاست و در زیر همه  

و پرس  است.  با  گرفته  را  دیگری  جوی 

وارد کنید. )     Pageفیلد    انتخاب یک آیتم در

  در قسمت بال سمت چپ جدول محوری (
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 اخطار  

کشیدن دکمه یک فیلد به خارج جدول محوری به معنی حذف آن فیلد است. زمانی که  

ظاهر می شود که اگر در این  Xفیلدی را به خارج از جدول محوری می کشید یک عالمت 

آن فیلد حذف   را رها کنید  بر      موقعیت کلید ماوس  و  این عمل  لغو  برای  می شود. 

در   Undoاستفاده کنید یا روی آیکون    Ctrl + Zی  گرداندن آن فیلد حذف شده از کلیدها

 نوار ابزار کلیک کنید. 

 

 درج جمع های جزئی  

با جدول محوری ، شما می توانید جمع جزئی را به طور خودکار وارد  

کنید ، جمع جزئی را حذف کنید یا اینکه جمع جزئی را با توابع دیگر 

شید و آنها را کنار ر بکوارد نمایید. حداقل دو فیلد را به قسمت سط 

هم در سطر قرار دهید. در شکل ، دو فیلدی که در سطر قرار گرفته 

 Customer Nameو  Marketاند عبارتند از : 

جمع جزئی وارد شده برای اولین فیلد محاسبه      می شود یعنی 

Market    روی نام فیلد .Market   دوبل کلیک کنید ) دکمه خاکستری

، سه گزینه برای جمع    PivotTable Fieldره ای  رنگ (. در کادر محاو

 جزئی وجود دارد:

 

 Automatic  ) خودکار ( 

 Custom  ) سفارشی ( 

 None  ) هیچ ( 
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 جمع جزئی خودکار 

 می کند.      استفاده Marketبه طور پیش فرض برای درج جمع جزئی فیلد   SUMاکسل از تابع 

 جمع جزئی سفارشی

انتخاب    Custom Subtotalsگزینه   را 

  ( انتخاب نمایید  را  توابع اضافی  کنید. و 

ببینید را  کلیک    OK. ( سپس روی  شکل 

 کنید. 

 

 هیچ

داده   نمایش  جزئی  جمع  بدون  ها  داده 

 می شوند.

 
 
 

 پنهان کردن آیتم ها 

شما می توانید آیتم ها را پنهان کنید تا عملیات محاسباتی نظیر جمع  

،فقط بر روی داده های آشکار اعمال شوند. برای این کار روی مثلث کنار 

کلیک کنید و در لیست پایین افتادنی ، تیک مواردی را که   Marketفیلد  

آیتم   که  بینید  می  شکل  در  مثال  بردارید.   ، شوند  پنهان  خواهید  می 

Africa    در لیست موارد نشان داده شده نمی باشد پس محاسبه برای

 موارد آشکار انجام می شود.
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 مسئله 

برای انکه آیتم هایی را پنهان کنید مجبوریدکه تیک مربوط به هر آیتم را جداگانه بردارید.    97در اکسل  

کرار کنید اما در اکسل های  مثال در لیست طولنی نام مشتریان مجبورید که برای هر نام این کار را ت

را بردارید و سپس   Show Allجدید این مشکل وجود ندارد. در چنین مواردی می توانید تیک مربوط به  

 مواردی را که می خواهید نشان داده شود را انتخاب کنید.

 

 حل 

کنید ) توضیحات در اکسل برای حل این مشکل نام مشتریانی را که می خواهید پنهان شوند را گروه بندی  

در زیر ( و بقیه نام ها را همان طور باقی بگذارید. سپس تیک مربوط به اسامی گروه شده مشتریان را 

 بردارید. 

 

 لغو " پنهان کردن آیتم ها "

 اخطار  

از اینکه آنالیز داده ها به پایان رسید به سرعت داده های پنهان را آشکار سازید. در   پس

راهی که به سرعت بتوان عمل پنهان سازی را لغو کرد وجود ندارد جدول محوری آیکون یا 

 و در آینده نیز ممکن است که به خاطر نیاورید که آیتم هایی را پنهان کرده اید.

 

 برای عمل لغو پنهان سازی روی فیلد دوبل کلیک کنید و تیک آیتم ها را عالمت بزنید. 

 

 مرتب سازی آیتم ها

شما می توانید آیتم های جدول محوری را بر اساس فیلد خاصی و بر اساس قوانین اکسل مرتب کنید. 

کلیک کنید    Sort Descendingیا    Sort Ascendingدر فیلد سطر یک آیتم را انتخاب کنید. روی آیکون  

 را انتخاب کنید.  Sortگزینه  Dataیا از منوی 
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 AutoShowرکورد بال با  10نمایش 

مورد از آیتم های بال یا پایین فیلد را با  استفاده    10ا می توانید جدول محوری را طوری تنظیم کنید که  شم

نمایش دهد. حتی می توانید تعداد نمایش آیتم ها را به صورت عدد تعیین نکنید    AutoShowاز امکان  

 آیتم ها.  %10و به صورت درصدی از آیتم ها تعیین کنید. مثال 

ان داده شده ، جدول محوری برای تعدادی از فاکتورهای مشتریان نشان داده شده است. در مثال نش 

 مورد بال را نشان دهد.  10معمول برای اینگونه موارد می خواهیم که 

 
   ( روی فیلد خاکستری فاکتورInvoice    در سلول )A6  جدول محوری را کنید تا کادر محاوره ای    ککلی

 ببینید. 
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  دکمه رویAdvanced   .کلیک کنید 

   در کادرPivotTable Field Advanced Options     گزینهOn    را در زیرTop 10 AutoShow    انتخاب

تای پایین ) هر کدام که مناسب کارتان است ( تغییر    5تای بال یا    10را به گزینه    Showکنید . فیلد  

 دهید. 
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   .در این  استفاده از نشانگرهای فیلد ، نشان می دهد که اکسل آیتم ها را چگونه رتبه بندی می کند

که   شود  می  باعث   ، بر    10مورد  را  برتر  مورد 

 اساس درآمد یا سود آن ببینیم .

   رویOK   ای محاوره  کادر  تا  کنید  کلیک 

Advanced Options   سپس شود.  بسته 

ادر محاوره ای  کلیک کنید تا ک  OKدوباره روی  

Pivot Table Field   .بسته شود 

 

مورد از فاکتورها از نظر مقدار نشان    10تنها    نتیجه :

 داده شده است. 

 

 

 نوسازی داده ها

جدول محوری به طور خودکار به داده ها پیوند نشده است. در هنگام کار با جدول محوری داده ها به 

 Refreshروی آنها انجام می شود که روی آیکون    185وسازی حافظه رایانه وارد می شوند و تنها زمانی ن

Data  عالمت تعجب قرمز رنگ ( در نوار ابزار (PivotTable   .کلیک کنید 

شما باید مرجع جدول محوری را که برای  اگر تعداد داده هایتان یا ستون و سطر مربوط به آنها تغییر کند  

حوری باید شامل همه داده های موجود در جدول داده آن تعریف کرده اید نوسازی کنید. مرجع جدول م

 ها باشد. 

 

 
185 Refresh  
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 درج یک زیر جزء به عنوان یک آیتم 

با جدول محوری ، شما می توانید یک زیر جزء را  

به عنوان یک آیتم وارد کنید بدون اینکه ساختار  

 جدول محوری را تغییر دهید.

: نام    مثال  با  مشتری  را    Ciscoدر  جزئیاتی   ،

 درج کنید.  Marketمطابق فیلد 

فیلد   .1 در  را  آیتم    Customer Nameیک 

 انتخاب کنید. 

 دوبل کلیک کنید.  .2

، اسم   Display Detailدر کادر محاوره ای   .3

 فیلد مورد نظر را انتخاب کنید. 

 کلیک کنید. OKروی  .4

 

 فرستادن جزئیات تمرینی به یک برگه جدید 

، سلول   .1 برای مثال  انتخاب کنید.  ناحیه داده ها و در سطر مشتریان  را در  برای   C9یک سلول  را 

 انتخاب کنید. Ciscoمشتری 

 دوبل کلیک کنید.  .2

یک برگه جدید به طور خودکار درج می شود که در آن جدول آیتم بندی شده ای وجود دارد که همه  .3

 دهد. موارد موجود را برای سلول انتخاب شده نشان می

 شکل زیر را ببینید. نتیجه : 
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   PivotTableفیلدهای 

شما می توانید فیلدهایی را به جدول محوری وارد کنید. این شامل چندین بار وارد فیلدها به ناحیه داده 

سباتی را وارد کنید ) یک  ها است. شما می توانید هر فیلدها را جداگانه شکلبندی کنید ، یا یک فیلد محا 

 با یک فرمول محاسباتی ( و بسیاری از امکاناتی که در بخش های بعدی شرح داده خواهد شد. فیلد 

 امکانات اضافی در زیر لیست شده اند : 

 درج یک فیلد 

 حذف یک فیلد 

 گروه بندی آیتم ها و درج یک فیلد جدید 

  گروه بندی فیلدها با آیتم های عددی یا تاریخی 

 گروه بندی تاریخ ها 

  فیلد محاسباتیدرج یک 

 درج یک فیلد داده و تغییر روش محاسبه 

 

 درج یک فیلد 

آیا شما هنگام ایجاد جدول محوری فراموش کردید که فیلدی را درج کنید یا اینکه به اشتباه فیلدی را  

حذف کردید؟ ) حذف فیلد را در پایین ببینید ( یک سلول را در ناحیه جدول محوری انتخاب کنید ، روی  

را انتخاب نمایید ) در    Layoutگزینه   وکلیک کنید   PivotTableدر نوار ابزار    PivotTable Wizardآیکون  
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بکشید    Dataیا    Pageبه طور خودکار نشان داده می شود ( فیلد را به قسمت    Layoutمرحله    97اکسل  

 کلیک کنید. Finishکلیک کنید و سپس روی  OK، روی 

 حذف یک فیلد 

را انتخاب کنید. )    Layoutکلیک کنید و از آن    PivotTableدر نوار ابزار    PivotTable Wizardروی آیکون  

دکار نشان داده می شود (. فیلد مورد نظر را گرفته  و به خارج ناحیه این گزینه به طور خو   97در اکسل  

 کلیک نمایید.  Finishکلیک کنید و روی  OKجدول محوری بکشید سپس روی 

 

 درج یک فیلد جدید گروه بندی آیتم ها و

اگر شما  توجه کنید. Customer Nameدر شکل ، به فیلد 

دو آیتم را با هم گروه کنید می توانید برای گروه آیتم ها با  

همان خصوصیات جمع جزئی ایجاد کنید. برای مثال ،  

 مشتریان را بر اساس خصوصیات آنها گروه کنید.

فیلد   .1 در  را  ها  انتخاب    Customer Nameآیتم 

 Alt + Shift + Right(. کلیدهای  A7-A10کنید)سلولهای  

Arrow   را فشار دهید یا روی سلول راست کلیک کنید و

 را انتخاب کنید.  Groupو سپس از آن گزینه  Group and Outlineاز منوی باز شده ،گزینه 

را تایپ   Customer Group 1می باشد ( و متن    Group 1را انتخاب کنید ) که دارای متن    A7سلول   .2

 کنید . 

 بکشید ) قسمت بال سمت چپ (.  Pageرا به قسمت  Customer Nameفیلد  .3

 نتیجه  

 را درج کردید.  Customer Nameشما فیلد جدید 

را با دوبل کلیک روی دکمه خاکستری آن تغییر دهید. نام جدید را تایپ    Customer Name 2نام فیلد  

 کلیک کنید.  OKو سپس روی کنید 
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 یا اینکه مستقیما در دکمه خاکستری تایپ کنید. 

 

 گروه بندی یک فیلد با آیتم های عددی یا تاریخی  

آیتم ها نیازمند این است که همه  آیتم    –گروه بندی داده ها در یک فیلد ، یا در اصطالح جدول محوری  

رت دیگر ، فیلد تاریخ در همه سلولهایش دارای داده  ها در فیلد دارای خصوصیات یکسانی باشند. به عبا

و   است  متنی  سلول  یک  تاریخ  بدون  سلول  یک  است.  تاریخی  های 

جدول محوری نمی تواند تاریخ های ناقص یا داده های عددی را گروه  

کند. پیغام   بندی  ، شما  ها  تاریخ  بندی  گروه  حین  در   Cannotاگر 

Group that selection   کرد دریافت  ها  را  داده  برگه  به  باید  ، شما  ید 

برگردید و بررسی کنید که آیا ستون تاریخ فقط دارای داده های تاریخی  

 است.

پس از رفع نقص و تکمیل داده ها ، به جدول محوری برگردید. داده ها  

نوسازی   PivotTableاز نوار ابزار    Refresh Dataرا با کلیک روی آیکون  

ه در زیر گفته شده  یلد را همان طوری ککنید و دوباره سعی کنید که ف

 است گروه بندی کنید.

 مثال : 

 را گروه کنید. Invoice Numberفیلد 

 داده ها دارای یک سطر جمع خواهند بود.   برگردانید Pageفیلدهای جدول محوری را به قسمت  .1

 کلیک کرده و آنرا به سطر بکشید.  Invoice Numberروی فیلد  .2

 را انتخاب نمایید. A9را انتخاب کنید. برای مثال ، سلول  Invoice Numberیکی از سلولهای فیلد  .3

  Groupرا از منوی باز شده انتخاب کرده و از آن گزینه    Group and Outlineراست کلیک کنید ، گزینه   .4

 را برگزینید. 

فاکتور را با هم   10گروه بندی را در فیلد سوم وارد کنید. این مثال ، روش  Groupدر کادر محاوره ای  .5

 گروه می کند.
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 کلیک کنید. OKروی  .6

 
 

 گروه بندی یک فیلد تاریخی 

می توان گروه بندی تاریخ ها و درج جمع فیلدها بر حسب روز ، ماه ، فصل ، سال و یا         گروه بندی  

وه بندی فیلد تاریخ را انجام داد. شما می توانید پرس و جوی  و جمع بندی بر حسب روز به وسیله گر

 فیلتر کننده ایجاد کنید و داده ها را بر اساس روز ، ماه ، فصل ، سال و هر تعداد از روزها جمع کنید. 

