فصل 4

محاسبه و برآورد قیمت با نرمافزار

در فصل 4کتاب اصلی «دانش فنی تخصصی» توضیحاتی درباره نرم افزار اکسل
داده شد که به دلیل گستردگی مطالب مرتبط با این نرم افزار ،شرح كامل تر
آن در این قسمت بیان می گردد.

1ـ محاسبات در اکسل
همان طور که گفته شد برای انجام محاسبات در اکسل از دو طریق عمل می گردد:
الف) محاسبات با استفاده از فرمول ها
ب) محاسبات با استفاده از توابع
1ـ1ـ محاسبات با استفاده از فرمول ها
براي انجام محاسبات ساده در اكسل از فرمول استفاده مي شود؛ هر فرمول از سه
قسمت زير تشكيل شده است:
الف) عالمت مساوي
ب) متغيرها
ج) عملگرها (عاليم)رياضي  
                                                                        
الف) برای انجام محاسبات در اکسل ،ابتدا باید کلید مساوی (=) از صفحه کلید
را بفشارید تا نرم افزار اکسل متوجه گردد که کاربر قصد دارد فرمول وارد نماید.
ب) متغیرها می توانند عدد یا آدرس باشند؛ که اگر عدد باشند فرمول را فرمول
مطلق ،و اگر به جای عدد از آدرس سلول (خانه) استفاده گردد ،فرمول را فرمول
نسبی مي گویند.
ج) عملگرها همان چهار عمل اصلی ریاضی و چند عمل فرعی ریاضی هستند که
برای محاسبات استفاده می گردند.
انواع عملگرهای رایج را در جدول زیر مشاهده می کنید:
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عملگر

عالمت

عملگر

عالمت

عملگر

عالمت

جمع

+

ضرب

*

توان

^

تفریق

-

تقسیم

/

به هم پيوستن دو کلمه يا دو رقم

&

تمرین برای فرمول مطلق
براي آموزش «نحوه وارد کردن فرمول در اکسل» می توانید برای هنرجویان چند
مثال زیر را بیان کنید که نتیجه ،بعد از فشردن کلید اینتر مشاهده می شود.
توضیح فرمول

نتیجه فرمول نویسی

توضیح فرمول

دو بعالوه دو

4

=2+2

عدد دو به توان عدد سه

دو منهای دو

0

=2-2

پنج درصد عدد 20

2/5

=5/2

پیوستن علی به حسین

4

=2*2

تقسیم پنج بر دو
ضرب دو در دو

نتیجه

فرمول نویسی

8

=2^3

1

=5%*20

=”ali”&”hosein” ali hosein

تمرین برای فرمول نسبی
اگر در سلول  A1عدد   10و در سلول
 A2عدد  5را نوشته باشند ،و در سلول
 ،A3اين معادله را بنويسيم =  A2+A1
جواب  15در  A3نمايان خواهد شد.
تمرین برای فرمول نسبی (معدل گیری از نمرات)
در جدول زیر براي انجام محاسبات جمع و معدل گيري ،بايد در ستون هاي مورد
نظر فرمول هاي صحيح را يادداشت کرد.

الزم به يادآوري است که فقط سلول اول فرمول نویسی شده و با استفاده از
 Autofillبقیه سلول ها پر می شوند            .
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نحوه آدرس دهی (ارجاع) سلولها در فرمولنویسی
همان طور که گفته شد ،برای فرمول نویسی نسبی از روش آدرس دهی (ارجاع)
استفاده می شود ،که آدرس دهی به سه روش انجام می گیرد:
الف) آدرس نسبي
به صورت پیش فرض تمامی سلول های اکسل در حالت آدرس دهی نسبی هستند؛
بنابراین هر وقت که سلول هاي دارای فرمول را کپی کنید ،با توجه به موقعیت سلول
در ردیف و ستونی که قرار گرفته است ارجاع های داخل فرمول تغییر می کنند .اين
آدرس همان آدرس معمولي در اكسل است كه با انجام عمليات   Copyو ،Paste
آدرس درون فرمول ها تغيير كرده و به نسبت مكان موردنظر تغيیر شكل مي دهد؛
برای مثال اگر شما فرمول
=A1+B1
را از ردیف  1به ردیف  2کپی کنید ،فرمول به شکل:
=A2+B2
تغییر میکند .ارجاعهای نسبی مخصوصاً در مواقعی که نیاز داشته باشید تا یک
محاسبه را عیناً در ردیفهای مختلف تکرار کنید ،کار شما را بسیار راحتتر میکنند.
مثال :اگر در سلول  B1فرمول  =A1*5نوشته شود و سپس آن را به سلول B2
کپی کنيد ،نتيجه چنين خواهد شد =A2*5
و يا اگر اين فرمول را كپي كرده و به 4خانه پايين تر بريد و Past eرا کليک كنيد
فرمول به شكل زير تغيير ماهيت مي دهد:
A5*5
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ب) آدرس مطلق
براي جلوگيري از تغييرات در فرمول ها از نوع دوم آدرس استفاده مي شود .اين
آدرس ،آدرس مطلق ناميده مي شود و دليل آن اين است كه با تغيير در كاربرگ
و سلول ها  آدرس مطلق تغيير نمييابد یعنی در ارجاع های مطلق ،محتویات
آدرس دهی تغییری نكرده و ثابت می مانند.
براي ايجاد يك آدرس مطلق از عالمت دالر ( )$که با فشردن هم زمان شیفت و 4
فعال می شود ،استفاده نمایید .كافي است كه قبل از نام ستون و همچنین قبل از
شماره سطر ،عالمت دالر بگذاريد.
مثال:
=$D$2+A1
اگر آدرس فوق را در  سه سلول پايين تر كپي كنيد ،به شكل زير تغيير مي كند:
=$D$2+A4

دقت شود که فرمول مطلق یا نسبی با آدرس دهی مطلق یا نسبی اشتباه
نشود.

