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 معرفی نرم افزار
 4افزاری آفیسدر بسته نرم 3است که توسط شرکت مایکروسافت 2افزار صفحه گستردهیک نرم 1افزار اکسلنرم

میالدی منتشر شد که نسخه خانگی  1991در سال  5آفیس برای ویندوزافزاری گردد. اولین بسته نرمتولید و ارائه می

یا مایکروسافت  15آخرین بسته این مجموعه با نام آفیس  و اکسل بود. 7، پاورپوینت6افزارهای وردآن شامل نرم

 شود.شناخته می 2113آفیس 

 صفحه گسترده
عد از ب و ستون وارد نمائید. ها را بصورت سطرادهد که دنصفحه گسترده این امکان را فراهم می نمایافزارهای نرم

توان ها عملیاتی نظیر محاسبات، مرتب سازی و فیلتر نمودن را روی آنها انجام داده، همچنین میوارد کردن داده

 .ها را چاپ کرده و نمودارهایی بر اساس آنها ایجاد کرداین داده

 2113اکسل 
وان به ساده تها میغییراتی را اعمال کرده است. از جمله این تغییرشرکت مایکروسافت در نسخه جدید اکسل ت

 افزار و استفاده زیاد از رنگ سفید، اضافه شده توابع پیشرفته مثلثاتی، توانایی تبدیل اعداد رومیشدن گرافیک نرم

افزار دارای حالتی رمافزار اشاره کرد. همچنین این نبه نرم 8به عربی یا التین و همچنین اضافه شده منوی استارت

ش باشد که با انتخاب آن ابزارها بزرگتر و با فاصله بیشتر از یکدیگر نمایهای لمسی میبرای استفاده در دستگاه

 تا بتوان به راحتی آنها را لمس کرد. شوندداده می

 آغاز
 9افزار روی آیکونی اجرای نرمتوان براهای گوناگونی در انواع ویندوزها وجود دارد. میافزار راهبرای اجرای نرم

 دو بار کلیک کرد )دبل کلیک(. 11آن در میز کار

                                           
1 XCELE 

2 SPREADSHEET 

3 MICROSOFT 

4 OFFICE 

5 WINDOWS 
6 WORD 
7 POWER POINT 

8 START 

9 ICON 

11 DESKTOP 
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استارت  البته منوی افزار اجرا شود.افزار در منوی استارت یک بار کلیک کرد تا نرمتوان روی نام نرمهمچنین می

 باشد.می 8نمایش داده شده در زیر در ویندوز 

 
رد افزار یک بار روی آن کلیک کمنوی استارت جستوجو کرد و پس از یافتن نرم افزار را درتوان نام نرمو یا می

 افزار اجرا شود.تا نرم

 

شویم. در یهای قبلی آن روبرو مافزار نسبت به نسخهافزار اکسل، با اولین تغییر محسوس این نرمپس از اجرای نرم

پس از  2113شدیم. اما در اکسل خالی هدایت میهای قبلی پس از اجرای برنامه مستقیما به یک کاربرگ نسخه

، چند کاربرگ از پیش آماده شده در 1شویم که عالوه به داشتن گزینه کاربرگ خالیای روبرو میاجرا با صفحه

توانید از آنها استفاده کنید. از جمله این دهد که در صورت لزوم میموضوعات مختلف را به شما پیشنهاد می

توان به کاربرگ برنامه ریزی روزانه، محاسبه و جدول بازپرداخت وام، برنامه ریزی حقوق ه میهای آمادکاربرگ

                                           
1 BLANK WORKBOOK 
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را نشان  2113ماهانه خانوده، لیست فروش و مواردی از این دست اشاره کرد. تصویر زیر صفحه آغازین اکسل 

 دهد.می

 
ز آماده مدنظر خود را جستوجو و اتوانید از قسمت جستوجو کاربرگ همچنین در صورت اتصال به اینترنت می

  های آماده بیشتری استفاده کنید.کاربرگ

 

 
های استفاده شده خود را مشاهده و در صورت توانید آخرین فایلدر قسمت سبز رنگ سمت چپ تصویر نیز می