 اضافه کردن سه فیلد جدید : ماه ، فصل ، سال  

، که در آن فیلدها جدول محوری را به صورت اول خود برگردانید   .1

بود.دقت   Pageدر قسمت   فیلتر نشده  فیلدی  و  داشتند  قرار 

ناحیه    Field Nameدر قسمت    Allکنید که کلمه   دیده شود. 

  داده ها دارای یک سطر جمع برای داده ها می باشد.

به قسمت    Pageکلیک کنید و آنرا از قسمت    Dateروی فیلد   .2

Row  .بکشید 

 انتخاب کنید. Dateزیر فیلد یکی از تاریخ ها را در  .3

را از منوی باز    Group and Outlineراست کلیک کنید ، و گزینه   .4

 را انتخاب نمایید. Groupشده انتخاب کنید و سپس گزینه 

 را انتخاب کنید.   Days , Months , Quarters , Yearsگزینه های  Groupingدر کادر محاوره ای  .5

 کلیک کنید. OKروی  .6
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 Years –ول محوری اضافه شده اند سه فیلد به جد

,  Quarters , Months   در این مثال تعداد کمتری ( .

 Dateدر فیلد    Daysاضافه شده است . در این مثال  

 نشان داده شده است.(

از قسمت  .7 را  آنها  و  کرده  کلیک  جدید  فیلد  روی سه 

Row  به قسمتPage  .بکشید 

 

 گروه بندی تاریخ ها بر حسب روز 

از قسمت    Dateفیلد   .1 ی  Rowبه قسمت    Pageرا  از  بکشید.  کی 

 را انتخاب کنید.  Dateتاریخ های موجود در فیلد  

 Group and Outlineراست کلیک کنید ، از منوی باز شده گزینه   .2

گزینه   سپس  و  کنید  انتخاب  آن    Groupرا  از  بعد  را   Daysو 

  انتخاب کنید.

وارد کنید یا انتخاب   ، یک عدد را   Number of Daysدر قسمت   .3

 را انتخاب کنید .  7نمایید. برای مثال عدد 

 کلیک کنید.  OKروی  .4

 

 نتیجه گروه بندی تاریخ ها بر اساس هفت روز: 
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 توجه  

گروه بندی کنید و سپس بخواهید که    Number of Daysشما نمی توانید ابتدا بر اساس  

یا سال در همان جدول محوری گروه بندی انجام دهید. اگر شما بر   بر اساس ماه ، فصل

تاریخ های قبلی که گروه بندی کرده بودید      گروه بندی کنید ،    Number of  Daysاساس  

 Number ofاز حالت گروه خارج می شوند. شما نمی توانید در یک زمان هم بر اساس  

Day ، فصل و سال را درج کنید.  گروه بندی کنید و هم اینکه سه ستون جدید ماه 

ی بر اساس  اگر شما بخواهید که جدول محوری را با گروه بندی بر اساس روزها و گروه بند

ماه ها ، فصل ها ، و یا سال ها ذخیره کنید ، شما باید یک جدول محوری اضافی بسازید.  

 ) توضیحات بعدی در مورد درج یک جدول محوری دیگر به کارپوشه را بخوانید ( 

 

 گروه بندی تاریخ ها بر اساس هفته ها 

با   را ایجاد کنید که  از روزها  اولین روز هفته شروع شود.برای شما حتما خواهید خواست که گروهی 

( و آن را   Mondayانجام این کار ، شما باید اولین روز هفته را در جدول داده ها پیدا کنید ) در این جا  

 به عنوان روز شروع کننده گروه تعریف کنید.
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  5/10/1996اغلب ، محل اولین یکشنبه قبل از اولین تاریخ موجود در جدول داده ها می باشد. برای مثال ،  

اولین تاریخ موجود در جدول داده ها است. برای تعیین اینکه این روز اولین روز هفته است باید به  

 ترتیب زیر عمل کنید :

 را وارد کنید.  5/10/1996در یک سلول خارج از جدول محوری تاریخ  .1

 را فشار دهید. ) شکلبندی سلول ها ( Ctrl + 1سلول را انتخاب کرده و  .2

 را انتخاب کنید.  Numberسربرگ  .3

 را انتخاب نمایید.  Customگینه  .4

 dddd، تایپ کنید  Typeدر قسمت  .5

 کلیک کنید. OKروی  .6

. پس نتیجه می گیریم که اولین یکشنبه قبل از این تاریخ عبارت خواهد بود از Friday  –نتیجه   .7

 )در این نوع شکلبندی تاریخ عدد وسط روز می باشد (  5/5/96

 بکشید.  Rowمت فیلد تاریخ را به قس .8

 یکی از تاریخ های موجود در فیلد تاریخ را انتخاب کنید. .9

گزینه   .10  ، کنید  کلیک  سپس   Group and Outlineراست  و  نمایید  انتخاب  شده  باز  منوی  از  را 

Grouping  .را انتخاب کنید 

 ینه تیک را خالی بگذارید. زو گ 5/6/96، تایپ کنید   Startingدر فیلد  .11

 را انتخاب کنید. Daysگزینه  .12

 انتخاب نمایید. 7تعداد روزها را  .13

 لیک کنید.ک OKروی  .14

 

 درج یک فیلد محاسباتی

فیلدهای محاسباتی ، فیلدهایی دارای فرمول هستند. فرمول های پویا و فعالی که شما در فیلد درج  

 انجام دهند.می کنید به شما اجازه می دهند که بین فیلدها یا در درون یک فیلد اعمال محاسباتی 
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مواردی را که به یک مشتری فروخته شده است را محاسبه کنید. در مثال ، یک فیلد را    نمیانگی  مثال :

 درج کنید که میانگین را برای هر واحد محاسبه کند.

 یکی از سلول ها را در ناحیه داده ها در جدول محوری انتخاب کنید.  .1

را انتخاب    Calculated Fieldو    Formulasو سپس     PivotTable، گزینه    PivotTableدر نوار ابزار  .2

 کنید. 

، اسم فرمول را تایپ کنید. این اسم ، اسم فیلد محاسباتی خواهد بود و فرمول در    Nameدر فیلد  .3

 فیلد ذخیره خواهد شد.

  Formulaکلیک کنید. در قسمت    Insertرا انتخاب کنید و روی    Income، فیلد    Fieldsدر قسمت   .4

 یم را وارد کنید ) / (،عالمت تقس

 کلیک کنید. Insertرا انتخاب کرده و روی  Quantity، فیلد  Fieldsدر قسمت  .5

  کلیک کنید. OKروی  .6

 

 شکلبندی یک فیلد محاسباتی

 انتخاب کنید.  Total Average Unit Price Soldیک سلول را در فیلد محاسباتی  .1

 کلیک کنید. Field Setting، روی  PivotTableدر نوار ابزار  .2

 تغییر دهید. Average Unit Price Sold، اسم فیلد را به  Nameدر قسمت  .3

 ندی داده ها عالمت بزنید. تابعی را برای جمع ب  Summarize byدر قسمت  .4

 کلیک کنید و به دلخواه آن را شکلبندی کنید.  Numberروی  .5

 کلیک کنید. OKروی  .6
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 حذف یک فرمول به روز رسانی یک فیلد محاسباتی / 

 یکی از سلول ها را در جدول محوری انتخاب کنید.  .1

 → PivotTable، گزینه    PivotTableدر نوار ابزار   .2

Formulas → Calculated Field .را انتخاب کنید 

را باز کرده و اسم فرمول را انتخاب   Nameقسمت   .3

قسمت   در  را  فرمول  روز    Formulaکنید.  به 

کلیک کنید تا فیلد    Deleteکنید یا روی     186رسانی

  محاسباتی حذف شود.

 اضافه کردن یک فیلد داده و تغییر روش محاسبه

را اضافه کنید که بیشتری  توانید داده های  د  در یک جدول محوری می  تغییر  را  یا در ستون آنها  اده 

 اسباتی آنها تغییراتی را بوجود آورده اید. مح

 .  Quantityیک فیلد داده اضافی را درج کنید ، فیلد 

 
186 Update  
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 بکشید.  Rowکلیک کنید و آن را به قسمت  Customer Nameروی  .1

 انتخاب کنید.) یکی از نام های مشتریان (  Customer Nameیک آیتم را در فیلد  .2

را انتخاب کنید. )در اکسل    Layoutو سپس    Wizardراست کلیک کنید ، و از منوی باز شده گزینه   .3

 نیست (  Layoutنیازی به انتخاب  97

 را به ناحیه داده ها بکشید.  Quantityفیلد  .4

 کلیک کنید. Finishو   OKروی  .5

 شکلبندی فیلدتغییر تابع محاسباتی و 

 یک سلول را انتخاب کنید.  Sum of Quantityدر فیلد جدیدی که درج کرده اید یعنی  .1

 PivotTableگزینه    97را انتخاب کنید. ) در اکسل    Field Setting، گزینه    PivotTableاز نوار ابزار   .2

Field  ) را انتخاب کنید 

 Invoice Numberتایپ کنید  Nameدر قسمت  .3

قسمت   .4 روی    Countگزینه    Summarize Byدر  کنید.  انتخاب  و سپس   Numberرا  کنید  کلیک 

  شکلبندی عدد را تعیین کنید.
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 کلیک کنید. OKروی  .5

فیلدهای   و  کنید  استفاده  مشابهی  روش  و   Quantityاز 

Income   تابع به  را  فیلد  هر  محاسباتی  تابع  کنید.  درج  را 

اکزیمم ، دیگری تغییر دهید ، مثال توابعی چون میانگین ، م

 مینیمم یا توابع آماری. 

  Quantityه فیلد  در شکل موجود در صفحه قبل ، دقت کنید ک

متفاوت   محاسباتی  تابع  با  اضافی  داده  ستون  برای ساخت 

 بکار رفته است. 

 

 و موارد دیگر %درج فیلدهایی برای محاسبه 

از دکمه   استفاده  ای    Optionsبا  کادر محاوره  در  است  PivotTable Fieldsکه  توانید      موجود  می 

 فیلدهای محاسباتی متنوعی را درج کنید. 

. در نوار ابزار    Invoice Numberیک سلول را در ناحیه داده ها از ستون جدید انتخاب کنید یعنی ستون  

PivotTable    روی دکمه ،Field Setting    کلیک کنید و دکمهOptions    را کلیک کنید تا گزینه هایShow 

data as  :را ببینید 

 Regular                        معمولی 

  Difference  From          متفاوت با 

 % Of                          از % 

 % Difference From        متفاوت با % 

 Running Total In          در  اجرا مجموع 

 % of Row                    از ردیف % 

 % of Column               از ستون % 

 % of Total                   از کل % 

 Index                         فهرست 
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نشان   Show data asشکل زیر مثالی را نشان می دهد که در آن گزینه های مختلفی از کادر محاوره ای  

 داده شده است: 
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 اضافه کردن یک ستون اجرای متعادل 

شامل اضافه کردن یک فیلد محاسباتی و تغییر تابه محاسبه    187فه کردن یک ستون اجرای متعادلاضا

 کننده فیلد جدید می باشد.

 

 

 

 

 توجه کنید.  Dدر شکل به ستون 

 

 

 

 

 

 

 بدهی -درج فیلد محاسباتی ، سرمایه  – 1مرحله  

را انتخاب    Calculated Fieldو    Formulasو سپس    PivotTableگزینه    PivotTableدر نوار ابزار   .1

 کنید. 

 را به عنوان اسم تایپ کنید.   Name  ،Calc Running Balanceدر قسمت  .2

 کلیک کنید.  Insertرا انتخاب کنید و روی  Creditاز لیست فیلدها ، فیلد  .3

 کنید. انتخاب Formula( در قسمت  -عالمت منها را )  .4

 کلیک نمایید. Insertرا انتخاب کرده و روی  Debitدر لیست فیلدها فیلد  .5

 کلیک کنید. OKروی  .6

 

 
187 Running balance 
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 داده ها به شکل متعادل نمایش  – 2مرحله 

 انتخاب کنید.  Calc Running Balanceیک سلول را در ناحیه داده ها در ستون  .1

 کلیک کنید.  Field Settingروی  PivotTableدر نوار ابزار  .2

 Running Balanceتایپ کنید  Nameدر قسمت  .3

 کلیک کنید.  Optionsروی  .4

 را انتخاب کنید. Running Total Inرا باز کرده و از آن گزینه  Show data asگزینه  .5

را انتخاب    Details، فیلد    Base Fieldدر قسمت   .6

 کلیک کنید. OKکرده و روی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضرب فیلدهای داده در جدول محوری  تغییر نمایش 

در قسمت   فیلد  دو  آن  در  که  چرا  باشد  بفرد می  دارد    Dataاین جدول محوری منحصر  یعنی  وجود 

Quantity    وIncome    اکسل تقال می کند که این دو فیلد را به بهترین شکل در جدول محوری به تصویر .

 بکشد. به طور پیش فرض ، نمایش بدی بکار می رود. 
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در کنار هم قرار دارند. به سادگی    Quantityشاید شما این نوع نمایش را بپسندید چرا که در آن تمام فیلد  

 بکشید.  Dataرا به سمت راست فیلد  Yearsفیلد 

 
بکشید. ) این    Marketرا به سمت چپ فیلد    Dataگزینه دیگر که می توان بکار برد این است که فیلد  

  .(مورد نشان داده نشده است
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 شکلبندی یک جدول محوری  

 
 جدول محوری انتخاب کنید.  یک سلول را در  .1

 Formatکلیک کنید. از منوی    PivotTableدر نوار ابزار    Format Tables، روی آیکون    97در اکسل   .2

 را انتخاب کنید.  AutoFormatگزینه 

 یکی از گزینه های شکلبندی را انتخاب کنید.  .3

 کلیک کنید. OKروی  .4

 چاپ یک جدول محوری 

 یکی از سلول ها را در جدول محوری انتخاب کنید.  .1

 را فشار دهید. ) ناحیه فعلی را انتخاب کنید (  * + Ctrlکلیدهای  .2

 را انتخاب کنید.  File → Set Print Areaگزینه های  .3

 ، چاپ را ببینید.  11برای اطالعات بیشتر فصل 

 

 توجه
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باعث انتخاب همه جدول   * + Ctrl، فشار دادن کلیدهای    2000و    97برای کاربران اکسل  

می شود. در اینگونه موارد از کلید         Page Fieldمحوری می شود که شامل فیلدهای  

 میانبر بال استفاده نکنید و به صورت دستی ناحیه چاپی را تعیین کنید.

