آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده Excel
ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪوﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
)USERﮐﺎرﺑﺮ( ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺟﺪول ﺣﺎوی ردﯾﻒ ﻫﺎ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻘﺎﻃﻊ آﻧﻬﺎ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﮐﻪ در آن ردﯾﻔﻬﺎ ) (ROWSو ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ )(COLUMNSو
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ) (CELLSﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎم اوﻟﯿﻦ ﺳﺘﻮن  Aو ﻧﺎم آﺧﺮﯾﻦ
ﺳﺘﻮن ) IVﺳﺘﻮن  (256ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ردﯾﻔﻬﺎ از ﺷﻤﺎره  1ﺷﺮوع ﺗﺎ ﺷﻤﺎره  16384در اﮐﺴﻞ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﺑﺎ ﯾﮏ آدرس ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ"  A3ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺳﺘﻮن
 Aردﯾﻒ  3ﻗﺮار دارد  :و ﯾﺎ  BC12ﯾﻌﻨﯽ ردﯾﻒ  12و ﺳﺘﻮن  BCﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل
ﻧﻤﺎ ) (CELL POINTERروی آن ﻗﺮار دارد و رﻧﮓ آن ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﻮدن ﺳﻠﻮل ﻧﻤﺎ روی ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده
ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﻮدن ﺳﻠﻮل ﻧﻤﺎ راﻫﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد.ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﭘﯿﮑﺎن
ﯾﺎ ﻓﻠﺶ دار ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ )  (ARROW KEYﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎی  Pg Dnوﯾﺎ Pg Up
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻓﺸﺎر دادن دﮐﻤﻪ  TABﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮاﺳﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ) (SHIFT)+(TABﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﭼﭗ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ)ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد(.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻠﯿﺪ  F5را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﻢ آدرس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از  USERﺳﺌﻮال ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﭘﺎﻧﭻ و ﻓﺸﺎر
دادن ﮐﻠﻤﻪ  ENTERﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
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ﮐﺎرﺑﺮگ  ,ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ  ,ﻓﺎﯾﻞ
ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ وارد ﻣﺤﯿﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ  ,ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺰرگ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮگ) WORK
(SHEETدر ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮﮔﻬﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ
)(WORK BOOK,WORK FILEرا ﻣﯽ دﻫﺪ.اﯾﻦ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روی ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮی ﯾﺎ داﺋﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻼﭘﯽ دﯾﺴﮑﺖ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .
اﻧﻮاع داده ﻫﺎ )ﻣﺤﺘﻮای ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ(
اﺻﻮﻻ" ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ وارد ﺷﺪن در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
-1

ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﯽ )ﺣﺮوف(ﻣﺜﻞ . SALES , ALI

-2

ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺪدی )ارﻗﺎم(ﻣﺜﻞ  360و 1/5و ).(450+2

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  EXCELﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻋﺒﺎرات ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﺣﺘﻤﺎ" از = اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل :

 = 0/40×3وﯾﺎ

)= (450+2

ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل در ﺷﮑﻞ  1ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪآورده ﺷﺪه اﺳﺖ :