تصویر  همانند برای ورود به کاربرگ خام اکسل توانید آنها را باز کنید.لزوم با کلیک روی هر کدام از آنها می

 کلیک کنید. BLANK WORKBOOKزیر روی گزینه 
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شویم. در تصویر زیر یک کاربرگ خام را مشاهده با کلیک روی گزینه فوق وارد یک کاربرگ خالی اکسل می

 کنید.می

 

 حذف صفحه آغازین
تقیم قدیمی بطور مس هایافزار همانند نسخهبرای اینکه صفحه آغازین اکسل را حذف کنید تا پس از اجرای نرم

را انتخاب  OPTIONSکلیک کنید و در کادر باز شده گزینه  FILEبه کاربرگ خام هدایت شوید، روی زبانه 

 کنید.
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 SHOW THE START SCREENتیک گزینه  GENERALدر صفحه باز شده جدید در قسمت 

WHEN THIS APPLICATION STARTS  را بردارید و روی گزینهOK .کلیک کنید 

 
افزار صفحه آغازین نمایش داده نخواهد شد و مستقیما به پس از انجام این مراحل، در دفعات بعدی اجرای نرم

 شوید.کاربرگ هدایت می
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 2113آشنایی مقدماتی با اکسل 
ها و اعمال عملیات تعریف شده روی آنها را دارد. به کمک این افزار قابلیت پذیرش اطالعات و دادهاین نرم

توان محاسبات دشوار و پیچیده را به راحتی انجام داد، اطالعات را تجزیه  وتحلیل کرد و با کمک زار میافنرم

افزار تعداد زیادی فرمول و تابع آماده ابزارهای گرافیکی موجود نمودارهای الزم را رسم کرد. همچنین این نرم

 . را در خود جای داده است.های مختلف از جمله مالی، ریاضی و مهندسی، آمار و ..در زمینه

 معرفی سلول ها
همانطور که مشاهده کردید صفحه اصلی اکسل یک کاربرگ خالی است. این کاربرگ با خطوطی افقی و 

نام دارد. اطالعاتی که  1هر خانه از این جدول یک سلول شود.عمودی بصورت یک جدول بزرگ مشاهده می

ستون و  16384هر کاربرگ اکسل  شوند.ها نوشته میند، در سلولبرای تجزیه و تحلیل باید به اکسل وارد شو

 سطر دارد. 1148576

 نام گذاری سلول ها
. ها در باالی آن نوشته شده استنام ستونگذاری شده است. هر ستون اکسل با یک، دو و یا سه حرف التین نام

اند. شده گذاریاز دو و سه حرف نام های بعدی با ترکیبیستون اول هر کاربرگ با یک حرف التین و ستون 26

 کنید.ها را مشاهده میدر شکل زیر نام ستون

 
اهده ها را مشگذاری شده است. در شکل زیر شماره ستونهمچنین هر سطر اکسل نیز با یک شماره مخصوص نام

 کنید.می

 

                                           
1 CELL 
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 ها به اینگذاری سلولشود. نحوه نامهر سلول کاربرگ با یک نام و یا آدرس مخصوص به خود شناخته می

مثال  شود. برایصورت است که ابتدا نام ستونی که آن سلول در آن قرار دارد و سپس شماره سطر آن بیان می

 شود.شناخته می D2قرار دارد با نام  2و در سطر  Dسلولی که در ستون 

 سلول فعال
ی تواند حاوشوند. هر سلول اکسل میمی ها واردهمانطور که قبال بیان شد، اطالعات ورودی به اکسل در سلول

وند ها به سلول وارد شاطالعاتی نظیر عدد، متن، تاریخ، زمان، عکس، واحد پولی و فرمول باشد. برای اینکه داده

ابتدا باید آنها را فعال کرد. برای فعال سازی یک سلول کافیست با ماوس یک بار روی آن کلیک کنید. برای 

برای این کار با ماوس روی این سلول را فعال کنیم تا در آن عملیاتی را انجام دهیم.  B3 مثال قصد داریم سلول