 

  Optionsر محاوره ای کاد

را در جدول محوری انتخاب کنید. در نوار    یک سلول

 PivotTable → Table، گزینه    PivotTableابزار  

→ Options   را انتخاب کنید یا راست کلیک کنید و

را از منوی باز شده انتخاب   Table Optionsگزینه  

  کنید.

 

 

 

 

 

 optionsعناوین مهم در کادر محاوره ای 

  سطرهاجمع کل برای ستونها و یا 

انتخاب یا پاک   Format Options تعالمت مربوط به این موارد مهم را در کادر محاوره ای در قسم

 کنید. 

  داده ها را با طرح جدول ذخیره کنید 

ر جدول محوری هنگام ذخیره کارپوشه و  انتخاب این گزینه باعث می شود که داده های موجود د

 Refreshدد. انتخاب این گزینه زمانی که شما گزینه  زمانی که بسته می شود حفظ شده و ذخیره گر

on open  .را انتخاب کرده اید ضرورتی ندارد 
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  طرح صفحه 

 
باعث تغییر مکان فیلدها در قسمت بال و سمت    Down , Then overتغییر طرح صفحه به صورت  

 چپ جدول محوری می شود. ) شکل را ببینید ( 

این روش برای    می شوند.  عدد را به طور متفاوتی تعریف می کند و فیلدها به صورت گروه نشان داده 

 کار با جداول محوری که دارای داده ها و فیلدهای زیادی هستند کمی سخت می باشد. 

 

 محوری اضافی تنها از یک جدول داده  درج جدول

جدول محوری امکان آنالیز پویا را برای داده ها فراهم می سازد. داده ها در جدول با روشهای مختلفی  

چون فیلتر کردن گلچین می شوند و ساختار  جدول به طریقه جابجایی فیلدها از صفحه به سطر یا 

 ستون تغییر می کند. 

برای تهیه گزارشهای منظم ، فیلدهای جدول محوری باید تنظیم شوند. یعنی جدول محوری باید دارای 

ساختاری تعریف شده برای فیلدهای سطر و ستون باشد. برای مثال ، یک جدول محوری را برای آنالیز 

جدول  فروش به هر مشتری بسازید ، گزارش فروش به هر مشتری در برگه ای جدا است که به این  

محوری پیوند یافته است ، و یک جدول محوری اضافی برای آنالیز فروش بر اساس فروشگاه و یک گزارش 

 فروش بر اساس فروشگاه در برگه ای جدا که به این جدول محوری پیوند یافته است.

 چندین جدول محوری را از یک جدول داده ها بسازید.  –راه حل 

 توجه
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بر اساس داده ه  دارد. درج جدول محوری  رایانه وجود  ایجاد می شود که در حافظه  ایی 

دوباره یا سه باره داده ها لزم نبوده و باعث کندی رایانه می شود. برای اجتناب از درج دوباره  

داده ها به حافظه ، از داده های موجود در حافظه رایانه برای درج جدول محوری جدیدی  

 اده کنید.که از همان داده ها بهره می برد، استف

 

 اب کنید.یک برگه جدید که می خواهید در آن جدول محوری جدید را ایجاد کنید در کارپوشه انتخ

 را انتخاب کنید.  A1سلول  .1

 را انتخاب کنید.  Data → PivotTable and PivotChart Reportگزینه  .2

   را انتخاب کنید. Another PivotTable or PivotChart، گزینه  3از  1در مرحله  .3

 کلیک کنید. Nextروی  .4

اسم جدول محوری را که در کارپوشه ایجاد کرده اید  .5

 انتخاب کنید. 

 کلیک کنید. Nextروی  .6

 به ساخت جدول محوری ادامه دهید.  .7

 

 ساخت سریع چندین جدول محوری از یک جدول محوری

جدول محوری موجود  ساده ترین راه برای ایجاد جداول محوری اضافی از یک جدول محوری این است که  

 را کپی کرده و در جای دیگری جایگذاری کنید. 

 در جدول محوری اولیه یک سلول را انتخاب کنید.  .1

را    Entire Tableرا انتخاب کرده و از آن گزینه    Selectراست کلیک کنید ، از منوی باز شده گزینه   .2

 انتخاب نمایید.

 را فشار دهید . ) کپی (  Ctrl + Cکلیدهای  .3

 یک برگه یا کارپوشه جدید را انتخاب کنید.  .4

 را فشار دهید ) جایگذاری ( Enterرا انتخاب کرده و  A1سلول  .5
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 روش دیگر کپی کردن همه برگه است .

 سربرگ برگه دارای جدول محوری را انتخاب کنید.  .1

از ماوس برگه را به یک مکان دیگری بکشید و را فشار دهید و در همان حال با استفاده    Ctrlکلید   .2

 را رها کنید.  Ctrlکلید ماوس و 

 می توانید با این کار جدول محوری را کپی کرده و روی آنها تغییرات مورد نیاز را انجام دهید. 

 

 توجه  

 ر خواهد شد.نوسازی یک جدول محوری باعث نوسازی جداول محوری دیگ 

   شما نمی توانید از روش فوق استفاده کنید اگر از گروه بندیNumber of Day    استفاده

کرده باشید. در این مورد شما نمی توانید از داده های موجود در حافظه جدول محوری  

 دیگری ایجاد کنید. شما باید با روش معمولی برای ایجاد جدول محوری جدید اقدام کنید.

 

 داده ها از یک جدول محوری بازیابی 

استفاده از جدول محوری شما را از رنج کار با فرمولها می رهاند. بعد از ساخت یک جدول محوری ، با  

داده ها را از جدول محوری استخراج کرده و در برگه های دیگر گزارش    GETPIVOTDATAاستفاده از تابع  

 های پیچیده ای را بسازید. 

راج داده ها از جدول محوری و درج آنها به سلول های برگه های دیگر برای ایجاد آسانترین راه برای استخ 

گزارش ها این است که فرمول های ساده ای را بکار ببریم که سلول ها را در برگه های عادی به سلول 

های موجود در جدول محوری پیوند دهند. جدول محوری در حقیقت یک جدول داده پویا است. تغییر  

ا در جدول داده ها و نوسازی جدول محوری باعث می شود که همه جداول محوری و گزارش  داده ه 

 هایی که از روی این جدول محوری ایجاد شده اند نیز تغییر کنند. 
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 د یک مشکل در تغییر ساختار جدول محوری و نوسازی داده ها وجو

جدول داده ها شامل داده های فاکتورهای کارخانه می باشد. درآمد کل ) جدول محوری را در شکل  

می شود. به محض نوسازی           دیده  D16که نتیجه در سلول    $1,215,980ببینید ( عبارت است از :  

است.  جدول محوری بعد از ضبط فاکتورهای اضافی، به نظر می رسد که یک مشتری جدید اضافه شده 

 می باشد.    D19جمع کل در جدول محوری در سلول 

درج یک سطر از داده ها به جدول محوری طبیعی بوده و پویایی جدول محوری را روشن می کند. هر  

 چند ، این عمل باعث تخریب گزارشی می شود که شما با استفاده از این جدول محوری ایجاد کرده اید. 

استفاده از فرمولی است که داده ها را از جدول محوری پیدا و استخراج   -  راه حل

 کند

 ترکیب کرده و بکار برید. MATCHرا با تابع  INDEXتابع  .1

 ترکیب کرده و بکار برید. OFFSETرا با تابع  SUMIFتابع  .2

 استفاده کنید. GETPIVOTDATAاز تابع  .3

 اشیا برای استخراج داده ها را ببینید. ،استفاده از توابع و  23توضیحات بیشتر را در فصل
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 MATCHو  INDEXی فرمولها

هستند. ) فرمولها بخشی از فرمولهای دسته    LOOKUPاز خانواده تابع    MATCHو    INDEXفرمولهای  

Lookup & Reference ) هستند  

 
است   PivotTableتعریف شده است: اسم برگه  جدول محوری  فرمول دوم دارای دو نام است که در برگه  

. برای سفارشی کردن محاسبات تا درست انجام شود ، دقت کنید  ColAعبارت است از  Aو اسم ستون 

 مشخص باشد و در برگه دارای فرمول باشد.  PivotTableدر برگه  Grand Totalکه متن 

 

 OFFSETو  SUMIFی فرمولها

 را با هم ترکیب کنید. OFFSETو  SUMIFاید دو تابع راه حل شبیه راه قبلی است که ب 
 

 
 

 GETPIVOTDAT فرمول 

 این یک فرمول مخصوص برای استخراج داده ها زا درون یک جدول محوری است.

 مثال :

 استخراج می کند.  1998فرمول درآمد کل را از ستون فروش سال 

 متغیرهای مورد نیاز فرمول به شرح زیر می باشد : 
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 اسم فیلد داده ها  – 1متغیر 

 مرجع جدول محوری  – 2متغیر 

به    –  4+3متغیر   با هم  آیتم. در متغیر  فیلد + 

 صورت جفت بوده و به هم وابسته اند.

 

 

 

 

 

 در شکل ، به متغیرهای فرمول دقت کنید.

Data _Field  –    نام فیلد داده ها است که با عالمت کوتیشن

 “Income“احاطه شده است. مثال 

PivotTable  –    مرجع فقط یک سلول   –مرجع جدول محوری

 . A9 –می باشد 

 ”Customer Name“  –فیلد برای سطر   – 1فیلد 

 ”Customer Name – “Intelیک آیتم در فیلد  – 1آیتم 

 

 درج یک نمودار از داده های جدول محوری 

یک نمودار را در حین ایجاد یک جدول محوری درج کنید. نمودار به طور خودکار به جدول محوری پیوند  

 می شود.         می یابد و هر گونه تغییری در جدول محوری باعث تغییر در نمودار 

. راه این گزینه وجود ندارد و در آن تغییر در جدول محوری باعث تغییر در نمودار نمی شود 97در اکسل 

حل این است که جدول محوری را با مجموعه ساختار فیلدهای سطر و ستون درج کنید ، و در هنگام  

 اضافه کردن به جدول محوری شما از فیلتر کردن و ساختن پرس و جو استفاده کنید.
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، گزینه دوم را انتخاب   What kind of report do you want to create، در قسمت    3از    1در مرحله  

 PivotChart Report ( with PivotTable report )کنید یعنی 

 ایجاد کنید.  جدول محوری را بر اساس توضیحات داده شده در این فصل

 

 
 

اضافه شده است. در این برگه به نمودار با   Chart1برای جدول محوری که ساخته اید ، یک برگه با نام  

 دکمه هایی برای فیلدها دقت کنید.

شما می توانید داده ها و ساختار آن را در جدول محوری تغییر داده و داده ها را فیلتر کنید. نمودار به  

 Chart1طور خودکار تغییر خواهد کرد. هر تغییر در برگه جدول محوری باعث تغییر در برگه نمودار در  

 می شود.
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 ایجاد یک جدول محوری با یکی کردن چندین محدوده داده

، یکی کردن داده ها را ببینید.  21فصل 
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 23فصل 

 استفاده از توابع و اشیا برای استخراج داده
 

کاربرگ اکسل شرح می دهد.  ، داده ها ، قانون و اصولی را برای سازماندهی داده ها در جداول   15فصل 

تعریف  خوش  و  مشخص  قوانین  این  اساس  بر  جدول  در  را  خود  های  داده  که  است  مهم  بسیار 

سازماندهی کنید.رعایت این قوانین امکانات بسیار خوبی را برای شما مهیا خواهد کرد امکاناتی نظیر :  

 مرتب سازی ، فیلتر خودکار و استفاده از جداول محوری.

گزارش هایی از داده های جدول توجه کنید که از توابعی استفاده کنید که داده ها را از جدول برای تهیه  

 یافته و آنرا از جدول بازگرداند. داده های خود را در جدول بر اساس شرط هایی جمع بندی کنید. 

ل هایی برای این بخش توضیح می دهد که چگونه از توابع و فرمول ها برای کار زیر استفاده کنیم : فرمو 

 Paste Functionدر کادر     Lookup & Referenceتعیین داده و بازگرداندن آن داده . که این شامل توابع  

و تکنیک های ارزیابی می باشد. استفاده    ComboBox، و ترکیب این توابع با    OFFSETو    SUMIF، توابع  

رج یک ستون شماره گذاری صعودی از  از جدول داده ها با استفاده از فرمول ها ، اختصاص اسامی و د

 دیگر اهداف این فصل می باشد. 

اختصاص اسامی به جدول داده ها و اضافه کردن یک ستون با  

 اعداد متوالی 

 اختصاص اسامی

ستون ها ( .  )       اسامی اختصاص دهید: خود جدول داده ها و فیلدهای داده ها برای جدول داده ها

 برای توضیحات بیشتر در مورد اهمیت تعریف اسم ببینید. ، اسم ها ، را  6فصل 

 



http://amar80.blogfa.com 

 398 

 تعریف یک اسم برای کاربرگ دارای جدول داده ها

باشد. این   A1تنها یک جدول داده ها در برگه ایجاد کنید. اولین سلول در جدول داده ها باید سلول  

عضو  جدول داده ها    A1مکان برای جدول داده ها باعث می شود که همواره اولین سلول فعال یعنی  

باشد ، شماره گذاری سطرها و ستونها منظم شود ، و شماره سطرها و ستونها در جدول داده ها مرتب  

شود ، و از بروز مشکالتی که بعد از اضافه کردن سطر و یا ستون به جدول داده ها به هنگام به روز  

 رسانی اسامی پیش می آید جلوگیری کند.