ﺷﮑﻞ  -1ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎوﻋﺪدﻫﺎوﺛﺎﺑﺘﻬﺎی ﺣﺮﻓﯽ در EXCEL
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ﺣﺎل در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮل ﺟﺎری ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﭗ ﻣﺤﺘﻮای ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﯽ  ENTERﻓﺸﺎر داده ﻣﯽ ﺷﻮد
 .ﻣﺤﺘﻮای ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﯽ  ALIدر ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﻠﻮل و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺪدی ﺗﺎﯾﭗ ﺷﻮد و ﺑﺎ
ﻓﺸﺎردادن دﮐﻤﻪ  ENTERدر ﻗﺴﻤﺖ راﺳﺖ ﺳﻠﻮل ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ).ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ (1
ﻓﺮﻣﻮل ﭼﯿﺴﺖ ؟
در ﮐﺎرﺑﺮگ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺣﺮﻓﯽ و ﻋﺪدی را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ
.ﻣﺜﻼ" ﻋﺒﺎرت ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﺘﻮای ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﯽ و رﻗﻢ  360452ﯾﮏ ﻣﺤﺘﻮای ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺪدی اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﮔﺮ ﭼﻪ رﻗﻤﯽ ﻣﺜﻞ  102564ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد,ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا" ﯾﮏ
ﻣﺤﺘﻮای ﻋﺪدی اﺳﺖ اﻣﺎ در ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻋﺪد اﯾﻦ
ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮐﺎرﺑﺮﮔﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﻇﺎﻫﺮا" از ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ اﺛﺮی ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﯽ
ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .
اﮔﺮ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ی ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ  ,ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ را وارد ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن دﮐﻤﻪ
 ENTERﻓﻘﻂ ﻧﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ آن ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﺳﻠﻮل  A1ﻋﺪد 10
و در ﺳﻠﻮل  A2ﻋﺪد  100وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﻠﻮل  A3ﻓﺮﻣﻮل  =A1*A2را وارد ﮐﻨﯿﻢ آﻧﮕﺎه در ﺳﻠﻮل
ﻣﺬﺑﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 10و100و 1000ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻧﺮم اﻓﺰار اﮐﺴﻞ از ﻧﺸﺎﻧﻪ = اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺤﺘﻮای ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﯽ ﯾﺎ ﻋﺪدی ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺎل در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ را روی ﺳﻠﻮل ﺣﺎوی ﻓﺮﻣﻮل ﻗﺮار دﻫﯿﺪ )ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ  ( 2در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﺧﻮد ﺳﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﻮل را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺧﻂ اﻋﻼن )ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ و زﯾﺮ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻨﻮﻫﺎ( ﻣﺤﺘﻮای
واﻗﻌﯽ ﺳﻠﻮل را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
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ﺷﮑﻞ -2ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ) ( EXCEL

ﻣﺪل ﻫﺎی زﻧﺪه در ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده
ﻣﻨﻈﻮر از زﻧﺪه ﺑﻮدن ﭘﻮﯾﺎﺑﻮدن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ آدرس ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ در ﺳﻠﻮل ﺣﺎوی ,ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ارﻗﺎم  A1و A2ﺑﺠﺎی  10و, 100اﻋﺪاد  5و 10ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ,ﻓﺮﻣﻮل =A1*A2
در ﺳﻠﻮل  A3ﺑﺠﺎی  1000ﻋﺪد  50ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ)ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ . ( 3
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ﺷﮑﻞ  -3زﻧﺪه وﭘﻮﯾﺎ ﺑﻮدن ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻋﺪدی ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻧﺪه ﺑﻮدن ﻣﺪﻟﻬﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ  .ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﯿﺘﺮﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ
ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻼ" زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﻗﺎم
اوﻟﯿﻪ آن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.

ﺗﻮاﺑﻊ )ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎص(
ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮای ﺳﻪ ﺳﻠﻮل  A1,A2,A3ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻓﺮﻣﻮل  =A1+A2+A3اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮد وﻟﯽ آﯾﺎ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﻠﻮل ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎ" ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻓﺮﻣﻮل
دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .
در ﻧﺮم اﻓﺰار اﮐﺴﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی دارﻧﺪ .ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ
ﺗﻮاﺑﻊ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
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ﺷﮑﻞ ﺗﺎﺑﻊ در اﮐﺴﻞ

ﺷﺮح
ﺗﺎﺑﻊ ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد

)

(=SUM

ﺗﺎﺑﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻋﺪاد

)

(=AVG

ﺗﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار

)

(=MAX

ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار

)

(=MIN

در داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان دﺳﺘﻪ اﻋﺪادی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد را ﻧﻮﺷﺖ
)ﺟﺪول ذﯾﻞ(.
)=SUM(A1:A10
)=SUM(A1,A2,A3,B4,F9
)=SUM(A1,A2,18,45
)=AVERAGE(F10:F40
)=MAX(S15:S259