تذکر

ج) آدرس تركيبي
هرگاه كاربر بخواهد سطر يا ستون را ثابت نگه دارد از آدرس تركيبي استفاده
مي كند .براي ايجاد يك آدرس تركيبي يا مخلوط باز از عالمت   $استفاده مي گردد.
براي ثابت نگهداشتن ستون ،عالمت  $را در پشت حرف ستون قرار دهید و براي
ثابت نگهداشتن سطر ،عالمت  $را در قبل از شماره سطر قرار دهید.
مثال =$A2 :به مفهوم ثابت بودن ستون  Aاست با قابليت تغيير رديف ها
و  =H$2به معناي قابليت تغيير ستون ها و ثابت بودن شماره سطر  2است.

يك جدول ضرب  10×10را با استفاده از آدرس دهی ترکيبی بسازيد.

جدول زیر را کامل کنید:
در جدول زير اگر سود هر كاال  25درصد قيمت خريد آن باشد ،مطلوب است
محاسبه مبلغ سود و قیمت فروش و مبلغ فروش كل هر كاال با استفاده از:
الف) آدرس دهي نسبی (یک ستون قبل از سود به عنوان درصد فروش اضافه
کنید)
ب) آدرس دهي مطلق ( ٪ ۲0را باالی ستون فروش ثابت نگه داشته و همه
محاسبات را با سلول فوق انجام شود).
مبلغ كل= تعداد × فروش
   فروش= سود  +خريد

تمرین1

تمرین2

%20
سود

فروش

تعداد

رديف

كاال

خريد

1

دستگیره

5000

4

2

لوال

2500

8

3

قفل

6000

2

4

پایه

1000

8

5

پیچ

200

22

مبلغ كل
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نکته

نکته

با استفاده از ویژگی  fill handleسلول فرمول را به ردیفهای مجاور کپی کنید.
یعنی روی  fill handleکلیک کنید ،ماوس را پایین نگه داشته و بکشید ،و
در جای مناسب دگمه ماوس را رها کنید .فرمول به سلولهاي مورد نظر کپی
خواهد شد.

شما می توانید با دوبار کلیک کردن روی سلول هايی که دارای فرمول
هستند ،فرمول مربوطه را مشاهده كنید تا از صحت فرمول اطمینان
حاصل کنید .در ارجاع نسبی ،فرمول ها در هر ردیف باید متفاوت باشند.

ترتیب انجام عملیات ریاضی در اکسل
اکسل ،فرمول ها را بر اساس ترتیب زیر انجام می دهد:
   1محاسبة اعداد داخل پرانتزها
   2محاسبات مربوط به توان (برای مثال 2)^3
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   3ضرب و تقسیم ،هر کدام که جلوتر در فرمول آمده باشند.
   4جمع و تفریق ،هر کدام که جلوتر در فرمول آمده باشند.

اگر فرمول شما دارای اشکال باشد ،اکسل همیشه این موضوع را به شما خبر
نمی دهد ،بنابراین بررسی صحت فرمول ها برعهده شما است .عادت کنید که
همواره فرمول خود را حداقل دوبار بررسی کنید.
خیلی مهم است که هر وقت فرمولی را می سازید ،ترتیب عملگرها را بیاد
داشته باشید؛ در غیر این صورت اکسل نتایج را درست محاسبه نخواهد کرد.
در مثال باال اگر پرانتزي وجود نداشته باشد ،عملیات ابتدا انجام می گرفت
و در نهایت محاسبات غلطی حاصل مي شد .می گرفت .معموالً استفاده از
پرانتزها بهترین راه اطمینان از رعایت ترتیب عملگرها خواهد بود.

تذکر

1ـ2ـ محاسبات با استفاده از توابع
در اكسل  ،2016توابع به  14دسته مختلف تقسيم مي شوند:
نوع عملیات تابع
همسازی
مکعبی
بانک اطالعاتی
تاریخ و زمان
مهندسی
مالی
اطالعات
منطقی
آدرس ها و جستجو
ریاضی و مثلثات
آماری
متن
توابعی که از طریق افزودنی اضافه شدهاند.
وب

نوع تابع
Compatibility functions
Cube functions
Database functions
Date and time functions
Engineering functions
Financial functions
Information functions
Logical functions
Lookup and reference functions
Math and trigonometry functions
Statistical functions
Text functions
User defined functions that are installed with add-ins
Web functions
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اين توابع را مي توان از طريق مسیر زیر پیدا کرد
>AutoSumـ>EditingـHome

همچنین  از منوی  Formulasو از طریق   Insert Functionیا  Function Libraryمی توان
توابع را فراخوانی نمود.
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پرکاربردترین توابع اکسل ،در ادامه معرفی و کاربردشان بیان می شود.
						
تابع  SUM
شكل تابع:
(محدوده) =SUM
شرح تابع :اين تابع پارامترهاي موجود (محدودههاي موجود را با يكديگر
جمع مي كند.
مثال:
)=Sum(C10:C231
اين فرمول مجموعـه اي از سلول هاي  C10تا  C231را با يكديگر جمع
مي كند.
محدوده  C10تا  C231محدوده اي از آدرس ها مي باشد كه با عالمت ():
مشخص شده است.
تابع AVERAGE

شكل تابع:

)محدوده( =Average
شرح تابع :ميانگين داده هاي موجود در محدوده را محاسبه مي كند .
مثال:
(=Average(F5:G11
میانگین سلول هاي  F5تا  G11را محاسبه مي كند.

تابع MAX

شكل تابع:
شرح تابع :بيشترين مقدار محدوده را باز مي گرداند.

)محدوده( =MAX

تابع MIN

شكل تابع      :
                                                                            (محدوده)   = MIN
شرح تابع :كوچك ترين مقدار محدوده را باز مي گرداند.
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تابع MEDIAN

شكل تابع:
شرح تابع :ميانه محدوده را نمايش مي دهد .