 

 توجه

جدول محوری کار می کنید به برگه اسمی اختصاص ندهید. برای کار با جدول  زمانی که با  

 محوری فقط به جدول داده ها اسم اختصاص بدهید.

 

 تعریف یک اسم برای برگه 

کلیک کنید )   Select Allانتخاب کنید یا اینکه روی دکمه    Ctrl + Aکل برگه را با فشار دادن کلیدهای  

را فشار    Ctrl + F3در سمت چپ ستون اول قرار دارد.( سپس کلیدهای    و  1دکمه ای که در بالی سطر  

 کلیک کنید. OKوارد کرده و روی  Names in workbookدهید ، اسمی را در کادر  

 

 تعریف یک اسم فقط برای جدول داده ها

 + Ctrlرا فشار دهید .سپس کلیدهای    * + Ctrlیک سلول را در جدول داده ها انتخاب کرده و کلیدهای  

F3    را فشار دهید،اسم جدول داده ها را در کادرNames in workbook    وارد کنید و رویOK   .کلیک کنید 

 

 تعریف اسامی برای فیلدها در جدول داده ها
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فیلدها در جدول داده ها به ستونهای جدول داده ها اطالق می شود. اسم فیلد همان متنی است که  

را    * + Ctrlیک سلول را در جدول داده ها انتخاب کرده و کلیدهای  در اولین سلول ستون درج می شود.  

 Name → Createگزینه های    Insertرا فشار دهید یا از منوی    Ctrl + Shift + F3فشار دهید. کلیدهای  

 را انتخاب کنید. 

 کلیک کنید. OKرا انتخاب کرده و روی  Create names in top rowگزینه  

 

 برای یک سلول تنهاتعریف یک اسم 

اولین سلول را  در یکی از فیلدها انتخاب کنید ) سلول عنوان ( ، سپس ناحیه داده ها را در فیلد مربوطه  

 را فشار دهید(  Ctrl + Shift + Down Arrowانتخاب کنید ) کلیدهای 

 کلیک کنید.  OKوارد کنید و روی  Names in workbookیک اسم را در کادر 

 

 ولین فیلد با شماره سطرهای متوالی صعودیاضافه کردن ا

یک مقدار یا متن را در اولین ستون سمت چپ جدول پیدا می کند و مقداری را بر می  VLOOKUPتابع 

گرداند که در سلول واقع در تقاطع بین سطر و شماره ستون تنظیم شده در جدول داده ها قرار دارد. 

مستلزم این است که در جدول داده ها یک ستون    VLOOKUPدر تابع    MATCHاستفاده تودرتو از تابع  

اعداد متوالی صعودی وجود داشته باشد که با هر تغییر رکوردها نظیر مرتب سازی و ... به طور خودکار  با  

 به روز شود. 

در اولین سطر این    Rowدر پایگاه داده ها درج کنید. اسمی را نظیر    Aاولین ستون جدید را در ستون  

را وارد کنید.تابع را  ROW($A$2:A2)=، تابع    A2وارد کنید. در سلول    A1ستون به منزله عنوان در سلول  

 تا آخرین سلول موجود در پایگاه داده ها کپی کنید 

 توضیحات
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تابع موجود در سطرها تعداد سطرها را از اولین سطر تا مکان فعلی می شمارند و مقدار آنرا برمی گرداند. 

شده است و متغیر    با توجه به فرمول متوجه می شوید که متغیر اول در تابع به صورت مطلق تعریف

 دوم به صورت نسبی تعریف شده است. 

 

 نتیجه

اکسل به طور خودکار تعداد سطرها را شمرده و به روز می کند. ممکن است که شما جدول داده ها را  

  بر اساس فیلد دلخواهی مرتب کنید یا سطری را حذف یا اضافه کنید در این صورت اکسل به طور خودکار 

 می کند.      شماره های سطرها را به صورت صعودی به روز 

 

 LOOKUPگروه تابع 

مقداری را از یک سلول واقع در جدول داده ها یا در ناحیه مشخص شده باز می   LOOKUPگروه تابع  

فرق می کند و شماره سلول را در ناحیه سلول ها بر می گرداند نه    MATCHگرداند. توجه کنید که تابع  

 سلول را.  مقدار

 که در این فصل بحث شده است: LOOKUPفهرستی از توابع 

 

LOOKUP .یک مقدار را از یک سلول واقع در جدول متقاطع بر می گرداند 

 

HLOOKUP .یک مقدار را از یک سلول از جدول داده ها در حالت افقی بر می گرداند 

 

VLOOKUP  حالت عمودی بر می گرداندیک مقدار را از یک سلول از جدول داده ها در 

 

MATCH .شماره ترتیبی سلول را در حالت افقی یا عمودی بر می گرداند 
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INDEX  .یک مقدار را از جدول داده ها بر می گرداند 

 

 LOOKUPتابع 

 
 

کلیدهای   و  کرده  انتخاب  برگه  در  را  سلول  دسته    Shift + F3یک  از  دهید.  فشار   Lookup andرا 

Reference    تابع ،LOOKUP    را انتخاب کنید. یا=Lookup    را در یک سلول وارد کنید و سپسCtrl + A  

 توابع ( Select Argumentsرا فشار دهید. )کلید میانبر برای نشان دادن کادر محاوره ای 

 امکان دو محاسبه برای بازگرداندن یک مقدار از سلول وجود دارد : LOOKUPدر تابع 

 جستجوی ناحیه داده ها و بازگرداندن یک مقدار از یک سلول در همان ناحیه ، یا 

  جستجوی ناحیه داده ها و بازگرداندن یک مقدار از ناحیه دیگر همتای ناحیه اول 
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 بازگرداندن یک مقدار از یک ناحیه داده ها

انتخاب    Select Argumentsدومین متغیر را در کادر محاوره ای  

 کلیک کنید. OKر کوتاهتر ( و روی کنید ) متغی

  (CPI): به منظور محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده  مثال  

تاریخ   به  نزدیکترین    2001مارس    15منتهی  باید  شما   ،CPI    را

 نسبت به تاریخ محاسبه پیدا کنید. 

: لیست تاریخ ها را در شکل ببینید. نزدیکترین تاریخ به   نتیجه

 .2001مارس  1بارت است از ع 2001مارس  15تاریخ دلخواه 

 

 

 LOOKUPروش محاسبه تابع 

در محدوده سلولها می گردد. ترتیب جستجو از انتها    2001مارس    15، اکسل به دنبال    LOOKUPدر تابع  

به ابتدا است ) البته اگر محدوده تاریخ ها از کمترین به بیشترین باشد ، یعنی ترتیب صعودی (. تابع 

 جواب خواهد بود.  2001مارس  1ز آن را بر می گرداند. در این مثال مقدار مقدار برابر یا کمتر ا

 

 توجه

در مورد نوع دیگر داده هایی که بررسی می کنید و محدوده داده ها نیز این گونه عمل کنید.  

 ) تاریخ / تاریخ ها ،عدد/ اعداد و ...( 
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 . متغیرهای تابع LOOKUPتابع 

 
 

دو متغیر دارد. در فیلد اول ، یک سلول را انتخاب کنید که حاوی مقدار مورد نظر برای    LOOKUPتابع  

محاسبه می باشد. در فیلد متغیر دوم ،اسم ناحیه مرجع را وارد کنید ، یا اینکه ناحیه سلولهای مرجع را 

 ه عمودی ( در برگه و در کارپوشه ای که می خواهید جستجو انجام گیرد انتخاب کنید ) فقط یک ناحی

 توضیحات

را تایپ کنید. در    Intمتن    C2برای بازیابی یک لیست که به صورت صعودی مرتب شده است ، در سلول  

 را درج کنید.  LOOKUPتابع  D2سلول 

 نتیجه

را ببینید.( ، که از لحاظ الفبایی اولین مقداری است که   A4را بدست می آورد ) سلول    Ciscoاکسل متن  

 کوچکتر است.  Intاز متن 
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 : استخراج یک مقدار از یک محدوده موازیLOOKUPتابع 

 
 

 بر می گرداند)شکل را ببینید( 2001مارس  15مقدار درآمد را برای تاریخ  LOOKUPتابع 

 دو اسم در مثال تعریف شده است :

 Dates – سلول   محدودهB3:B15 

 CPI –  محدوده سلولC3:C15 

 

 توجه



وزش اکسل سریع و راحت آم  

 405 

سلول (. دو محدوده   13( دارای طول یکسانی هستند.)  Datesو    CPIدو محدوده سلولها )  

 باید دارای طول یکسانی باشند که نتیجه بدست آمده درست باشد. 

 وارد کنید LOOKUPع سه متغیر را در تاب

را فشار دهید. کادر محاوره ای    Ctrl + Aو کلید    Lookup =را انتخاب کنید ، تایپ کنید    E4سلول   .1

Function Arguments .ظاهر می شود 

کلیک کنید. کادر   OK، اولین گزینه را انتخاب کرده و روی    Function Argumentsدر کادر محاوره ای   .2

  ظاهر می شود. Function Argumentsمحاوره ای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را انتخاب کنید.  E3سلول  Lookup_Valueدر متغیر  .3

 را جایگذاری کنید.  Datesرا فشار دهید و اسم  Lookup_Vector  ،F3در متغیر  .4

 را جایگذاری کنید.  CPIرا فشار دهید و اسم  Result_Vector   ،F3در متغیر  .5

 کلیک کنید. OKوارد کردن تابع را تمام کنید و روی  .6

 نتیجه
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شروع به جستجو می کند. تاریخی که   2001مارس   15برای تاریخی کمتر مساوی    Datesتابع در محدوده  

می باشد. حال نتیجه از سلول متناظر در محدوده فیلد   2001مارس   1کامال در شرط صدق می کند تاریخ 

Income  سلول  120برگردانده می شود، مقداری که تابع برمی گرداند عدد ( استC5 ) 

 VLOOKUPتابع 

می گرداند. تابع           یک مقدار را از یک سلول در یکی از ستونهای جدول داده ها بر   VLOOKUPتابع  

VLOOKUP    توسعه یافته تابعLOOKUP    می باشد. حرفV    ابتدای تابع مخفف کلمه )   Verticalدر 

جستجو می کند و   یک مقدار را در سمت چپ ترین ستون جدول  VLOOKUPعمودی ( می باشد. تابع  

 یک مقدار را در ستونی که شما مشخص کرده اید متناظر با همان سطر بر می گرداند.

 

 سوال 

 چقدر بوده است ؟ 2001مارس  15( در  CPIمقدار شاخص مصرف کننده )

 

 پاسخ 

 می باشد. ) شکل را ببینید. (  CPI 120مقدار 
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 توضیحات

آن ،در ستون اول ، تاریخ در شرط صدق کرده است )یعنی در محلی پیدا شده است که در    120مقدار  

ادیر  ( و این عدد در ستون دوم که مق  2001مارس    1کمتر یا مساوی تاریخ تعیین شده است یعنی تاریخ  

CPI .می باشد متناظر با همان سطر قرار داشته است 

 را وارد کنید VLOOKUPتابع 

 :یک اسم برای جدول تعریف کنید 1مرحله 

 را فشار دهید. * + Ctrlلول را در جدول داده ها انتخاب کرده و کلیدهای یک س .1

 وارد کنید.  Names in workbookرا فشار دهید ، و اسم را در فیلد   Ctrl + F3کلیدهای  .2

 کلیک کنید. OKروی  .3

 :تابع را تایپ کنید 2مرحله 

 در جدول داده ها (  CPIرا تایپ کنید. ) شماره ستون  2، عدد  F2در سلول  .1

 Ctrl + Aو کلیدهای    VLOOKUP=را انتخاب کنید. در نوار تابع ) نوار فرمول ( تایپ کنید    F5سلول   .2

 می شود.  ظاهر   Function Argumentsرا فشار دهید. کادر محاوره ای 
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را انتخاب کنید. ) مقداری که برای آن محاسبه    F3) اولی (، سلول    Lookup_valueدر فیلد متغیر   .3

 انجام می شود. ( 

 را جایگذاری کنید.  Dataرا فشار داده و اسم  F3) دومی ( ، کلید  Table_arrayدر فیلد متغیر  .4

را انتخاب کنید. ) شماره ستون در جدول    F2) سومی ( ، سلول    Col_Index_numدر فیلد متغیر   .5

 (. داده ها

 کلیک کنید. OKروی  .6

 .120عبارت است از  3/15/2001در  CPIمقدار  نتایج محاسبه تابع : 

 

 توضیحات

تابع  در  متغیر  دومین  عنوان  به  ها  داده  جدول  یک  از   ) سلول  محدوده  یک  یا   ( اسم  یک  که  وقتی 

VLOOKUP    کنید که وارد می شود ، اکسل تعداد ستونها را در جدول داده ها محاسبه می کند. دقت

شماره ای بزرگتر از تعداد ستونهای موجود در جدول داده ها را وارد نکنید زیرا اکسل پیغام خطا خواهد  

 داد.

 

 Range_Lookupمتغیر :  نچهارمی
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، مقداری که درج شده است مقداری است که در اولین سطر و    VLOOKUPدر فیلد اولین متغیر تابع   

 اولین ستون جدول قرار دارد.

( خالی است. این به این معنی است که اکسل دنبال Range_lookupبه طور پیش فرض متغیر چهارم )

چهارم  مقدار کوچکتر یا مساوی با مقدار اصلی می گردد.برای پیدا کردن یک مورد کامال دققق ، در متغیر  

بر اساس ستون    Falseتایپ کنید   را  نیازی نخواهید داشت که داد ها   ، بکنید  را  اینکار  مرتب    A.اگر 

 ی در ستون غیر مرتب می گردد. دنبال یک مورد کامال منطبق با مقدار اص VLOOKUPکنید.تابع 
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 MATCHتابع 

 
نا  MATCHتابع   حیه سلول ها جستجو کرده شماره ردیف یا شماره ترتیب سلول جواب را که در بین 

 است بر می گرداند ) و مقدار سلول را بر نمی گرداند (.