ﺿﺒﻂ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ
ﺑﺮای ﺿﺒﻂ ﯾﮏ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﯾﮏ ﯾﺎﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاز ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺷﮑﻞ  -4ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺿﺒﻂ ﻓﺎﯾﻞ در ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ .
ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﻮی ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯽ ﺗﻮان از ﮐﻠﯿﺪ ] [ALTاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.ﺑﺎ ﻓﺸﺎردادن ﮐﻠﯿﺪ ALT
ﻣﻨﻮی ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮان  FILEرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن  ENTERزﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﻨﻮی ﻓﺎﯾﻞ ) (FILEﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
از ﻓﻬﺮﺳﺖ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  FILEﮐﻠﻤﻪ  SAVEرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و  ENTERﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ,در ﺟﻮاب
ﺳﺌﻮال ﻧﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﺎﯾﭗ ﻧﻤﻮده و ﻣﺠﺪدا" ﮐﻠﻤﻪ  ENTERرا ﻓﺸﺎر ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرات ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮان روی آﯾﮑﻮن ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺿﺒﻂ
ﻓﺎﯾﻞ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺮ ﻣﺎوس را ﻓﺸﺎر داده ﭘﺲ از آن ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ وارد ﻧﻤﻮد.ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه دارای
ﭘﺴﻮﻧﺪ  XLSﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه
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ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ,دﺳﺘﻮر ﺑﺎز ﮐﺰدن
ﻓﺎﯾﻞ  OPENرا اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﻨﻮی  FILEﻣﯽ ﺗﻮان دﺳﺘﻮر  OPENرا اﺟﺮا ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای
اﺣﻀﺎر را ﺗﺎﯾﭗ ﯾﺎ از ﻟﯿﺴﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ در ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ " ﺿﺒﻂ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﭘﺲ از
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  CTRL+Sﺑﺪون وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار اﻗﺪام ﺑﻪ ﺿﺒﻂ
ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ﺟﺎری ﻧﻤﻮد.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻮی EDIT
) COPYﮐﭙﯽ(ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮای ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮر ﮐﭙﯽ  COPYدر : EXCEL
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮر ﮐﭙﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ را در ﺳﻠﻮل ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺎﻻی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
) (A1ﻗﺮار داده ﺳﭙﺲ ﮐﻠﯿﺪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺎوس را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﻢ و در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ آن را ﺗﺎ ﺳﻠﻮل ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ
ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺸﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻞ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺗﯿﺮه در ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺣﺎل ازﻣﻨﻮی  EXCELدﺳﺘﻮر  EDITرا ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﮐﻠﯿﺪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺎوس اﻧﺘﺨﺎب و از ﻓﻬﺮﺳﺖ
زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن ﻓﺮﻣﺎن  COPYرا ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﺎوس اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﻘﺼﺪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎوس و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روش اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده )ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﺠﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن آدرس ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ ﺳﻠﻮل اول آدرس ﻣﻘﺼﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد(ﭘﺲ از ﻓﻬﺮﺳﺖ زﯾﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  EDITﻓﺮﻣﺎن ) PASTﭼﺴﺒﺎﻧﺪن (را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.
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ﺷﮑﻞ – 5ﻃﺮﯾﻘﻪ ﮐﭙﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ

ﺗﻮﺿﯿﺢ  :ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺣﺎوی ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮای ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻋﺪدی و ﺣﺮوﻓﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮﻣﻮل در ﻋﻤﻞ ﮐﭙﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻘﺪارﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺒﺪأ ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪﮐﭙﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
ﻣﺜﻼ" اﮔﺮ در ﺳﻠﻮل  C1ﻓﺮﻣﻮل  =A1*B1وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﻠﻮل
در ﺳﻠﻮل  C2ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺼﻮرت  = A2 * B2در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ از ﻣﺒﺪأ ﺗﺎ
ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ردﯾﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ردﯾﻒ در ﻓﺮﻣﻮل اول )ﻣﺮﺟﻊ(ﯾﻌﻨﯽ ارﻗﺎم  1در
 A1,B1ﺑﻪ رﻗﻢ  2ﮐﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  1اﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺼﻮرت  = A2 * B2در
آﻣﺪه اﺳﺖ .وﻫﻢ ﭼﻨﺪ اﮔﺮ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮل  C1در ﺳﻠﻮل ﻣﺠﺎورآن ﯾﻌﻨﯽ  D1ﮐﭙﯽ ﺷﻮد ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮﺣﺮﮐﺖ

ﯾﮏ

ﺳﺘﻮن

ﺑﻪ

ﺳﻤﺖ

ﺟﻠﻮ

ﺑﺼﻮرت

 = B1*C1در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﺳﺘﻮن در ﻓﺮﻣﻮل اول ) (A,Bﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
رﻓﺘﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ  C,Bﺷﺪه اﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﻣﻮل  = A1*B1ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل  =B1*C1ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل :
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ﺳﻠﻮل