)محدوده( =MEDIAN

تابع MODE

شكل تابع:

)محدوده( =MODE
شرح تابع :داده با بيشترين فراواني را در محدوده نمايش می دهد.
تابع IF

شكل تابع:

) ;T ;Fشرط( =IF
شرح تابع IF :يك تابع شرطي ومنطقي است ،كه ابتدا شرط راچك مي كند:
اگرشرط صحيح باشد عمليات  Tانجام ميپذيرد و اگر شرط نادرست باشد
عمليات . F
مثال :1اگر مقدار در سلول  A1بزرگ تر يا مساوي با  10باشد ،كلمه  WINو
در غير اين صورت كلمه  FILLدر سلول  D3درج شود
)’"=IF(A1>=10;"WIN";"FILL
مثال:2
= IF(A10 = B1;AVERAGE(B2:B6);IF(A10 = C1;AVER)))AGE(C2:C6);IF(A10 = D1;AVERAGE(D2:D6);0

تابع SUMIF

شكل تابع:

)محدوده جمع; شرط; محدوده شرط( =SUMIF
شرح تابع :اين تابع داراي سه پارامتر است شرط را در محدوده شرط كنترل
كرده و اگر شرط صحيح موجود در محدوده جمع سلول متناظررا جمع ميكند
اين عمليات تا انتهاي ليست خود كار انجام مي شود .
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تابع COUNT

شكل تابع:

)محدوده( =COUNT
شرح تابع :تعداد اعداد موجود در محدوده را نمايش ميدهد (سلول هایي را
كه شامل اعداد).
مثال:
)=COUNT(B2:B12
تابع COUNTA

شكل تابع:
)محدوده( =COUNA
شرح تابع :سلول هاي شامل اعداد ومتن را شمارش مي كند .
تابع COUNTIF

شكل تابع

)شرط;محدوده( =COUNTIF

شرح تابع :اين تابع محدوده مورد نظر را با شرط گروه و تعداد سلول هايي را
كه با شرط مطابقت دارند نمايش مي دهد.
مثال:
)"=COUNTIF(A1:G10,">30
توابع  ANDو OR

تابع  ANDو  ORدوتابع منطقي هستند كه خروجي آنها هميشه دو حالت
درست يا نادرست مي باشد.
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تابع AND

شكل تابع:

)شرط1و=AND (2
شرح تابع :اين تابع حداقل دو شرط  1و  2را برسي مي كند؛ و اگر هر دو
صحيح باشند جواب صحيح را نمايش ميدهد و اگر حتي يكي از شرط ها
نادرست باشد ،جواب نادرست
مثال :اگر ميانگين  TEST1و  TEST2هر دو از  12بيشتر كلمه  GOODرا
در  B11چاپ كند و در غير اين صورت کلمه . BAD
)=IF (AND(AVERAGE(B2:B6) > 12;AVERAGE (C2:C6) >12
)’;’GOOD’;’BAD

تابع OR

شكل تابع:

)شرط1و=OR (2
شرح تابع :اين تابع حداقل دو شرط را بررسي مي كند؛ و اگر دو شرط
نادرست باشند ،نادرست را نمايش مي دهد ،و اگر حتي يكي از شرط ها صحيح
باشد خروجي تابع صحيح است.
مثال :اگر حداقل ميانگين يكي از سه آزمون از 17بيشتر باشد ،كلمه GOOD
و در غير اين صورت BAD
)=IF (OR(AVERAGE(B2:B6) > 17;AVERAGE (C2:C6)>17
)’;AVERAGE(D2:D6)>17);’GOOD’;’BAD
تابع NOW

شكل تابع:
شرح تابع :تاريخ وساعت جاري نمايش مي دهد.

)(=NOW

تابع TODAY

شكل تابع:
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شرح تابع :تاريخ جاري نمايش مي دهد.

)(=TODAY

تابع ABS

شكل تابع:

)عدد( =ABS
شرح تابع :اين تابع قدر مطلق عددمورد نظر را نمايش مي دهد (بدون
عالمت).
مثال :که حاصل این فرمول عدد  9.5است.
      )=ABS(-9.5

تابع POWER

شكل تابع:
شرح تابع :اين تابع عدد  Aرا به توان  Bميرساند .

)=POWER(A,B

تابع SQRT

شكل تابع:
)= SQRT(A
شرح تابع :جذر يا ريشه دوم عدد مثبت  Aرا نمايش ميدهد.
تابع PI

شكل تابع:

)(=PI

شرح تابع :اين تابع ،عدد پی  را نمايش ميدهد .
مثال :اگر دايرهاي به شعاع 7داشته باشيم ،مساحت دايره چقدر است؟
(مساحت دایره ،شعاع به توان  2درعدد پی)
)=PI()*POWER(7;2
تابع MOD

شكل تابع:

)=MOD(A,B
شرح تابع :باقيمانده تقسيم عدد  Aبر  Bرا نمايش مي دهد .
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تابع RADIANS

شكل تابع:

)زاويه( =RADIANS

شرح تابع :تبديل زاويه مورد نظر از رادیان به درجه
مثال:
))=SIN(RADIANS(90
تابع SIN

شكل تابع:
شرح تابع :اين تابع  SINزاويه مورد نظر را نمايش مي دهد.