 Dates ( B3:B15)دهمین سلول مکانی در بین محدوده سلول هایی است که با نام     B12:سلول    مثال

 نامگذاری شده اند.

 

 را وارد کنید  MATCHتابع  

 درج شده است.  E3در سلول   3/15/2001تاریخ 

 را انتخاب کنید.  E6سلول  .1

و کلیدهای     MATCH=در نوار فرمول ، تایپ کنید .2

Ctrl + A   ای محاوره  دهید.کادر  فشار  را 

Function Arguments .ظاهر می شود 

 را انتخاب کنید.  E3) اولی ( ، سلول  Lookup_Valueدر فیلد متغیر  .3

 را جایگذاری کنید.  Datesرا فشار دهید و اسم  F3) دومی ( ، کلید   Lookup_Arrayدر فیلد متغیر  .4

  کلیک کنید. OKروی  .5
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  MATCH_typeسومین فیلد متغیر : 

سومین متغیر مقدار موجود در متغیر اول را در بین محدوده جستجو ارزیابی می کند. برای مثال ، مقدار  

می باشد ، این تاریخ در بین محدوده داده ها وجود ندارد.    2001مارس    15موجود در اولین متغیر تاریخ  

ین مثال این عمل باعث  وارد کنید. در ا  Match_typeرا برای جستجوی دققق در فیلد متغیر    0مقدار  

 را برگرداند.  N/A#خواهد شد که تابع جواب خطای 

 

   INDEXتابع 

یک مقدار را از سلول واقع در محل تقاطع سطر و ستون مشخص شده از جدول داده ها    INDEXتابع  

 برمی گرداند.

 
 یکی از دو امکان را فراهم می کند :  INDEXتابع 

 .متغیر تابع کوتاهتر که یک مقدار را از یک سلول برمی گرداند 

  .متغیر تابع طولنی تر که یک مرجع را برمی گرداند 
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 در بال ببینید: مثال ، شکل را 

 دارای تعداد ستونهای موجود در جدول داده ها می باشد.  E2سلول 

 داد سطرهای موجود در جدول داده ها می باشد. تع دارای E6سلول 

 می باشد. 110موجود است  E7می باشد. نتیجه محاسبات که در سلول   Dataاسم جدول داده ها 

  

 تقویت کردن محاسبات : ترکیب توابع

 MATCHو  VLOOKUPترکیب توابع 

می گرداند ، می توانید به  داده ها را از یک سلول از هر ستونی که شما انتخاب کنید بر VLOOKUPتابع 

سادگی متغیر سوم را که مربوط به شماره ستون است تغییر دهید.هر چند ساده به نظر می رسد اما 

را در یک جدول داده که دارای تعداد بسیاری اینجا مشکلی وجود دارد. شما چگونه شماره یک ستون  

ستون می باشد تعیین می کنید؟ شما چگونه می توانید به سادگی شماره ستون را که در متغیر سوم 

که برای تهیه    VLOOKUPقرار دارد تغییر دهید؟ چگونه می توان برای توابع پیچیده    VLOOKUPتابع  

 حل کرد ؟گزارش بکار می روند این مشکل را به سادگی 

 حل  
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 ترکیب کنید.   VLOOKUPرا با سومین متغیر تابع  MATCHتابع 

 

 MATCHو  VLOOKUPترکیب توابع 

 محاسبه کنید.   MATCHتعداد ستونها را با استفاده از تابع  .1

 دو تابع را در یک تابع ترکیب کنید. .2

 
 می باشد. 7عدد  2001در شکل بال ، شماره ستون آوریل 

 

)سود و   P&Lسه ستون اول در جدول داده ها مربوط به شماره حساب ، نام حساب و    –محاسبات  

 زیان ( است و بعالوه چهار ستون برای ماههای ژانویه تا آوریل. 

 

 محاسبه شماره ستون بر اساس متن عنوان ستون. – تکلیف

 

 یک عنوان جدید به جدول داده ها اضفه کنید.  – نکته 

را وارد کنید.دو سلول    1/2/2001تاریخ    E1را وارد کنید. در سلول    1/1/2001، تاریخ    D1در سلول  

کپی کنید. همه   1را انتخاب کنید و آنها را به کشیدن دسته پرکردن ، به سلولهای دیگر سطر  

 Format Cellsرا فشار دهید، کادر محاوره ای    Ctrl + 1سلولها را انتخاب کنید و کلیدهای    

  Customگزینه    Categoryرا انتخاب کرده و در قسمت    Numberشود. سربرگ  ظاهر می  

 کلیک کنید.  OKو روی  mmmm yyyy، تایپ کنید  Typeرا انتخاب کنید. در فیلد 
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 : دو اسم تعریف کنید 1مرحله 

  Names in workbookرا فشار دهید ، در قسمت    Ctrl + F3را انتخاب کنید ، کلیدهای    1سطر   .1

 کلیک کنید.  OKو روی  Row1تایپ کنید 

را فشار دهید،    Ctrl + F3انتخاب کنید. سپس کلیدهای    * + Ctrlجدول داده ها را با فشار دادن   .2

Data  را در فیلدNames in workbook  وارد کنید و رویOK .کلیک کنید 

 

 را وارد کنید MATCH: تابع  2مرحله 

 ا انتخاب کنید. ر A1یک کاربرگ را باز کنید و سلول  .1

 . 1/2001/ 4تایپ کنید  A1در سلول  .2

. ) دقت کنید که عدد صفر را در سومین     MATCH(A1,ROW1,0)=، تابع را وارد کنید    B1در سلول   .3

 متغیر وارد کنید تا جستجو برای مورد کامال منطبق انجام گیرد.( 

 .  7نتیجه محاسبه :  .4

 

 را وارد کنید  VLOOKUP: تابع  3مرحله 

 وارد کنید.  A2را به سلول  201شماره حساب  .1

  VLOOKUP. در سومین متغیر تابع   VLOOKUP(A2,DATA,B1)= وارد کنید     B2تابع را در سلول   .2

 در آن قرار دارد. MATCH، سلولی را انتخاب کنید که تابع 

 .  7981نتیجه محاسبه :  .3

 

 : ترکیب توابع4مرحله 
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  Ctrl + C(، فرمول را بدون عالمت = انتخاب کنید و کلیدهای    MATCH) تابع    B1در نوار فرمول سلول  

را انتخاب   B2کلیک کنید. ) در سمت چپ نوار فرمول (. سلول  188را فشار دهید سپس روی عالمت لغو

 را وارد کنید.  Ctrl + Vرا انتخاب کنید و کلیدهای  B1کنید و در نوار فرمول آدرس 

 نتیجه نهایی یک فرمول تودرتو خواهد بود : 

=VLOOKUP(A2,DATA,MATCH(A1,ROW1,0)) 

 

 MATCHو  INDEXترکیب توابع 

 : یک اسم تعریف کنید 1مرحله 

 قرار دهید.  CoLBتعریف کنید. در این مثال اسم را  Bیک اسم برای ستون 

 

 را وارد کنید MATCHتابع  : 2مرحله 

 یک مقدار از لیست مخارج وارد کنید.  A1یک برگه جدید انتخاب کنید. در سلول  .1

. نتیجه محاسبه     MATCH(A1,ColB,0)=وارد کنید    B1تعداد سطرها را محاسبه کنید. در سلول   .2

 می باشد.  9عدد 

 2001/ 4/1تاریخ زیر را وارد کنید :  A2در سلول  .3

در سلول   .4 را محاسبه کنید.  نتیجه    MATCH(A2,Row1,0)=بع  تا  B2تعداد ستونها  کنید.  وارد  را 

 میباشد. 7محاسبه عدد 

 

 را وارد کنید INDEXتابع  : 3مرحله 

 
188 Cancel  
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 است. 345را وارد کنید. نتیجه عدد   INDEX(Data,B1,B2)=تابع  C1در سلول 

 

 : توابع را ترکیب کنید 4مرحله 

اده خواهید کرد تا در تابع دیگری آنرا حال شما از تکنیک کپی تابع از نوار فرمول بدون عالمت = استف

 جایگذاری کنید. 

را بدون عالمت = کپی کنید. روی عالمت لغو کلیک کنید. سپس   MATCH، تابع    B1از نوار فرمول سلول  

را فشار    Ctrl + Vرا انتخاب کرده و کلیدهای    B1را انتخاب کرده و در نوار فرمول ، آدرس سلول    C1سلول  

 دهید. 

 B2به جای آدرس    C1را در سلول    B2موجود در سلول    MATCHاستفاده کنید تا تابع  از همان روش  

 جایگذاری کنید. تابع ترکیبی در زیر دیده می شود: 

=INDEX(DATA,MATCH(A1,ColB,0),MATCH(A2,Row1,0)) 

 
 

Combo Box 

تابع   تابع    MATCHشما  به  تابع    VLOOKUPرا  شما  کند.  محاسبه  را  ستون  شماره  تا  کردید  اضافه 

MATCH    را به تابعINDEX    اضافه کردید تا شماره سطر و ستون را محاسبه کند. استفاده از یکCombo 

Box    باعث می شود که بتوانید یک عدد را از یک لیست انتخاب کنید. در اینصورت این کار باعث می شود
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نداشته    VLOOKUPو    INDEXبرای محاسبه شماره ستون در توابع    MATCHتابع  که نیازی به استفاده از  

 باشید. 

 

Combo Box  را از کجا پیدا کنم؟ 

را انتخاب   Formsیکی از نوار ابزارها را انتخاب کرده و روی آن راست کلیک کنید. از منوی باز شده گزینه 

 کنید. 

 

  Combo Boxکار با 

پیوست شده است. هر گاه که یک آیتم از لیست    Combo Box  یک لیست از محدوده سلول ها به

 پیوند شده است درج می شود. Combo Boxانتخاب شود شماره ردیف آن آیتم در سلولی که به 

 مثال :

شکل زیر نشان می دهد که میزان سود و زیان نسبت به سال قبل مقایسه شده است. تغییر ماه در  

Combo Box  .باعث تغییر خودکار داده های نمایش داده شده بر اساس ماه مربوطه خواهد شد 
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  Combo Boxاضافه کردن یک 

 اسامی  ف: تعری 1مرحله 

 در کاربرگ جدیدی وارد کنید.  A12تا  A1ماههای ژانویه تا دسامبر را در سلولهای  .1

  Names in workbookرا فشار دهید ، در فیلد  Ctrl + F3لیست ماهها را انتخاب کنید ، کلیدهای  .2

 کلیک کنید.  OKرا وارد کرده و روی  MonthsListاسم 

  را در فیلد   MonthsNumberرا فشار دهید ، اسم    Ctrl + F3را انتخاب کنید ، کلیدهای    B1سلول   .3

Names in workbook   وارد کنید و رویOK  .کلیک کنید 

 

 به کاربرگ اضافه کنید Combo Box: یک  2مرحله 

را    Formsیکی از نوار ابزارها را انتخاب کنید ، و روی آن راست کلیک کرده و از منوی باز شده گزینه   .1

 انتخاب کنید. 

اضافه شده    Combo Boxکلیک کنید. یک مستطیل در برگه رسم کنید.    Combo Boxروی آیکون   .2

 است.

 Combo Box: شکلبندی 3مرحله 

1. Combo Box    گزینه باز شده  از منوی  و  کنید  کلیک  راست  کنید.  انتخاب  را   Format Controlرا 

 را انتخاب کنید. Controlانتخاب کنید. سپس سربرگ 
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را فشار دهید    F3را تایپ کنید. ) شما نمی توانید کلید    MonthsList، اسم    Input rangeدر فیلد   .2

 تا از طریق آن اسم را جایگذاری کنید.( 

 را تایپ کنید. MonthNumber، اسم  Cell linkدر فیلد  .3

 کلیک کنید. ) برای زیبایی بیشتر ( D shading-3روی فیلد  .4

 کلیک کنید. OKروی  .5

خارج شوید برای این کار می توانید یک سلول دیگر را انتخاب کنید.    Combo Boxاز حالت شکلبندی  

را باز کنید و یک ماه را انتخاب کنید. توجه کنید که شماره ماه جدیدی در    Combo Boxحال لیست  

 نشان داده می شود. B1سلول 

 

 Combo Boxمزایای کار با اسامی در 

باعث می شود که لیست شما به طور   Combo Boxالصاق یک لیست به وسیله اسامی تعریف شده در  

نیز    Combo Boxخودکار به روز شود. مرتب سازی لیست در برگه باعث می شود که لیست موجود در  

 مرتب شود.
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 Combo Boxحذف یک 

Combo Box  را انتخاب کنید.راست کلیک کنید و از منوی باز شدهCut  .را انتخاب کنید 

 گحذف همه اشیا موجود در کاربر

کلیک   OKرا انتخاب کنید ، روی    Objectکلیک کنید، گزینه    Specialرا فشار دهید ، روی دکمه    F5کلید  

 کلیک کنید.  Deleteکنید و سپس روی 

 

 با سلولها Combo Boxتنظیم اندازه 

در حالت ویرایش قرار   Combo Boxرا انتخاب کرده و روی آن راست کلیک کنید. حال    Combo Boxیک  

و کشیدن آن تنظیم    هرا با گرفتن یکی از دستگیره های موجود در چهار گوش  Combo Boxدارد. اندازه  

 کلیک کنید و آن را به مکان دلخواه بکشید تا مکان آن تنظیم شود.  Combo Boxکنید. روی 

 Combo Boxار تنظیم خودک 

 نگه دارید تا اندازه آن را تنظیم کنید. Combo Boxرا به هنگام کلیک روی  Altکلید 
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 Combo Boxو  VLOOKUPترکیب تابع 

از ماههای سال که شامل   با شروع از سال    36یک لیست    Combo Box( است را به یک  2001ماه ) 

 کنید.  189وصل

 
را انتخاب کنید ، کلید جهت دار سمت   D1، لیست ماهها را انتخاب و کپی کنید. سلول    1در سطر   .1

 را فشار دهید.  Ctrl + Cفشار داده و کلیدهای  Ctrl + Shiftچپ را به همراه 

را انتخاب کنید ، راست کلیک کنید و از منوی   A1برگه جدید را در کارپوشه انتخاب کنید. سلول    یک .2

گزینه   شده  ای    Paste Specialباز  محاوره  کادر  در  کنید.  انتخاب  گزینه   Paste Specialرا   ،

Transpose  ورودی در      را انتخاب کنید. دلیل : ناحیه      Combo Box  شد. باید به صورت عمودی با 

را  MonthsListرا فشار دهید ، اسم  Ctrl + F3برای تعریف یک اسم برای لیست ماهها ، کلیدهای  .3

 کلیک کنید.  OKوارد کنید و روی  Names in workbookدر فیلد 

را در فیلد    MonthsNumberرا فشار دهید، اسم    Ctrl + F3را انتخاب کنید ، کلیدهای    B1سلول   .4

Names in workbook  وارد کرده و رویOK .کلیک کنید 

را    Formsیکی از نوار ابزارها را انتخاب کرده و روی آن راست کلیک کنید و از منوی باز شده گزینه   .5

 انتخاب کنید. 