ﺳﻠﻮل

ﻓﺮﻣﻮل در

ﻓﺮﻣﻮل در ﻣﺒﺪأ
ﻣﺮﺟﻊ

ﻣﻘﺼﺪ)ﭘﺲ از ﮐﭙﯽ(

ﻣﻘﺼﺪ

=A1*10

B1

B4

=A4*10

=A1/B1

D1

D2

=A2/B2

)=E10/(A1+B1

F10

F15

)=E15/(A6+B6

=A1*B1

C1

E5

=C5*D5

ﺷﮑﻞ – 6ﺳﻠﻮل ﺣﺎوی ﻓﺮﻣﻮل ﻗﺒﻞ از ﮐﭙﯽ

ﺷﮑﻞ  -7ﺳﻠﻮل ﺣﺎوی ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﮐﭙﯽ
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ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﺘﻮای ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮل از ﯾﮏ ﻣﺪل را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی از ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﻣﺤﯿﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل را ﻣﯿﺘﻮان در ﻣﻮرد
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺣﺮﻓﯽ ,ﻋﺪدی وﺣﺘﯽ ﻓﺮﻣﻮل اﻧﺠﺎم داد.
ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮل در ﻣﺤﯿﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده  EXCELاﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم
داد :
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎوس ,ﺳﻠﻮل ﯾﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ
را در ﮔﻮﺷﻪ ﭼﭗ ﺑﺎﻻی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ﮐﻠﯿﺪ ﭼﭗ ﻣﺎوس را ﻓﺸﺎر داده و ﺗﺎ ﮔﻮﺷﻪ راﺳﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﮐﺎدر ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ ,ﺣﺎﻻ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻪ رﻧﮓ دﯾﮕﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -2-2-2ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ,ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎوس را روی ﻧﻘﻄﻪ ای از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎدر ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه ﻗﺮارداده ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺎوس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻠﺶ )ﭘﯿﮑﺎن ( ﺷﺪه ,ﺣﺎﻻ ﮐﻠﯿﺪ ﭼﭗ ﻣﺎوس را ﻓﺸﺎر داده
و آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ ﮐﻞ ﮐﺎدر ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ردﯾﻒ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﺪل
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی دﺳﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ,اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺳﺘﻮن ﯾﺎ ردﯾﻒ اﺿﺎﻓﯽ
ﺑﻪ ﻣﺪل اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ دﺳﺘﯽ دو ﯾﺎ ﺳﻪ اﺳﻢ از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان
اﺳﺎﻣﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻞ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺠﺪدا" ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺮدد.ﺣﺎل اﮔﺮ
ﺗﻌﺪاد اﺳﺎﻣﯽ درج ﺷﺪه در ﻟﯿﺴﺖ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ,آﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺴﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟
ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎدرﻧﺪ ردﯾﻒ ,ﯾﺎ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی اﺿﺎﻓﯽ در وﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺪل آﻣﺎده
و ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ,ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
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ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از درج ردﯾﻒ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن اﺿﺎﻓﯽ ,ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻻزم اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
درج ﯾﺎ ﺳﺘﻮن اﺿﺎﻓﯽ در EXCEL
ﺑﺎ اﺳﺘـﻔﺎده از ﻣـﺎوس  ,ﺷﻤﺎره ردﯾﻒ ﯾﺎ ردﯾﻔـﻬﺎ ﯾﺎ ﻧـﺎم ﺳﺘـﻮن

ﻣـﻮرد ﻧـﻈﺮرا

) (HIGHLIGHTﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  .ﺣﺎﻻ از ﻣﻨﻮی  INSERTدر ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ  EXCELﮔﺰﯾﻨﻪ ROWS
ﯾﺎ

 COLUMNSرا ﺑﺮای درج ردﯾﻒ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﯾﺎ ردﯾﻔﻬﺎی ﻣﺸﺨﺺ

ﺷﺪه ,ﭘﺎک ﺷﺪه و در ﺟﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺷﮑﻞ -8ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وارد ﮐﺮدن ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن درﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ

ﺣﺬف ردﯾﻒ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی اﺻﻠﯽ
در ﻣﻮاردی اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺘﻮن ﯾﺎ ردﯾﻔﻬﺎﯾﯽ را از ﻣﺪل ﺧﻮد ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ,ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در
ﻣﺪﻟﻬﺎی ﮐﺎﻏﺬی اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﻣﺠﺪدا" اﻧﺠﺎم داد.
ﺣﺬف ردﯾﻒ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن در EXCEL
ﻧﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ  :ﮐﺎﻣﯿﺎر
mars_pesar@yahoo.com

ﺻﻔﺤﻪ 12

ﺷﻤﺎره ردﯾﻒ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺣﺬف را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
از ﻣﻨﻮی اﺻﻠﯽ  EXCELاز ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﻮی  EDITﻓﺮﻣﺎن  DELETEرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده در اﯾﻦ
ﺣﺎل ﮐﺎدر ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
از ﮐﺎدر ﮐﻮﭼﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ  ENTIRE ROWﯾﺎ  ENTIRE COLUMNرا ﺑﺮای ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ردﯾﻒ
ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ

 OKﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ :
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺮض ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ در EXCEL
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎوس را روی ﺳﺘﻮن ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده ﺗﺎ رﻧﮓ ﮐﻞ ﺳﺘﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ  .ﺑﺎ ﻓﺸﺎردادن ﮐﻠﯿﺪ
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺎوس ﻣﻨﻮﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ  COLUMN WIDTHﮐﺎدر دﯾﮕﺮی
ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد
,ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺎﯾﭗ ﺗﻌﺪاد ﻋﺮض ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاه و ﻓﺸﺎردادن ﮐﻠﯿﺪ ) OKﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن (ﻋﺮض ﺳﺘﻮن اﻓﺰاﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﺪاد :
اﺻﻮﻻ" ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﺪاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﻃﺮاح ﻣﺪل ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﭘﻮل ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ و ﯾﺎ
ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺳﻪ رﻗﻢ اﻋﺸﺎر و ﻧﺸﺎن دادن اﻋﺪاد ﺑﺼﻮرت درﺻﺪ …
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ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﺪاد در EXCEL

ﺗﺼﻮﯾﺮ -9ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﺪاد در ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ

در ﻧﺮم اﻓﺰار  EXCELﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎوس ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ,ﺳﭙﺲ ﮐﻠﯿﺪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺎوس را روی آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ .در ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻮد
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ  FORMAT CELLSرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮه ای ﻧﻤﻮدار ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﮐﻪ از آن
ﭘﻨﺠﺮه ﮔﺰﯾﻨﻪ  NUMBERرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن ﺗﻌﺪادی ﮔﺰﯾﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 NUMBERدر اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻌﺪاد اﻋﺸﺎر و ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻪ رﻗﻢ از اﻋﺪاد .
 CURRENCYدر اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻌﺪاد اﻋﺸﺎر و ﻋﻼﻣﺖ ﭘﻮل .
 ACCOUNTINGدر اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻼﻣﺖ ﭘﻮل و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﻋﺸﺎر .
 PERCENTAGEدر اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻋﺪاد ﺑﻪ درﺻﺪ ﻣﻌﺎدل .
 CUSTOMدر اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ . USER
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ﺧﻂ ﮐﺸﯽ در اﻃﺮاف ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
ﺧﻂ ﮐﺸﯽ در اﻃﺮاف ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در : EXCEL
داﻣﻨﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺎوس اﻧﺘﺨﺎب وآن را ﻓﺸﺎر ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.
ﭘﻨﺠﺮه ای را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ ازاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ  FORMAT CELLSﻣﺠﺪدا" ﻓﻬﺮﺳﺖ
دﯾﮕﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان  BORDERرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.
از ﻓﻬﺮﺳﺖ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  BORDERﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
:OUTLINEﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دور ﺗﺎ دور ﻧﺎﺣﯿﻪ
 :TOP-BOTTOM-RIGHT-LEFTﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ,ﭼﭗ وراﺳﺖ و ﻓﺮﻣﺎن دوم STYLE
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﻮع ﺧﻂ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ -10ﭘﻨﺠﺮه  FORMAT CELLSﺑﺮای ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ EXCEL
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ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت
اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻂﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺳﻠﻮل )(ALLIGNMENT-ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ.
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