)زاويه( =SIN

تابع LEN

شكل تابع:

)عبارت( =LEN
شرح تابع :تعداد كاراكترهاي يك سلول يا عبارت را ميشمارد.
تابع UPPER

شكل تابع:

)=UPPER(A1
شرح تابع :خروجي حرف بزرگ (عبارت را تماماً با حرف بزرگ نمايش
مي دهد)
تابع LOWER

شكل تابع:
شرح تابع :خروجي حرف كوچك 
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)=LOWER(A1

2ـ نمودارها
در کتاب اصلی فقط به نمودارها اشاره شد ،ولی الزم است هنرجویان با این قابلیت
مهم اکسل بیشتر آشنا شوند.
براي ترسيم نمودار ،ابتدا بايد در مورد نوع نمودار تصميم گيري کرد .نوع نمودار
انتخابي ،به نوع داده هايي که بايد ارائه شوند و روش استفاده از آنها بستگي دارد.
تمام نمودارها براي نشان دادن همه انواع داده ها مناسب نيستند؛ بعضي از آنها
براي نشان دادن نحوه تغيير موارد مورد بحث در طول زمان و بعضي ديگر براي
نشان دادن صفت هاي مجموعه اي از مقادير نسبت به کل مناسب مي باشند.
انواع نمودار ها
 1نمودار خطي ()Line Chart
نمودار خطي ابتدايي ترين نوع نمودار است ،كه براي تأکيد بر روند و تغييرات
مقادير در طول زمان به کار مي رود .اين نمودار در واقع فقط از يک خط تشکيل
شده كه نقطه هاي ايجاد شده بر اساس اطالعات موجود روي محور هاي  X , Yرا
به يکديگر متصل مي کند.
 2نمودار ستوني ()Column Chart
مشابه نمودار نواري است ،كه اين نمودار براي تأکيد روي اختالف بين اقالم
استفاده مي شود .براي مقايسه كردن عنصري با عنصر ديگر ،از اين نمودار استفاده
مي كرد.
 3نمودار مسطح يا دايره اي ()Pie Chart
اين نمودار براي نشان دادن نسبت بين اجزاء و يک کل به کار مي رود .اين نمودار
مي تواند از يک سري داده هاي منفرد تشکيل شده باشد که نقطه هاي داده هاي
آن حداکثر مي توانند  7نقطه باشند .اگر چه برنامه مي تواند با مقدار بيشتري از
نقطه ها نيز کار کند اما برش هاي بسيار نازک موجب مي شود که خواندن نمودار
مشکل شود.
 4نمودار پراکنده توزيعي ()Scatter Chart
اين نمودار شبيه نمودار خطي است .از اين نمودار براي تأکید بر اختالف بين دو
سري از مقادير استفاده مي شود .در اين نمودار برخالف نمودار خطي ،داده هايي
كه روي محور  Xقرار مي گيرند ديگر نمي توانند نشان دهنده نقطه هاي مربوط به
داده هاي مختلف باشند ،بلکه محور  Xبايد در واقع نشان دهنده تغييرات يکنواخت
يک نوع داده منفرد باشد.
 5نمودار ميله اي يا نواري ()Bar Chart
از اين نمودار براي مقايسه مقادير در مقطعي از زمان استفاده مي شود .اين نمودار
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مانند نمودار ستوني است که ستون هاي آن به جاي محور  ،Xنسبت به محور Y
ترسيم شده اند؛ يعني مانند ستوني است که در جهت  Land scopeچاپ شده

باشد.
 6نمودار راداري ()Radar Chart
نوعي نمودار خطي است .با اين تفاوت که به جاي اينکه نسبت به محور ترسيم
شود ،نسبت به يک نقطه مرکزي ترسيم مي شود .يعني خط افقي در نمودار خطي،
در نمودار راداري به صورت دايره نشان داده مي شود.
 7نمودار حبابي ()Bubble Chart
مانند نمودار پراکندگي است و به صورت ترسيم تغييرات مداوم داده هاي محور هاي
 Xو   Yنسبت به يکديگر مي باشد .در نمودار هاي حبابي بر خالف نمودار پراکندگي
مي توان به ازاي هر نقطه از محور ،بخش هاي مختلفي از داده ها را مورد استفاده
قرار داد.
 8نمودار هاي انباشته ()Stack Chart
براي نشان دادن اثر عنصر هاي داده هاي متعدد روي يک عنصر گرافيکي منفرد
مورد استفاده قرار مي گيرد.
اصطالحات نمودارها
 :Gird Line 1خطوطي هستند که در امتداد مقادير محور  xو   yظاهر مي شوند.
اين خطوط در تعيين مقدار دقيق يک نقطه به ما کمک مي کنند.
 :Tick 2خطوط کوتاهي هستند که با محور متقاطع بوده و قسمت هايي از يک
مقياس سري با گروه را جدا مي کنند.
 :Chart Title 3متن به کار برده شده براي شناسايي عنوان نمودار مي باشد.
 :Axis 4به محور ها در نمودار ها گفته مي شود.
 :Legend 5هر نمودار راهنمايي دارد كه نشان مي دهد هر رنگ مربوط به كدام
سري است.

روش هاي ايجاد نمودار
روش اول:
روش دوم:
   1انتخاب آيکون Chart Wizard
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>chartsـInsert

در زمان ايجاد نمودار ،با کليک روي دکمه  Nextبه صفحات بعدي
مي رويد ،و با کليک روي دکمه  Backبه صفحه قبلي مي رويد و با کليک
روي  Finishکادر نمودار ها بسته مي شوند.
مي توانيد اطالعاتي را كه بر اساس آن مي خواهيد نمودار رسم كنيد،
انتخاب نموده و بعد به يكي از دو روش باال عمل كنيد البته مي توانيد در
هنگام كار نيز انتخاب را انجام دهيد.