 به برگه اضافه کنید. Combo Box، یک  Formsبا استفاده از نوار ابزار  .6

 
189 Attach  
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فیلد   .7 اسم    Input rangeدر   ،MonthsList    وارد فیلد  را  اسم    Link to cellکنید.در   ،

MonthsNumber    را وارد کنید. سپس رویOK  نمی توانید از     کلیک کنید. ) توجه کنید که اینجا

 برای جایگذاری اسامی استفاده کنید.( F3کلید 

8. Combo Box  را انتخاب کنید.  2001را باز کرده و از آن مارس 

 نامگذاری شده است.  MonthsNumberدرج می شود ، که قبال  B1در سلول  3: عدد نتیجه 

 

 پیوند شده اند Combo Boxتنظیم تعداد ستونهای جدول داده ها با تعدادی که به 

سلول    3عدد   در  لیست   MonthsNumberکه  در  شما  که  است  ماهی  شماره  به  مربوط  شد  ظاهر 

Combo Box    می باشد. سه    6عدد    2001انتخاب کردید. عدد مورد نظر در جدول داده ها برای مارس

تا    2001و سه ستون رای ماههای ژانویه    ) سود و زیان (   P&Lستون برای نام حساب ، شماره حساب و  

  VLOOKUP، باید به عنوان سومین متغیر در تابع    2001. این عدد ، یعنی شماره ستون مارس  2001مارس  

 وارد شود. 

=VLOOKUP(B3,DATA,MonthsNumber+3) 
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 Combo Box، ارزیابی و  INDEXترکیب تابع 

یک تکنیک عالی و آسان و کارا می باشد که شماره ستون را وقتی که به آن نیاز داریم    Combo Boxابزار  

اعث تغییر پیوند شده است و آن ب  Combo Box، برای ما محاسبه می کند. شماره موجود در سلول به 

 می شود. INDEXو تابع  VLOOKUPدر محاسبه شماره ستون در تابع  MATCHکاربرد تابع 

 به ما کمکی نمی کند. INDEXدر محاسبه شماره سطر در تابع  Combo Boxهر چند 

 

 آماده کنید. 2001: لیستی از فروش را برای ماه مارس مثال 

یک لیستی از ماهها اضافه کنید همانند روشی که   را با  Combo Boxبرای محاسبه شماره ستون ، یک  

پیوند شده است و با ستونهای برگه منطبق   Combo Boxقبال شرح داده شد. عدد موجود در سلول به 

ه ها بر می گرداند و این در حقیقت شماره ستون  می شود. اکسل نتایج محاسبه ستون را در جدول داد 

 شد.می با    INDEXدر سومین متغیر تابع 

 

است محاسبه    INDEXچگونه می توانید شماره سطری را که دومین متغیر تابع    –محاسبه شماره سطر  

، ناحیه    Bتعریف کنید ) ستون    Account Nameکنید؟ فرض کنید شما سعی می کنید یک لیست برای  

شکلی  وصل کنید. شما شاهد م  Combo Boxتا انتهای لیست ( ، و سپس لیست را به یک    B2سلول از  

 Comboدر همه سلولها ایجاد کنید و در هر    Combo Boxهستید : شما مجبور هستید که تعداد زیادی  

Box .فقط یک اسم حساب را انتخاب کنید. این راه حل عملی نیست 

 

 راه حل  

به فصل   ارزیابی  در مورد  بیشتر  توضیحات  برای  کنید.  به سلولها وصل  ارزیابی  لیست  ،    2یک  ، متن 

 مراجعه کنید. 
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 یک ارزیابی اضافه کنید

 : تعریف یک اسم  1مرحله 

 + Down Arrow                    و فشار دادن کلیدهای  A2را با انتخاب سلول  Account Nameلیست 

Ctrl + Shift    انتخاب کنید.کلیدهایCtrl + F3    را فشار دهید و اسمIndexList    را در فیلدNames in 

workbook  تایپ کنید و رویOK .کلیک کنید 

 

 : یک لیست را به سلولها وصل کنید 2مرحله 

 انتخاب کنید.  B5یک کاربرگ را که می خواهید در آن گزارش ایجاد شود باز کنید و سلولها را تا  .1

 کنید.   برا انتخا Validationگزینه  Dataاز منوی  .2

 را انتخاب کنید.  Listگزینه  Allowرا انتخاب کنید ، و زیر  Settingسربرگ  .3

را جایگذاری کنید و    AccountNameرا فشار دهید ، اسم    F3را انتخاب کنید ، کلید    Sourceفیلد   .4

 کلیک کنید. OKروی 

 به بعد باز کنید و  آیتم حساب را انتخاب کنید.  B5هر لیست ارزیابی را در هر سلولی از  .5
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 را وارد کنید  INDEXبع : تا3مرحله 

 وارد کنید ) شکل را ببینید ( . C5را در سلول  INDEXتابع 

از تکنیک انتخاب از لیست ارزیابی به منظور سهولت در    MATCH: در دومین متغیر تابع  توضیحات  

تابع   کنید.  استفاده  لیست  از  آیتم  در ستون    MATCHانتخاب  که  گرداند  برمی  را  ترتیب متنی  شماره 

Name  انتخاب شده است. این ستونColB .در جدول داده ها است 

 

 جمع بندی داده ها بر اساس شرطی از جدول داده ها

و ارزیابی تنها یک مقدار را از جدول داده ها به عنوان جواب برمی گرداند.    Combo Boxترکیب فرمولها در  

را ببینید ، جمع بندی و شمارش    8داده ها را بر اساس شرطی جمع بندی می کند ) فصل    SUMIFتابع  

ما را قادر می سازد که مرجع را تغییر دهیم. ترکیب دو فرمول و اضافه کردن به یک    OFFSET(. تابع  

Combo Box   این امکان را به شما می دهد که به آسانی داده ها را بر اساس شرطی از جدول داده ها 

 جمع بندی کنید. 

 

 : شکل زیر را ببینید. مثال 
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یا هر ماه دیگری که می خواهید جمع بندی کنید ) ستون   2001آیتم های سود و زیان را برای ماه ژانویه  

B  ).را ببینید 

 
 

 در کاربرگ   B: تعیین یک اسم برای ستون  1مرحله 

کلیدهای    Bستون    ، کنید  انتخاب  اسم    Ctrl + F3را   ، دهید  فشار  فیلد    ColBرا  در   Names inرا 

workbook  وارد کنید و رویOK .کلیک کنید 

 

 

  SUMIF: تابع  2مرحله 

 ، جمع بندی و شمارش را ببینید.  8داده ها را برا اساس شرط جمع می کند. فصل  SUMIFتابع 
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 متغیر دارد  3تابع 

 در برگه جدول داده ها ( B) ستون   Range –ColB –متغیر اول  .1

 (   Revenue) متن :  Criteria – B3 –متغیر دوم  .2

(. این ناحیه ای را تعیین می کند که   2001، ژانویه    D) ستون    Sum_range  –  D:D  –سومین متغیر   .3

 داده های آن بر اساس شرط جمع خواهند شد. 

 

 مسئله 

برای جمع بندی داده ها بر اساس شرط عالی است. اما محدودیتهایی نیز وجود دارد. شما   SUMIFتابع 

به بال   2001ده ها را از ژانویه  نمی توانید هیچ تغییری در ناحیه جمع انجام دهید. در مثال بال ، شما دا

جمع کردید. حال چگونه می توانید ناحیه جمع را به سهولت به ماههای مارس یا آوریل تغییر دهید؟ ) 

 به جای ماه ژانویه (

شماره ستون را به این صورت تغییر می دهد که : تغییر دادن شماره   VLOOKUPسومین متغیر تابع  

انعطاف پذیری بیشتری دارد. شما    INDEXمتقاطع خواهد شد. تابع  ستون باعث تغییر شماره ستون  

نیازمند کمک بوده و برای   SUMIFمی توانید هر دو شماره مربوط به سطر و ستون را تغییر دهید. تابع  

 استفاده شود. OFFSETحل مشکل باید از توابعی چون 
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 OFFSET: تابع  3مرحله 

یک مرجع را به یک ناحیه برمی گرداند که در آن شماره سطر و ستون از طریق یک سلول   OFFSETتابع 

می تواند یک یا چند سلول را شامل       یا چندین سلول تعیین می شود. مرجعی که برگردانده می شود  

 شود. شما می توانید شماره سطر یا ستونهای مورد نظر را تعیین کنید.

 
ل یک مقدار را از یک سلول بر می گرداند که فاصله آن از سلول پایه تعیین فرمول موجود در شکل با

 می باشد.       D4ستون می باشد. آدرس سلول  2شده است. فاصله صفر سطر و 

 SUMIFو   OFFSET: ترکیب تابع  4مرحله 

 بر طبق شرط جمع بندی شده اند.  2001در فرمول ترکیب شده زیر ، داده ها از ژانویه 

 

=SUMIF(ColB,B3,OFFSET(ColB,0,2)) 

 

ناحیه جمع بندی را تغییر خواهد داد ) مکان یابی دوباره (. برای  OFFSETتغییر سومین متغیر در تابع 

 به برگه اضافه کنید. Combo Boxانجام این ، یک 

 

 

 Combo Box:  5مرحله 
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 Combo Boxم سلولی که به را همانطوری که قبال توضیح داده شد اضافه کنید. اس Combo Boxیک 

 می باشد.  MonthsNumberپیوند خواهد شد 

  Combo Boxرا در نوار فرمول ببینید. اسم سلولی که به    SUMIFدر شکل زیر ، سومین متغیر تابع  

 پیوند شده است در اینجا ظاهر شده است.

 
 

باعث می شود که بطور باور نکردنی بتوانید از امکانات    Combo Boxو     SUMIF , OFFSETترکیب توابع  

 پرس و جو و جمع بندی داده ها در یک گزارش استفاده کنید.
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 24فصل 
 

 وام ها 
 

 

 

وامها را بر اساس اصول علمی محاسبه می کنند، و اصل و نیز سود   بازپرداخت هایفرمولهایی که میزان  

پیدا می    Paste Functionمحاوره ای       در کادر    Financialرا می توانند محاسبه کنند در دسته    190وام

شوند. در شکل زیر لیستی از توابع را به همراه ترکیبهای مورد نیاز آنها برای محاسبه وام می بینید. فرمولها 

 می ببینید. 16تا  12را در سلولهای خاکستری و ترکیبهای آنها را در سطرهای 

 

 

 

 
 

 
190 Loan  
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 ترکیب توابع محاسبه وام

Rate  نرخ بهره در هر دوره 
 

Per دوره ای که بهره برای آن محاسبه می شود 
 

Nper  تعداد کل قسط ها 
 

Pv ارزش فعلی ، مقداری که تا به حال پرداخت شده است 
 

Fv  .ارزش آینده یا تعادل پولی که می خواهید بعد از پرداخت آخرین قسط به آن دست یابید 

Type   تعیین کننده    1یا    0زمان پرداخت ، که می تواند در ابتدای دوره یا در انتهای دوره باشد. اعداد

تعیین کننده    1زمان پرداخت می باشند. عدد صفر مشخص کننده پرداخت در انتهای دوره و عدد  

پرداخت در ابتدای دوره می باشد. به طور پیش فرض   ) اگر متغیر خالی رها شود ( عدد صفر در 

 نظر گرفته می شود. محاسبات در انتهای دوره انجام خواهد شد. 

 

PMT (Rate, Nper, -Loan Amount) 

محاسبه اقساط یک وام بر پایه نرخ بهره ثابت و نیز میزان قسط ثابت انجام می شود. زمانی که نرخ  

بهره در هر قسط ثابت باشد این تابع میزان پرداخت هر قسط را ) اصل پول + سود ( را محاسبه می  

 کند.

می باشد و مدت وام سه ساله می باشد. میزان پرداخت قسط در هر    $  100,000: اصل یک وام  مثال  

 را ببینید.  Bمحاسبه شده است. در شکل بال ستون  $ 3,227ماه به میزان 
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PPMT (Rate, Which Period, Nper, -Loan Amount) 

ا نرخ میزان اصل پول را برای دوره داده شده محاسبه می کند که در آن وام بر اساس   قسط هایی ب 

 بهره ثابت و پرداخت های ثابت محاسبه می شود. 

کل پول پرداخت شده را در قسط های گذشته محاسبه می کند. البته اصل پول. چون قسط پرداخت  

 Cمثالهای مختلف را در ستون  شده در هر ماه هم شامل اصل پول می باشد و هم شامل بهره آن.  

 . 16تا  14ها در سطرهای ، و ترکیب فرمول 10تا  8ببینید ، سطرهای 

 

IPPMT (Rate, Which Period, Nper, -Loan Amount) 

میزان بهره پرداخت شده را برای دوره مشخص شده محاسبه می کند. در این محاسبه نرخ بهره و میزان  

 قسط ها ثابت فرض می شود. 