 کنید.را مشاهده می B3کنیم. در تصویر زیر سلول فعال شده یک بار کلیک می

 
ها تفاوت دارد. شماره ستون و نام سطر آن با رنگی همانطور که پیداست شکل ظاهری سلول فعال با سایر سلول

 شود.اوت نمایان و اطراف سلول فعال کادری ضخیم ایجاد میمتف

 کادر نام
شود. این کادر در باالی کاربرگ قرار دارد. در کادری است که نام سلول فعال در آن نمایش داده می 1کادر نام

داده  را که فعال شده نمایش B3کنید که در آن نام سلول تصویر زیر محل قرار گیری کادر نام را مشاهده می

 شود. می

 
را فعال  A2خواهید سلول توانید استفاده کنید. فرض کنید میبرای فعال سازی یک سلول از کادر نام هم می

 را بفشارید. ENTERرا نوشته و کلید  A2کنید. برای این کار کافیست در کادر نام آدرس 

                                           
1 NAME BOX 
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 فعال شده است. A2خواهید دید که سلول 

 

 لولفعال کردن همزمان چند س
ی هاتوان این کار را تک تک روی سلولگاهی اوقات الزم است تغییراتی را روی چند سلول اعمال کرد. می

ها را همزمان انتخاب کرد و مدنظر انجام داد. ولی بهتر است برای کاهش میزان اشتباه و صرف وقت، این سلول

همزمان انتخاب را  C3و  A1 ،B2د سه سلول خواهیتغییرات را روی همه آنها یکباره اعمال کرد. فرض کنید می

روی کیبورد را نگه  CTRLتوانید روی یکی از این سه سلول کلیک کرده و بعد کلید کنید. برای این کار می

 را رها کنید. CTRLدارید و سپس روی دو سلول دیگر با ماوس کلیک و در پایان کلید 

را قرار داد و در پایان کلید  ","را نوشت و در بین آنها عالمت توان در کادر نام، آدرس این سه سلول همچنین می

ENTER .را فشرد 

 
 اند.این سه سلول همانند تصویر زیر بصورت همزمان فعال شده

 
طقه توانید با ماوس کل منها را همزمان انتخاب کنبد، هم میحال اگر بخواهید یک منطقه به هم پیوسته از سلول

ی بین سلول هاخواهید کل منطقه سلولتوانید از کادر نام استفاده کنید. فرض کنید میمی را انتخاب کنید و هم

A1  وD3 .را انتخاب کنید 
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گوشه منطقه به دلخواه(، سپس  4برای این کار در کادر نام ابتدا آدرس سلول یک گوشه منطقه را نوشته )یک از 

 A1:D3ابل آن منطقه را وارد کنید. در این مثال عبارت را قرار دهید و در نهایت آدرس گوشه متق ":"عالمت 

، D1:A3عبارت  A1:D3فشاریم. دقت کنید اگر به جای را می ENTERنویسیم و کلید را در کادر نام می

A3:D1  وD3:A1 رسیدیم.نوشتیم به یک نتیجه میرا می 

 وارد کردن اطالعات به سلول ها
افزار ورد است. برای وارد کردن اطالعات به سلول همانند نوشتن در نرم ها به سلولوارد کردن اطالعات و داده

همانطور که قبال گفته شد، ابتدا باید سلول مورد نظر را فعال کرد. پس از این کار کافیست با استفاده از کیبورد 

زینه ا باید روی گعبارت یا عدد مورد نظر را در سلول نوشت و در پایان نوشتن در هر سلول برای خاتمه کار حتم

ENTER  کلیک کرده و یا کلیدENTER  را بفشاریم. در تصویر زیر گزینهENTER  1فرمول نواررا در 

 کنیم.مشاهده می

 
 کنیم.بنویسیم. برای این کار ابتدا آن را فعال می A1را در سلول  "حسابداری"خواهیم کلمه فرض کنید می

 
 کنیم.کلیک می ENTERور را نوشته و در پایان روی گزینه سپس با استفاده از کیبورد، کلمه مذک

 

                                           
1 FORMULA BAR 
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 نوار فرمول
در باالی کاربرگ و در کنار کادر نام کادری به نام نوار فرمول وجود دارد. هر اطالعاتی که در سلولی وجود 