نکته

نکته

با انجام يکي از دو راه باال پنجرهاي زير به ترتيب باز مي شود:
پنجره  :Chart Typeاين پنجره شامل دو  Tabزير مي باشد:
 :Standard Type 1که شامل قسمت هاي زير است:
الف)  :Chart Typeکه در اين قسمت نوع اصلي نمودار را انتخاب مي کنيم.
ب) Typeـ :Chart Subدر اين قسمت نوع فرعي نمودار را مشخص مي کنيم.
ج)  :Press and Hold to View Sampleدر اين قسمت پيش نمايشي از نمودار
با اطالعاتي را که خودمان داده ايم نشان مي دهد .براي اين کار کافي است روي اين
دگمه  Clickکرده و نگه داريم.
 :Custom Type 2در اين قسمت مي توان از نمودارهاي سفارشي استفاده کرد،
يا يك نوع نمودار ايجاد نمود.
پنجره  :Chart Source Dataاين پنجره شامل دو  Tabزير است:
 :Data Range 1که شامل قسمت هاي زير است:
الف)  :Data Rangeاين قسمت مي توان آدرس داده هايي را که قرار است نمودار
براي آنها کشيده شود ،تغيير داد؛ همچنين مي توان آدرس را با كليك بر روي
 Collapse Dialogو با  Dragكردن وارد كنيم .و يا مي توانيم با استفاده از فرمت
زير آدرس را تايپ نمود.
شماره سطر پايان  $نام ستون پايان  $شماره سطر شروع  $نام ستون شروع !$
نام = Sheet
ب)  :Series inاين قسمت جهت نمايش داده ها را مشخص مي کند؛ يعني کدام
يک از اين دو برچسب از داده ها در پايين نمودار قرار خواهد گرفت :اگر  Rowرا
انتخاب كنيد ،سطر ها به عنوان سري و اگر  Columnرا انتخاب كنيد ،ستون ها
به عنوان سري قرار مي گيرند.
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 :Series 2که شامل قسمت هاي زير است:
الف)  :Seriesدر اين قسمت نام سري هاي موجود نوشته شده است.
ب)  :Nameتوسط اين قسمت مي توان نام سري را عوض کرد.
ج)  :Valueدر اين قسمت مي توان آدرس مقادير هر سري را مشخص نمود.
همچنين مي توان مقادير را تايپ كرد ،كه براي تايپ مقادير بايد مقدار سري را در
عالمت { } وارد نمود.
(كار در كارگاه  11تمرين  20 ،19 ،18و ( )21اين تمرينات را در پايان مبحث
انجام دهيد).
د)  :Category(x)  Axis labelsدر اين قسمت مي توان آدرس خانه هايي را داد
که محتواي آنها روي محور  Xنوشته مي شوند.
هـ) دگمه  :Addيک سري جديد ايجاد مي کند.
و) دگمه  :Removeاگر در قسمت  Seriesروي نام هر سری کليک کنيد و سپس
اين دگمه را بزنيد ،سري حذف مي شود.
پنجره  :Chart Optionاين پنجره شامل  Tab 6زير است:
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 :Titles 1اين قسمت شامل موارد زير مي باشد:
الف)  :Chart Titleدر اين قسمت بايد عنوان نمودار را بنويسيم.
ب)  :Category(x) Axis labelsدر اين قسمت بايد عنوان محور  Xراتايپ كرد.
ج)  :Value (Y) Axisدر اين قسمت بايد عنوان محور  Yرا تايپ كرد.
 :Axes 2اين قسمت شامل گزينه هاي زير است:
الف)  Category(x)  Axisاگر در کنار اين کادر تيک خورده باشد ،مقادير روي
محور  Xنشان داده مي شوند و اگر تيک نخورده باشد چيزي نشان داده نمي شود.
ب)  :Value (Y) Axisاگر در کنار اين کادر تيک خورده باشد ،مقادير روي محور
 Yنشان داده مي شوند در غير اين صورت چيزي نمايش داده نمي شود.
 :Line Grid 3اين  Tabشامل قسمت هاي زير است:
الف)  Category(x) Axisکه خود شامل دو قسمت مي باشد:
ـ  :Major Gridlineاگر اين قسمت تيک خورده باشد ،خطوط شبکه رسم
مي شوند ( تمامي خطوط رسم نمي شوند).
ـ  :Minor Gridlineاگر اين قسمت تيک خورده باشد ،خطوط ديگري بين
خطوط باال رسم مي شوند.
اين دو قسمت براي خطوط شبکه موازي محور  Yها هستند.
ب)  :Value (Y) Axisشامل دو قسمت زير است:
ـ  :Major Gridlineخطوط شبکه را به موازات محور  Xرسم مي کند.
ـ  :Minor Gridlineخطوط ديگري را به موازات محور  Xبين خطوط باال رسم
مي کند.

 :Legend 4اين  Tabشامل قسمت هاي زير است:
الف)  :Show Legendاگر اين گزينه تيک خورده باشد راهنما نمايش داده
مي شود.
ب)  :Placementمکان راهنما را نشان مي دهد :Bottom .پايين :Corner ،گوشه
باال سمت راست :Top ،باال :Right ،سمت راست :Left ،سمت چپ
 :Data Label 5شامل قسمت هاي زير است:
الف)  :Noneهيچ مقداري را روي ستون ها نمايش نمي دهد.
ب)  :Show Valueمقدار هر سري را روي ستون آن نشان مي دهد.
ج)  :Show Labelبرچسب هر سري را روي آن نشان مي دهد.
د)  :Legend Key Next to Labelاگر يکي از حالت هاي ب و ج را انتخاب کنيد.
اين گزينه فعال شده و در کنار هر مقدار رنگ سري نمايش داده مي شود.
 :Data Table 6شامل قسمت هاي زير است:
الف)  :Show Data Tableاگر اين گزينه فعال شود ،جدولي مشابه آنچه ،در
 Sheetکشيده ايم در زير نمودار ظاهر مي شود.
ب)  :Show Legend Keysاگر گزينه الف فعال باشد ،اين گزينه نيز فعال
مي شود؛ و اگر در کادر آن تيک بزنيم ،رنگ هر سري را در کنار اطالعات آن سري
در جدول نشان مي دهد.
با توجه به نوع نمودار ،گزينه هاي موجود در اين پنجره مي توانند متفاوت
باشند.