) همانطور که     د.  این تابع میزان بهره پرداخت شده را در طی مدت پرداخت قسط ها محاسبه می کن

و ترکیب فرمول را در   G11گفته شد هر قسط ترکیبی از اصل پول و بهره آن است .( محاسبات را سلول 

G13  .ببینید 

 

NPER (Rate, Pmt, -Loan Amount) 

 ببینید. D12تعداد پرداخت ها را برای یک نرخ ثابت بهره محاسبه می کند. ترکیب فرمول را در سلول 

 

RATE (Nper, Pmt, -Loan Amount) 

می باشد و بنابراین    نرخ بهره را برای یک قسط محاسبه می کند. روش محاسبه نرخ بهره ، روش تکرار 

 می تواند جوابی نداشته باشد یا دارای چندین جواب باشد. 

 زمانی که تعداد قسط ها ثابت است درصد بهره را برای قسط محاسبه می کند.
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PV (Rate, Nper, Pmt) 

کل ارزشی که پرداخت قسط ها تا   –)مقدار فعلی( می باشد.    present valueمخفف کلمات    PVکلمه  

 کنون ایجاد کرده است.

 مقدار فعلی را برای یک سری از پرداخت ها با نرخ ثابت بهره محاسبه می کند.

 

 ایجاد یک برنامه استهالک

 

 برنامه استهالک ساده

 را در شکل زیر ببینید. 191استهالکیک مثال درباره برنامه 
 

 
191 Amortization  
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 فرمولهایی که در شکل دیده نمی شوند:

 می باشد.( C4اسم سلول  LOAN)    LOAN=عبارت است از : C17فرمول سلول 

به همه سلولهای موجود در ستون   C18فرمول را از سلول      G17=عبارت است از :    C18فرمول سلول  

C  با شروع از سلولC18 .کپی کنید 

 

 برنامه استهالک با یک دوره مهلت 

تفاوت بین  یک برنامه استهالک عادی با یک دوره مهلت این است که در دومی ، بازپرداخت اصل با  

تاخیر همراه است. در قرارداد این نوع وام قید می شود که بازپرداخت وام از چه ماهی شروع خواهد  

 شد. 

ر از ماه اول اولین  نرخ بهره از قبل محاسبه شده است و پرداخت بهره از ماه اول شروع می شود. منظو 

 ماه بعد از عقد قرارداد می باشد. 
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نیست. این فرمولها   IPMTو  PPMTدر شکل زیر مثال را ببینید. توجه کنید که فرمولهای بکار رفته 

 زمانی که محاسبه بصورت خطی نیست چندان مناسب نمی باشد.

 

 

 
 

 

 

 برنامه استهالک برای پرداخت تصادفی 

 ببینید که برای محاسبه مجموع اصل پول و بهره در هر قسط آورده شده است. فرمولهای زیر را 

می شود : تعداد          زمانهای بازپرداخت اقساط وام تصادفی هستند. نرخ بهره به صورت زیر محاسبه 

 روز در یک سال. 365روزهایی که بهره تعلق می گیرد تقسیم بر 
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 جدولی برای محاسبه قسط ها با دو متغیر 

میزان پولی را که شما می خواهید قرض کنید به میزان توانایی شما در پرداخت های منظم ماهانه دارد.  

میزان پرداختی در هر قسط به چند عامل بستگی دارد ، میزان کل وام ، مدت بازپرداخت وام و میزان 

 نرخ بهره وام. 

مقدار پول برای شما مطمئن است ،    برای کمک به شما تا اینکه با اطمینان بدانید که قرض گرفتن چه

به جدول زیر نگاه کنید. در این جدول برای وام های مختلف از سه متغیر یکی از متغیرها را ثابت می  

 Data → Dataگیریم و بقیه را تغییر می دهیم تا میزان تفاوت مشخص شود. جدول از طریق منوی  

Table   اگر    – ، چه    25د تکنیک ایجاد جدول به فصل  ساخته شده است. برای اطالعات بیشتر در مور

 مراجعه کنید. 

 داده ها و فرمول در جدول :

 ) شما می توانید این عدد را بعدا تغییر دهید.( 36 –تعداد اقساط ثابت 

 را در شکل ببینید. 6. سطر  100,000 $و  $ 10,000میزان وام ، بین  –اولین متغیر 

 را در شکل ببینید. B، ستون  %10 و %4نرخ بهره ، بین  –دومین متغیر 
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قرار دارد. این تابع میزان پرداختی را برای هر قسط تعیین می کند  ) اصل   B6در سلول    PMTفرمول  

 می باشد. D4تا  D2پول + نرخ بهره (. سلولهایی که برای محاسبه تابع بکار می رود 

 فرمول جدول داده ها در نوار فرمول 

می کنند. دو         نامیده شد میزان قسط های ماهانه را محاسبه        TABLEفرمولها از مقداری که  

 متغیری که به عنوان ورودی تابع محسوب می شوند در ستون و سطر قرار دارند.

از مقداری که   با روش    TABLEفرمولها  به سلولها وارد می شود.   TABLEنامیده شد به طور خودکار 

. شما نمی توانید تابع را به صورت مستقیم در سلولها   TABLE(D4:D2)=ترکیب فرمول عبارت است از :  

وارد کنید. شما باید مراحل موجود در قسمت " چگونه یک جدول با دو متغیر ایجاد کنیم؟ " را مطالعه  

 کنید. 

 

 چگونه جدولی با دو متغیر ایجاد کنیم ؟

 کنید. مطابق شکل وارد  4تا  1داده های مربوط به وام را در سطرهای  .1
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به    B6در سلول    PMT(D2/12,D3,-D4)=را    PMTتابع   .2 وارد کنید. دقت کنید که متغیرهای تابع 

 اشاره می کند. D2:D4سلولهای 

وارد کنید. میزان وام های مختلف   PMTدر زیر فرمول تابع    Bدرصدهای مختلف بهره را  در ستون   .3

 وارد کنید.  G6تا  C6را نیز در سطر عنوان جدول در سلولهای 

 در گوشه بال ( PMTرا انتخاب کنید ) فرمول  B6:G40ناحیه  .4

 را انتخاب کنید.  Tableگزینه  Dataاز منوی  .5

 را انتخاب کنید ) میزان وام (  D4سلول  Row input cellدر قسمت  .6

 را انتخاب کنید. ) درصد بهره ( D12سلول  Column input cellدر قسمت  .7

 کلیک کنید. OKروی  .8

 

 

 

 

 

اکسل بدنه جدول داده ها را پر خواهد کرد. سلولهای موجود در این ناحیه نتایج حاصل از جایگزینی 

 مقادیر مختلف را در فرمول پایه نشان خواهند داد. 
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 25فصل 
 

What – if 

 اگر ( –) چه 
 
 

به   که  است  هایی  تکنیک  دارای  محاسبه    What – ifاکسل  در  را  شما  ابزارها  این  هستند.  مشهور 

احتمالت مختلف یاری می کنند و به این ترتیب قدرت تصمیم گیری شما را افزایش می دهند. این فصل  

 مطالب زیر را پوشش می دهد : 

 ده ها.انجام آنالیز حساس با استفاده از جدول دا 

 برای پیدا کردن جواب. 192استفاده از جستجوی هدف 

  برای یافتن جوابهایی تحت شرایط خاص. 193استفاده از حل کننده 

  194ایجاد مدلهای مختلف اقتصادی با استفاده از ابزار سناریو . 

 

 آنالیز حساس )جدول داده ها (

دول داده های دو متغیری را یک ج  Table، وام ها ، شرح داده شد که چگونه از طریق    24در فصل  

ایجاد کنید. جدول نتایج محاسبه را تولید کرده و آنها را برای پرداخت های قسط هر ماه نشان می دهد  

 می کنند.     که در آن یک متغیر ثابت بوده و دو متغیر دیگر تغییر   

 Break - Even Pointمحاسبه  –: شکل زیر را ببینید.  مثال 

 
192 Goal seeking 
193 Solver  
194 Scenario  
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شود تا هزینه عبارت است از نتایج تعداد فروش هایی که باید انجام    Break – Even Pointدر مدل ،  

 Breakهای مستقیم و مقطوع کال پوشش داده شود. هر تعداد فروش بیشتر  از نقطه محاسبه شده  

– Even Point  سبه شده باعث افزایش درآمد فروشگاه خواهد شد  و هر تعدادی که کمتر از نقطه محا

 به فروش برسد باعث ضرر فروشگاه خواهد شد.

نتایج محاسبه در    A:Cداده های در خصوص فروش و قیمت در کاربرگی در ستونهای   اند.  وارد شده 

 عدد نشان می دهد.  3000ظاهر شده است و میزان ضرر را برای تعداد فروش  C15سلول 

 

 ایجاد یک جدول داده ها 

 فروش را در کاربرگ وارد کنید. ) بر طبق مثال (داده های مربوط به قیمت و 

را به    C13و سلول    Salesبه اسم    C6نامهای زیر را به سلولهای گفته شده اختصاص دهید : سلول   .1

 نامگذاری کنید.  Expensesاسم 

 بر طبق لیست زیر وارد کنید :  F6:H6فرمولهای زیر را در سلولهای  .2

 این را وارد کنید :  سلول

F6 =Sales 

G6 =Expenses 
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H6 =F6-G6 

 وارد کنید. E7:E15تعداد فروشهای متفاوتی را در ناحیه  .3

را انتخاب کنید. دقت کنید که هم ستون میزان فروش و هم سطر    E6:H15جدول موجود رد ناحیه   .4

 عنوان که دارای فرمول است انتخاب شود.

 را انتخاب کنید.  Tableگزینه  Dataاز منوی  .5

 را انتخاب کنید.  B4سلول  Row input cellدر قسمت  .6

 کلیک کنید. OKروی  .7

 
ول ظاهر شده اند. در مثال گفته شده نقطه فرمولهای جد  F7:H15نتایج را در شکل ببینید. در سلولهای  

 واحد می باشد.  4348واحد می باشد. مقدار دققق  4500تا  4000بین  Break-even pointبحرانی 

 

 Break – Even Pointاضافه کردن یک نمودار 

 ( Hرا انتخاب کنید. ) بدون فرمولهای ستون  E6:G15محدوده  .1

 استاندارد کلیک کنید.  در نوار ابزار Chart Wizardروی آیکون  .2

را انتخاب   Lineنوع    Chart typeرا انتخاب کنید. در قسمت    Standard، سربرگ    4از    1در مرحله   .3

 کلیک کنید.  Nextکرده و روی 

 کلیک کنید.  Next، روی  4از  2در مرحله  .4
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 Categoryرا تایپ کنید. در فیلد    Break – Even Pointعبارت    Chart title، در فیلد    4از    3در مرحله   .5

(X) axis    عبارتUnits    را تایپ کنید. و در فیلدValue (Y) axis    عبارتSales   را تایپ کنید. روی

Next  .کلیک کنید 

 کلیک کنید.  Finish، روی  4از  4در مرحله  .6

 را انتخاب نمایید.  Cutنمودار را انتخاب کنید ، راست کلیک کنید و گزینه  .7

 را فشار دهید.  Ctrl + Vگری را انتخاب کنید و کلیدهای کاربرگ دی .8

 نمودار را بنا به دلخواه خود تغییر دهید و بهبود بخشید.

 

 

  Goal Seekingپیدا کردن یک جواب با استفاده از 

، شما می توانید نتیجه یک مسئله تک مجهولی را محاسبه کنید.  Goal Seekingبا استفاده از تکنیک  

Goal Seek    مقدار موجود در سلول را آنقدر تغییر می دهد که نتیجه مورد نظر بسته به فرمول وارد شده

 حاصل شود. مثالهای زیر این مطلب را روشن می سازند.

 

 محاسبه میزان فروش مورد نیاز برای رسیدن به سود دلخواه

 30713تعیین کنید که چه میزان واحد باید فروخته شود. نتیجه عدد    50,000$ای رسیدن به سود  بر

 واحد می باشد. 
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 Solverروش بهتر برای حل محدودیت ها : 

سوال این بود که چه میزان فروش لزم است که سود فروشگاه به مقدار    Goal Seekدر استفاده از  

 برسد؟  $50,000

اعمال نشده است. فرض کنید که چند محدودیت داشته  این مسئله هیچ شرطی  توجه کنید که در 

باشیم. اگر شما در میزان محصولی که میتوانید تهیه کنید محدودیت داشته باشید یا اینکه قیمت فروش 

 قطوع و ثابت باشد ، شما مسئله را چگونه حل خواهید کرد؟شما م

وجود دارد که می تواند جواب را برای مسئله های با محدودیت   Solverبه نام    Add-inدر اکسل یک  

پیدا کند. در این مثال محدودیت های ما تعداد محصول یا قیمت فروش آنها می باشد. توجه کنید که 

Solver ید نصب شود. جزء اکسل نبوده و با 

 

 2000و  97در اکسل  Solverمربوط به  Add – Inنصب 

 را انتخاب کنید.  Add – Insگزینه  Toolsاز منوی  .1

 کلیک کنید.  OKرا عالمت بزنید و روی  Solverتیک مربوط به  .2

 2002در اکسل 

 در لیست ظاهر نمی شود. Solverبرنامه مربوط به 

 را انتخاب کنید.  Add – Insگزینه  Toolsاز منوی  .1
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 Microsoftرا پیدا کنید. معمول در زیر پوشه    Solver.xlaکلیک کنید تا فایل مربوط به    Browseروی   .2

Office\Office\Library  .این فایل را می توانید پیدا کنید 

 کلیک کنید.  OKرا عالمت بزنید و روی  Solverتیک مربوط به  .3

 

 Solverتکنیک های کار با 

فروشگاه را در کاربرگ قبال دیدید. شرایط اعمال شده می تواند بر جواب مسئله حاضر   مدل اقتصادی

 تاثیر بگذارد. 