 51111د عد A5شود. بطور مثال اگر در سلول داشته باشد، با کلیک بر آن سلول، در این کادر نمایش داده می

 شود.در نوار فرمول این عدد نمایش داده می A5نوشته شده باشد، با کلیک بر سلول 

 
ها استفاده ها و همچنین برای سهولت در نوشتن فرمول در سلولاین نوار برای راحتی نوشتن متون طوالنی در سلول

 شود.می

 کپی کردن یک سلول
هم این عدد را داشته باشیم)عدد  D1و  B2خواهیم در سلول را داریم و می 1111عدد  A1فرض کنید در سلول 

 مذکور را در دو سلول دیگر کپی کنیم(.

 
 کنیم.را انتخاب می COPYراست کلیک و از لیست باز شده گزینه  A1برای این کار روی سلول 

 
 کنیم.را انتخاب می PASTEراست کلیک کرده و از لیست باز شده گزینه  B2سپس روی سلول 
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 خواهیم دید که عدد مورد نظر در این سلول نیز نمایش داده شده است.

 
 دهیم. حاصل کار بصورت زیر است.نیز انجام می D1حاال همین کار را روی سلول 

 
های میانبری در صفحه کلید موجود کلید PASTEو  COPYاین نکته قابل ذکر است که برای گزینه های 

 گیرد.برای این دو عمل مورد استفاده قرار می CTRL+Vو  CTRL+Cهای است که بترتیب ترکیب کلید

 جابجا کردن یک سلول
در لیست  COPYجابجا کردن یک سلول همانند کپی کردن آن است، با این تفاوت که بجای انتخاب گزینه 

ا به سلول ر A2خوایم عبارت موجود در سلول فرض کنید میرا انتخاب کنیم.  CUTراست کلیک، باید گزینه 

C2  منتقل کنیم. برای این کار روی سلولA2  راست کلیک کرده و گزینهCUT کنیم.را انتخاب می 

 
 کنیم.را انتخاب می PASTEراست کلیک کرده و گزینه  C2سپس روی سلول 

Telegram: @Computer_IT_Engineering



27 

 

 
 منتقل شده است. C2حذف و به سلول  A2خواهیم دید که عبارت مذکور از سلول 

 
همچنین برای انتقال یک سلول به سلولی دیگر  باشد.می CTRL+Xترکیب دو کلید  CUTکلید میانبر گزینه 

توان روی کادر آن سلول کلیک کرد و نگه داشت و به محل مورد نظر کشید و کلیک را رها کرد. فرض می

 A2 ف سلولبرای این کار ماوس را دقیقا روی کادر اطراخواهیم به این شیوه انجام دهیم. کنید مثال قبل را می

لول داریم و ستغییر کند. حاال کلیک کرده و کلیک را نگه می به شکل  شکل میبریم تا عالمت ماوس از

A2  را روی سلولC2 کنیم.آوریم و کلیک را رها میمی 

 

 حذف محتویات یک سلول
ید و سپس کلیک کن ها و اطالعات درون یک سلول را پاک کنیم کافیست یک بار روی آن سلولبرای اینکه داده

خواهید نوشته شده باشد و می 51عدد  B2را فشار دهید. فرض کنید در سلول  DELETEاز روی کیبورد کلید 

 را بفشارید. DELETEکلیک کرده و کلید  B2این عدد را پاک کنید. برای این کار کافیست روی سلول 
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 اصالح داده های درون یک سلول
ه باشد و نیاز به اصالح آن داشته باشیم، کافیست یک بار روی سلول مورد نظر ای در یک سلول اشتبااگر داده

را بفشاریم. فرض  ENTERکلیک کرده و سپس در نوار فرمول داده مورد نظر را اصالح کنیم و در پایان کلید 

 نوشته شده باشد. "بهای تمم شده"به اشتباه  "بهای تمام شده"عبارت  A2کنید در سلول 

 
کلیک کرده تا متن دوره سلول در نوار فرمول نمایش داده  A2ح عبارت کافیست یکبار روی سلول برای اصال

 شود.