نکته

پنجره :Location Chart
الف)  :As New Sheetاين گزينه نمودار ،را در يک  Sheetجديد و با اسم
دلخواه (اسم پيش فرض  1 Chartاست) ايجاد مي کند .نموداري که در اين حالت
ايجاد مي شود ،قابل جابه جا شدن و تغيير سايز نيست ولي هر گونه تغييرات روي
اطالعات اصلي روي نمودار تأثير دارد.
ب)  :As Object inاين گزينه ،نمودار را در هر  Sheetکه انتخاب کنيم( ،از
 Sheetهاي موجود) رسم مي کند و قابل جابه جا کردن و تغيير سايز نيز مي باشد.
تغيير روي نمودار ايجاد شده
براي تغيير نمودار ايجاد شده بايد ابتدا نمودار را انتخاب کرد ،سپس دوباره دکمه
 Chart Wizardراکليک کرد و يا از روي  Chart ،Toolbarکه باز مي شود،
تغييرات را اعمال نمود.
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نوار ابزار Chart

اين نوار ابزار اگر فعال نبود ،مي توان با  Right Clickروي نوار ابزار ها و انتخاب
گزينه  Chartفعال نمود اين نوار ابزار داراي آيکون هاي زير است:
 :Chart Objectدر اينجا مي توان قسمتي از نمودار را كه نياز به تغيير دارد،
انتخاب كنيم .با انتخاب هر گزينه قسمت مربوط به آن روي نمودار انتخاب مي شود.
 :Formatبا توجه به اينكه در  Chart Objectچه انتخاب شده باشد،آيكون پنجره
 Propertiesآن را باز مي كند.
نکته

با  Doubleكليك كردن روي هر موضوع از نمودار نيز پنجره Properties

آن باز مي شود.
 :Chart Typeدر اين قسمت مي توان نوع نمودار انتخاب شده را تغيير داد.
 :legendبا اين آيکون مي توان کادر راهنما را ظاهر يا پنهان نمود.
 :Data Tableبا اين آيکون مي توان جداول داده ها را فعال يا غير فعال كرد.
 :By Rowsبا انتخاب اين آيكون سطر ها به عنوان سري انتخاب مي شود.
 :By Columnبا انتخاب اين آيكون ستون ها به عنوان سري انتخاب
مي شوند.
 :Angle Text upجهت متن نمودار را تغيير مي دهد؛ يعني متن از باال به
پايين و کج نوشته مي شود .به شرطي اين آيكون فعال است كه قسمت هاي
متني نمودار انتخاب شده باشد.
 :Angle Text downمتن نمودار را تغيير جهت مي دهد؛ يعني متن از
پايين به باال و کج نوشته مي شود .به شرطي اين آيكون فعال است كه
قسمت هاي متني نمودار انتخاب شده باشد.
تغيير اندازه نمودار
 1روي نمودار کليک مي کنيم تا انتخاب شود.
 2روي يکي از مربع هاي سياه اطراف نمودار کليک مي كنيم.
 3مربع را تا زماني که به اندازه دلخواه تغيير اندازه دهد  Dragمي كنيم.
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انتقال نمودار
 1روی نمودار کلیک می کنیم.
 2نمودار را به محل مورد نظر  Dragمی کنیم.
مثال :نحوه ترسیم یک نمودار
الف) ورود میانگین و انحراف معیار (یا انحراف استاندارد) در دو ردیف زیر هم.
البته گروه ها در ستون های مختلف قرار می گیرند.
ب) انتخاب کلید  insert chartو انتخاب نوع مورد دلخواه نمودار
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ج) کلیک روی نمودار  قابل مشاهده و انتخاب کلید Layout
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د) انتخاب گزینه custom
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هـ) کلیک روی نمودار  قابل مشاهده و انتخاب کلید Layout
و) انتخاب کلید  specify dataو انتخاب ردیف مربوط به انحراف معیار برای هر
دو سلول در کادر روبه رو

3ـ لیست (  )List
در شروع کار با اکسل ،ساختن
یک پایگاه داده برای تبدیل آنها به
اطالعات و انجام عملیات تجزیه و
تحلیل مهم ترین کار به نظر می رسد.
لیست :مجموعه ای از داده هاست
که به طور منطقی در کنار یکدیگر
قرار گرفته اند.

192

مرتب سازی لیست ها
برای مرتب سازی یک لیست برحسب یک فیلد ،ابتدا باید یکی از سلول های فیلد
مورد نظر را انتخاب کرده ،سپس از کلیدهای مرتب سازی که در مسیر زیر است،
استفاده نمود:
Data -> Sort & Filter

 : Sort Descendingمرتب سازی نزولی یعنی از بزرگ بـه کوچک.
 : Sort Ascendingمرتب سازی صعودی یعنی از کوچک به بزرگ.
اکسل ،تمامی رکورد های لیست را براساس فیلد انتخاب شده مرتب
می کند.

یادآوری

روش های مرتب سازی پیشرفته:
برای استفاده از روش های پیچیده تر مرتب سازی یا هم زمان مرتب کردن چند فیلد
متفاوت ،ابتدا یک سلول از لیست را انتخاب کرده سپس از منو

Data -> Sort & Filter

پنجره ای باز می شود و به کاربر اجازه می دهد تا  3فیلد را هم زمان مرتب سازی
نماید .مرتب سازی هم زمان ،ویژه فیلدهایی است که داده تکراری دارند.
مثال :جدول باال را ابتدا برحسب فیلد نام خانوادگی و سپس بر اساس فیلد نام
مرتب نمایید.
( : Header rowپیش فرض) هنگام مرتب سازی سرستون های لیست را جزء
مرتب سازی حساب نمی کند.
 : No Header rowهنگام مرتب سازی ،سرستون ها را نیز در عملیات مرتب سازی
شرکت می دهد (نامطلوب).
مرتب سازی به صورت دلخواه
در لیستها ،برای مرتبسازی فیلدهای ویژه (مثل ایام هفته ،ماهها یا لیستی که
بهصورت غیرمعمول بخواهیم مرتب کنیم) ابتدا باید یکی از سلولهای آن فیلد
را انتخاب کرد ،سپس از منو  Data|sort|Optionپنجره فعال میشود ،که کاربر
میتواند نوع مرتبسازی را انتخاب کند.
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 : Case sensitiveحساسیت به حروف کوچک و بزرگ مثالALI ، ali :
 : Sort top to bottomاز باال به پایین مرتب می کند؛ یعنی مرتب سازی به صورت