 

 
 Solverتنظیم مؤلفه های 

 فرمولها و داده ها را در کاربرگ مطابق شکل بال وارد کنید. .1

سلولهای حاوی مقادیر بدون فرمول را انتخاب کنید. اسمی را به آنها اختصاص دهید و آنها را انتخاب   .2

 یاری خواهد کرد. ( Solverکنید. ) این عمل شما را در یافتن این سلولها در مرحله تعیین شرطهای 
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 فقط سلولهایی را انتخاب کنید که دارای مقدار هستند.  – نکته 

را    F5که دارای داده متنی است(    Aناحیه داده ها را انتخاب کنید . ) البته بدون ستون  

را انتخاب کنید. روی   Constantsرا انتخاب کرده و از آن گزینه    Specialفشار دهید. گزینه  

OK  .کلیک کنید 

 

 را انتخاب کنید.   Solverگزینه  Toolsاز منوی  .3

 .D9وارد کنید ، برای مثال سلول  Set Target Cellسلول هدف را در قسمت   .4

 را انتخاب نمایید.  Maxگزینه  Equal Toدر بخش  .5

اجازه می دهید برای یافتن نتیجه تغییر    Solver، داده هایی را که به    By Changing Cellsدر فیلد   .6

 دهد انتخاب کنید. توجه کنید که قبال این سلولها توسط شما انتخاب شده اند.

 ظاهر می شود. Add Constraintید. کادر محاوره ای کلیک کن Addروی  .7

 : ا اضافه کردن شرط ه

قسمت   .أ که   Cell Referenceدر  را  سلولی  آدرس 

Solver   .مقدار جدید را در آن درج خواهد کرد وارد کنید

رابطه مورد نظر را بین سلول مورد نظر و شرط انتخاب 

 (  Int, Bin ,=< ,= ,=>کنید. )

   –یک عدد ، سلول یا محدوده یا فرمول  –سپس یک شرط را در سمت راست وارد کنید  . ب

کلیک کرده و کار را به اتمام    OKروی  کلیک کنید و شرط های دیگری را اضافه کنید یا اینکه    Addروی   .ج

 برسانید.

ظاهر خواهد    Solver Resultsکلیک کنید تا جواب مناسب را پیدا کند.کادر محاوره ای    Solverروی   .8

  شد.
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کلیک کنید. جزئیات بیشتر در   Save Scenarioبرای ذخیره جواب ها به عنوان یک سناریو ، روی   .9

 مورد سناریو را در قسمتهای آتی همین فصل ببینید.

 آنها را ایجاد کند انتخاب کنید.  Solverگزارشهایی را که دوست دارید  .10

 

 Solverایجاد گزارش با 

 گزارش ها بهطور خودکار در کاربرگ جدیدی در همان کارپوشه ایجاد می شوند. 

 

 گزارش پاسخ

 اعداد اصلی را نمایش می دهد تا با اعداد مربوطه مشروط مقایسه شود.گزارش 

 

 گزارش محدودیت ها 

 این گزارش بیشترین مقدار متغیرها را بدون در نظر گرفتن شرط ها نشان می دهد.

 

 گزارش حساسیت 

 این گزارش میزان حساسیت جواب بدست آمده را نسبت به محدودیت های اعمال شده نشان می دهد.
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 Solverنظیمات ت

 کلیک کنید.  Optionsروی  Solver Parametersدر کادر محاوره ای 

 خواهد شد.  Solverتغییر هر یک از گزینه های موجود در این قسمت باعث تغییر جواب پیشنهادی  

 

 
 

 نکته  

نتواند جواب را پیدا    Solverاعمال شرط های زیاد و غیر منطقی ممکن است باعث شود که  

 نتوانست جواب را پیدا کند از تکنیکهای زیر استفاده کنید: Solverکند. اگر 

 تعداد شرط ها را کاهش دهید.  .1

2. Solver    به جواب مورد یک شرط  در  که  زمان  کنید. هر  اجرا  برای یک شرط  بار  هر  را 

 د به سراغ شرط دیگر بروید.رسیدی

 

Solver در اینترنت 

به بعد وجود داشته است و به روز نشده است. اگر در مورد مسائل   5از اکسل نسخه    Solverبرنامه  

در قبال پرداخت پول این برنامه را از سایت زیر    دپیچیده نیاز به برنامه پیشرفته ای داشتید  می توانی 

 دانلود کنید.
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www.solver.com 

 

 سناریوها

شما می توانید برای یک مدل اقتصادی سناریوهای مختلفی را  با تغییر فرضهای سناریو ذخیره کرده و  

نمایش دهید. سناریوها می توانند گزارش کلی و نیز جداول محوری را برای بررسی بیشتر موارد ایجاد  

 کنند.

تعداد معینی کال را خواهید فروخت. نتیجه  در فرآیندی برای انجام یک معامله ، شما فرض می کنید که  

معامله بستگی به این فرض شما دارد. از نظر ریسک اقتصادی بهتر است که شما بتوانید حداقل سه 

نمونه از فرآیند آینده را پیش بینی کنید. ) یعنی تعداد کالیی که انتظار دارید بفروشید ( و میزان تاثیر  

، به صورت زیر نامیده  امحاسبه کنید. این پیش بینی ها ، یا سناریوه  این سه فرض بر نتیجه معامله را 

خواهند شد : پیش بینی بدبینانه ، متوسط و عالی . گاهی اوقات سناریوها را به صورت بهترین و بدترین 

 می کنند. نیز نامگذاری 

 

 اضافه کردن سناریوهای مختلف

در شکل زیر مدل اقتصادی مربوط به سود و زیان کارخانه ای آورده شده است. کارخانه فقط یک محصول  

  Bو    Cتولید می کند و داده های ورودی بر پایه تجربه های گذشته می باشند. سلولهایی که در ستون  

انتخابی ها (  به رنگ خاکستری مشخص شده اند دارای مقدار بدون فرمول هستند. بقیه سلولها ) غیر  

دارای لیستی از اسامی است که  Eدارای فرمولهایی برای محاسبه نتایج هستند. ستون  Bو  Cدر ستون 

 اختصاص داده شده است. Cو  Bبه سلولهای ستون 

 

 
 نکته  
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قبل از استفاده از سناریو حتما برای سلولهای حاوی مقدار ، اسمی را اختصاص دهید. 

 اهمیت این کار پی ببرید.  شکل زیر را ببینید تا به

 

 
 

 : تعریف اسامی   1مرحله 

را   Ctrl + F3را انتخاب کنید و  کلیدهای    B3سلول    :    ترفندی برای تعریف سریع اسم برای یک سلول

  A3ظاهر میشود و با استفاده از عنوان موجود در سلول    Define Nameفشار دهید. کادر محاوره ای  

روی    Direct_Costاسم    پیشنهاد می دهد.  را    OKرا  تیره  فاصله و خط  گونه  اکسل هر  کنید.  کلیک 

 در بال ببینید. (  Dبرخواهد داشت. ) لیست اسامی را در ستون 

ها با یک ستون خالی از سلولهای موثر نخواهد بود چون سطر عنوان  10:17این ترفند در مورد سطرهای 

کپی کنید. از روش مشابه برای   B10:B17را به    A10:A17هدف جدا شده اند. در این مورد ، سلولهای  

 موقت را حذف کنید.  B10:B17نامگذاری استفاده کنید. سپس سلولهای 
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  B10:C17لهای  سلو   B10:B17به    A10:A17بعد از کپی کردن    ترفندی برای نامگذاری سلولهای بسیار :

تیک   Create Namesرا فشار دهید. در کادر محاوره ای    Ctrl + Shift + F3را انتخاب کنید. کلیدهای  

 کلیک کنید.    OKرا انتخاب کنید و روی   Right Columnمربوط به 

 

 : ایجاد سناریوها  2مرحله 

 را انتخاب کنید.  Scenariosگزینه  Toolsاز منوی  .1

 را انتخاب کنید.  Addگزینه  Scenario Managerدر کادر محاوره ای  .2

 

 یک سناریوی اصلی را وارد کنید

 . Original Scenario، تایپ کنید:  Scenario nameدر فیلد  .1

انتخاب کنید و روی    Changing cellsدر فیلد   .2 را  کلیک   OKهمه سلولهای حاوی مقدار / متغیر 

 ظاهر می شود. Scenario Valuesکنید.کادر محاوره ای 

 کلیک کنید.  Addمقادیر جدید را برای تغییر سلولها وارد کنید و روی  .3
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 یک سناریوی بدبینانه را وارد کنید 

 .  Pessimistic Scenario، تایپ کنید :  Scenario nameدر فیلد  .1

انتخاب کنید و روی    Changing cellsدر فیلد   .2 را  کلیک   OKهمه سلولهای حاوی مقدار / متغیر 

 ظاهر می شود. Scenario Valuesکنید.کادر محاوره ای 

 ند( مقادیر جدید را برای تغییر سلولها وارد کنید ) مقادیری که سناریوی بدبینانه را مشخص می کن .3

 کلیک کنید.  Addروی  .4

 

 

 یک سناریوی خوش بینانه را وارد کنید

 .  Optimistic Scenario، تایپ کنید :  Scenario nameدر فیلد  .1

انتخاب کنید و روی    Changing cellsدر فیلد   .2 را  کلیک   OKهمه سلولهای حاوی مقدار / متغیر 

 ظاهر می شود. Scenario Valuesکنید.کادر محاوره ای 

مقادیر جدید را برای تغییر سلولها وارد کنید ) مقادیری که سناریوی خوش بینانه را مشخص می   .3

 کنند(

 کلیک کنید.  Addروی  .4

 



http://amar80.blogfa.com 

 452 

 فرمولهای موقت استفاده می کنند  ازدرج مقادیری که 

 
کلیک کنید. در حال حاضر فرمولها    OK، تابع یا فرمولی را وارد کنید و روی    Scenarios Valuesدر فیلد  

 با مقادیر جایگزین شده اند.

(. بعد از ذخیره   %25) رشد    B2*1.25=( فرمول زیر را وارد کنید:    E2)    Average_income: در فیلد  مثال  

 واهد بود. خ  B2بیشتر از مقدار سلول  Average_income 25%تغییر ، مقدار سلول 

 

 به روز رسانی داده ها در سناریو 

کلیک کنید و مقادیر سناریو    Edit، سناریو را انتخاب کنید و روی    Scenario Managerدر کادر محاوره ای  

 را به روز کنید. 

 

 نمایش سناریو در کاربرگ 

، سناریو را انتخاب   Scenario Managerدر کادر محاوره ای  

کلیک کنید. دقت کنید که در کاربرگ شما    Showکرده و روی  

  ، مقادیر جدید جایگزین مقادیر قبلی سلولها خواهند شد.
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 اضافه کردن یک آیکون سناریو به نوار ابزار 

  Commandرا انتخاب کنید و سربرگ    Customizeرا انتخاب کنید. سپس    Toolbarگزینه    Viewاز منوی  

 را انتخاب کرده و آنرا به روی نوار ابزار بکشید.  Scenarioآیکون مربوط به    Toolsرا انتخاب کنید. از دسته  

 

 گزارش ها 

ای   کادر محاوره  روی    Scenario Managerدر   ،Summary    ای کادر محاوره  کنید.   Scenarioکلیک 

Summary : ظاهر می شود. دو نوع گزارش برای سناریوی شما قابل تهیه است 

 Scenario summary 

 Scenario PivotTable report 

 

 

 

 Scenario Summaryگزارش 

 را انتخاب کنید.  Scenario summaryگزینه  .1

، همه سلولها را به همراه فرمول جمع و محاسبات انتخاب کنید. اگر تعداد   Result cellsدر فیلد  .2

 آنها زیاد باشد ، فقط سلولهای مهم را انتخاب کنید: رشد درآمد ، قیمت مقطوع و درآمد فروشگاه.

 کلیک کنید. OKروی  .3
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 نکته 

در ستون   را  آدرس سلولها  اسامی  که چگونه  کنید  ا  Bدقت  داده  تغییر  ند.  کاربرگ شما 

اهمیت تعریف اسامی قبل از ایجاد سناریوها اینجا آشکار می شود. بدون اسامی ، استخراج 

شامل مقادیر فعلی مدل می باشد. ذخیره داده های اصلی    Dگزارش غیر ممکن بود. ستون  

توصیه می شود زیرا ممکن است بخواهید نتایج را با هم    Original Scenarioتحت نام  

 آینده داده های مدل اصلی را باز یابی کنید.مقایسه کنید یا در 

 

 PivotTableگزارش 

 را انتخاب کنید.  Scenario PivotTable report، گزینه  Scenario Summaryدر کادر محاوره ای  .1

، همه سلولها را به همراه فرمول جمع و محاسبات انتخاب کنید. اگر تعداد   Result cellsدر فیلد   .2

 آنها زیاد باشد ، فقط سلولهای مهم را انتخاب کنید: رشد درآمد ، قیمت مقطوع و درآمد فروشگاه.

 کلیک کنید. OKروی  .3
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 چاپ کردن سناریوها 

،    11را در فصل    Report Managerسناریوها را به ترتیب چاپ کنید. بخش   195با استفاده از مدیر گزارش 

 چاپ کردن ببینید. 

 ناحیه سناریو را در برگه انتخاب کنید و تنظیمات درست چاپ را برای ناحیه انتخابی اعمال کنید.  .1

 را انتخاب کنید. Report Managerگزینه  Viewاز منوی  .2

 را انتخاب کنید.  Edit Reportکلیک کنید. کادر محاوره ای  Addروی  .3

 اسم گزارش را تایپ کنید.  Report Nameدر فیلد  .4

 را انتخاب کنید.   Scenarioتیک گزینه  Section to Addدر قسمت  .5

 Section in thisکلیک کنید. اکنون در فیلد    Addاولین سناریو را از لیست انتخاب کرده و روی   .6

Report هید تا همه سناریوها را اضافه کنید.ظاهر می شود. این عمل را ادامه د 

  کلیک کنید. OKروی  .7

 
 

 چاپ سناریوها

کلیک کنید. هر   Printرا باز کنید.سناریو را انتخاب کرده و روی    Report Managerگزینه    Viewاز منوی  

 گزارش در برگه ای جداگانه چاپ میشود. 

 
195 Report Manager 
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