ستون
 : Sort left to rightمرتب سازی به صورت سطری

فیلترسازی لیست ها
برای فیلترسازی لیست ها ابتدا باید سر ستون های لیست را انتخاب کرده ،سپس
مسیر  Data | Filters | Autofilterرا انتخاب نمود تا عالئم فیلتر در سر ستون ها
نمایش داده شوند.
برای فیلتر کردن یک داده در یک فیلد ،باید فیلتر ستون مورد نظر را باز کرد و
داده مورد نظر را از لیست انتخاب نمود .لیست ،تمامی ردیف ها (رکورد ها) را به
جز ردیف مورد نظر پنهان می کند .برای خنثی سازی فیلتر ،باید فیلدی که مورد
عملیات فیلترسازی قرار گرفته را (فلش آبی رنگ) باز کرد ،و گزینه  Allرا انتخاب
نمود.
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فیلترسازی پیشرفته
الف) گزینه  :Customبرای انجام عملیات فیلترسازی همراه با شرط باید از
گزینه  Customاستفاده کرد.
این گزینه دارای شرط های زیر است:
شرط ها:
Equals
Does not equal
is greater than
is greater than or equal to
is less than
is less than or equal to
begins with
does not begin with
ends with
does not end with
contains
does not contain

مساوی با
نامساوی با
بزرگ تر
بزرگ تر یا مساوی
کوچک تر
کوچک تر یا مساوی
شروع شود با
شروع نشود با
تمام شود با
تمام نشود با
شامل شود
شامل نشود

با استفاده از شرط های فوق کار بر می تواند در هر محیط محاسباتی و مقایسه ای،
فیلترسازی پیشرفته را انجام دهد.
مثال  :1اگر شرط زیر را بخواهیم با استفاده از فیلتر بسازیم:

7 < = x < 26
is greater than or equal to 7
And
is less than 26
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مثال 2ـ  x >15یا  x < 8را با فیلترها مشخص کنید.
is lessthan 8
or
is greater than 15

 :Top 10از این گزینه در فیلترسازی می توان برای یافتن درصد خاص یا تعدادی
از داده های درون سلول ها ،که در بال یا پایین لیست قرار دارند استفاده کرد.
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4ـ جست وجو در اکسل
یافتن سلول هایی با فرمت تعریف شده
برای یافتن یک کلمه یا یک سلول خاص با قالب بندی تعریف شده ،کافی است از
ترکیب کلید های  Ctrl + Fاستفاده کنید .این ابزار می تواند داده ها و قالب بندی ها
را یافته و به کاربر نمایش دهد.
مثال :در جدول زیر سلول های رنگی را بیابید.

یافتن سلول های خاص
برای یافتن سلولهای خاص اکسل با شرایط خاص (مثل سلولهایی که توضیحات دارند
یا محتویات سلولهای آنها مقادیر خاصی میباشد) ،منوی  Edit | Go to|Specialرا
انتخاب میکنید.
برخی گزینه های این پنجره عبارت اند از:
 :Commentسلول هایی که دارای توضیحات هستند را انتخاب می کند.
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 :Constantsسلولهای غیرخالی را در محدوده جاری انتخاب میکند که محتویات
آنها شامل:
1

2
3
4

 : numbersاعداد باشد.
 : textمتن باشد.
 : logicalداده های منطقی باشد.
 : errorخطا باشد.

 :formulaسلول های غیر خالی را در محدوده جاری انتخاب می کند که فرمول
آنها شامل موارد فوق گردد.
 :Blanksسلول های خالی محدوده جاری را انتخاب می کند.
 :Current Regionکل سلول های محدوده جاری را انتخاب می کند.
 :Current arrayمحدوده سلول های آرایه ای را انتخاب می کند.
 :Objectsاشیاء و شکل ها را روی صفحه انتخاب می کند.
 :Row differencesتمام سلول هایی که محتویات آنها با سلول مقایسه متفاوت
است را در یک ردیف ،انتخاب می کند.
 :Column differencesتمام سلول هایی که محتویات آنها با سلول مقایسه
متفاوت است را در یک ستون ،انتخاب می کند.
 :precedentتمام سلول هایی که در فرمول این سلول به کار رفته اند را مشخص
می کند.
 :dependentفرمول هایی که این سلول در آنها به کار رفته است را مشخص
می کند.
 :Last cellآخرین سلول را در محدوده
جاری انتخاب می کند.
 :Visible cells onlyفقط سلول های
قابل مشاهده را انتخاب می کند (تغییرات
شامل سلول های پنهان نمی شود).
 :Data Validationمعتبرسـازی بــا
شرط:
 :Allتمام سلول هایی که دارای قالب بندی
شرطی باشند را انتخاب می کند.
 :Sameتمام سلول هایی که قالب بندی
آنها شبیه قالب بندی سلول ها انتخاب
شده است را انتخاب می کند.
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  5ـ ایجاد یک قالب بندی دائمی یا الگو (  )Style
برای تعریف کردن یک قالب بندی یا فرمت دائمی ،ابتدا سلول مورد نظر را ،انتخاب
کرده و سپس از منوی  Formatگزینه  Styleرا انتخاب کرده ،سپس یک نام جدید
به جای کلمه  normalبنویسید و کلید  Modifyرا فشار دهید .برای قالب بندی
مورد نظر ،فونت ،رنگ ها وکادرهای دلخواه را انتخاب می کنید .سپس کلید  Addرا
بزنید .در پایان  okرا کلیک می کنید تا الگو ذخیره گردد .این الگو در تمام کاربرگ
اکسل قابل استفاده است .کافی است سلول های مورد نظر را انتخاب کرده و سپس
از مسیر ذکر شده ،الگوی دلخواه را انتخاب نمایید.

ابزار Format painter

برای کپی کردن و انتقال یک قالب بندی به سلول مورد نظر از ابزار Format
 painterاستفاده می کنید (ابزاری شبیه برس که فقط قالب بندی را انتقال

می دهد).
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قالب بندی شرطی ()Conditional Formatting
هرگاه کاربر بخواهد در مجموعه ای از سلول ها یا حتی یک سلول ،قالب بندی با یک
شرط خاص ایجاد کند باید از گزینه  Conditional Formattingاستفاده کند.
مثال :اگر بخواهیم در یک ستون ،اعدادی که بین  9و صفر قرار می گیرند به رنگ
قرمز نمایش داده شود ،ابتدا باید ستون مورد نظر را انتخاب و سپس قالب بندی
شرطی را کلیک کنیم ،که پنجره زیر فعال می شود:

شرط ها

بین
بین این دو عدد نباشد
مساوی با

not between
equal to

نامساوی با

grater than

بزرگ تر با

less than

بزرگ تر و مساوی
کوچک تر و مساوی
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between

grater than or equal to
less than or equal to

پس از انتخاب شرط مورد نظر ،باید اعداد مربوط به شرط را در جعبه های روبه روی
شرط وارد کرد ،سپس با استفاده از کلید  Formatقالب بندی مورد نظر را معموالً
رنگی انتخاب نمود و کلید  okرا فشرد .برای ایجاد شرط دوم بایدکلید  Addرا
فشار داد .اکسل تا  3شرط را به صورت قالب بندی شرطی می پذیرد.
برای حذف شرط های ایجاد شده از کلید  Deleteاستفاده کنید .در این حالت
پنجره ای باز شده ،از کاربر شماره شرط را می خواهد؛ سپس باید  okرا فشار داد
تا شرط مورد نظر حذف شود.
استفاده از قالب بندی خودکار ()Auto format
برای ایجاد یک قالب بندی به صورت خودکار باید روی لیستی از داده ها ،یکی از
سلول های لیست و سپس از منو  Format |Auto formatیکی از جدول ها را
انتخاب کرد و کلید  okرا فشار داد .جدول ،قالب مورد نظر را پیدا می کند.

حذف قالب بندی سلول
به طور کلی برای حذف داده ها در یک سلول ،از کلید  Deleteاستفاده می شود؛ اما
این کلید قادر به حذف قالب بندی سلول نمی باشد (منظور از قالب بندی :رنگ ها،
قالب بندی عمومی و عددی است) .برای حذف قالب بندی ها ،سلول مورد نظر را ،و
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سپس از منوی  Editگزینه  Clearرا انتخاب کنید؛ که گزینه های آن به شرح زیر
عملیات پاکسازی را انجام می دهند:
 :ALLاین گزینه باعث حذف محتویات سلول و همچنین قالب بندی آن می گردد.
 :Formatsقالب بندی حذف شده و داده برجا می ماند.
 :Contentsحذف داده تغییر قالب بندی سلول.
 :Commentsحذف توضیحات سلول.

  6ـ سایر عملیات کاربردی در اکسل
ساختار فایل ها در اکسل
در اکسل نیز مانند برنامه های تحت ویندوز ،کلیدهایی برای ذخیره سازی و بازکردن
فایل ها وجود دارد .برای ذخیره فایل موجود ،کافی است از کلید  Saveاستفاده
شود که برای اولین بار از کاربر نام مورد نظر را خواسته و فایل را با نام داده شده
ذخیره می کند .برای تغییر نام و مکان فایل نیز باید از گزینه  Save asاستفاده
نمود.
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ابزار Paste Special

اگر کاربر بخواهد داده ها را با شرط کپی نماید ،از گزینه  Paste specialاستفاده
می کند .به طور مثال کاربر می تواند داده های کپی شده را به داده های جدید اضافه
کند یا اگر داده ها به صورت افقی کپی شده باشند ،آنها را به صورت عمودی کپی
نماید ،یا حتی داده ها ر ابا اتصال به مبدأ در جای خود قرار دهد .این گزینه در
منوی  Editیا در راست کلیک مشاهده می شود.
برخی از گزینه های این پنجره عبارت اند از:
 : Addاضافه کردن مقصد به مبدأ
 : Multiplyضرب مقصد در مبدأ
 : Subtractتفریق مقصد از مبدأ
 : Divideتقسیم مقصد بر مبدأ
 : Transposeتبدیل از حالت افقی به عمودی یا از حالت عمودی به افقی
 : Paste linkبا استفاده از این گزینه مقصد به مبدأ وابسته می گردد و هر نوع
تغییر در مبدأ ،مقصد را نیز تغییر می دهد.
پنهان سازی سطر یا ستون
برای پنهان سازی یک ستون (یا سطر) ،باید روی سرستون مورد نظر رفته،
راست کلیک کرد و سپس گزینه  Hideرا انتخاب نمود تا ستون مورد نظر از چشم
پنهان شود (ترتیب الفبایی ستون ها به هم می خورد).
برای آشکار کردن یک ستون پنهان شده ،باید پس از انتخاب دو ستون مجاور
روی آنها راست کلیک کرد و گزینه  Unhideرا انتخاب نمود؛ که در این صورت
ستون های پنهان شده نمایان می شوند.
رمزگذاری فایل
برای ذخیره یک فایل با رمز ،کافی است فایل مورد نظر را فعال کرده سپس از
 File | Save As.. | tools | General optionsچهار گزینه نمایش داده می شود.
 : Always Backup   1ایجاد یک  فایل پشتیبان از فایل موجود.
 : Password to Open 2برای باز کردن یک فایل  Passwordمورد نظر را
وارد کنید.
 : Password To Modify    3برای ایجاد تغییر روی فایل جاری از کاربر رمز
می خواهد.
 : Read Only Recommended   4در ابتدای بازکردن فایل ،از کاربر می پرسد
که آن را به صورت فقط خواندنی باز کند؛ که در صورت پاسخ مثبت ،کاربر اطالعات
جدید را وارد کرده اما ذخیره با نام قبلی میسر نیست.
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