 
 فشاریم.را می ENTERکنیم و در پایان کلید حال در نوار فرمول متن مورد نظر را ویرایش می

 

 حذف یک ستون
. ری داده در اکسل وجود داردگاها الزم است یک ستون به کلی حذف شود. فرض کنید در تصویر زیر یک س

 .در کنار یکدیگر قرار گیرند Eو  Cتا دو ستون  را به کلی حذف کنیم Dخواهیم  ستون می
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 کنیم.را انتخاب می DELETEکنیم و از لیست باز شده گزینه راست کلیک می Dبرای این کار روی نام ستون 

 
 شکل حاصل بصورت زیر است.
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کند. تغییر می Dبه  Eگیرند و نام ستون دو ستون در کنار یکدیگر قرار می Dن دقت کنید پس از حذف ستو

 شود.ها هیچ وقت حذف نمیبنابراین نام ستون

 حذف یک سطر
ها است. برای حذف یک سطر روی شماره سطر مورد نظر راست کلیک کرده حذف سطرها همانند حدف ستون

 کنیم.را انتخاب می DELETEو گزینه 

 

 سلول حذف یک
 .های زیر در اکسل وجود دارددر برخی مواقع الزم است سلولی را در صفحه اکسل حذف کنیم. فرض کنید داده
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اضافی است. برای اصالح کردن اطالعات و برای اینکه میزان سن و تحصیالت  B3مشخص است که سلول 

را با باال انتقال داد و یا اینکه سلول  B5و  B4توان دو سلول روبروی عناوین خود به شکل صحیح قرار گیرند می

B3  را حذف کرد. برای حذف سلولB3  روی آن راست کلیک کنید و گزینهDELETE .را انتخاب کنید 

 
های زیر آن چه رفتاری با دو سلول B3پرسد در صورت حذف سلول شود که از شما میای باز میحال صفحه

 صورت گیرد.

 
 شوند.به باال منتقل می B3های زیرین سلول سلول SHIFT CELLS UPبا انتخاب گزینه 

Telegram: @Computer_IT_Engineering



32 

 

 

 تغییر اندازه سلول ها
خواهیم دید بخشی از را بنویسیم.  "بهای تمام شده یک محصول"عبارت  C1خواهیم در سلول فرض کنید می

 شود.نمایش داده می B1بیرون زده است و در کادر سلول  C1متن از کادر سلول 

 
برده تا  Cخط ستون ( کافیست ماوس را روی C)یا در واقع افزایش عرض ستون  C1سلول برای افزایش طول 

تغییر یابد. حاال کلیک کنید و نگه دارید و به چپ و راست بکشید تا طول سلول کم  شکل نشانگر ماوس به 

 و زیاد شود و در اندازه مناسب کلیک را رها کنید.

 

 
توانید بجای به چپ و راست کشیدن خط ستون، روی خط وسط اکسل، میهمچنین برای تغییر اندازه خودکار ت

 دبل کلیک کنید.

 
اما برای تغییر اندازه سلول راه دیگری نیز وجود دارد. برای تغییر طول سلول کافیست روی نام ستون راست کلیک 

 را اتخاب کنید. COLUMN WIDTHکنید و از لیست باز شده گزینه 

 دبل کلیک
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 کلیک کنید. OKکافیست طول دلخواه را وارد کنید و روی گزینه در صفحه باز شده 

 
 ROWها کافیست روی شماره آنها راست کلیک کرده و از لیست باز شده گزینه همچنین برای تغییر عرض سطر

HEIGHT .را انتخاب کنید 

 
 کلیک کنید. OKدر صفحه باز شده کافیست عرض دلخواه را وارد کنید و روی گزینه 
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 ریت کاربرگ هامدی
های قبلی اکسل، سه کاربرگ بصورت پیش فرض در هر فایل اکسل وجود داشت که قابلیت افزایش و در نسخه

وجود دارد که البته قابلیت افزایش این تعداد  SHEET1با نام  کاهش داشت. اما در این نسخه تنها یک کاربرگ

 کنید.آن که در پایین صفحه اکسل است را مشاهده میگیری وجود دارد. در تصویر زیر نام کاربرگ و محل قرار

 
 برای ایجاد کاربرگ جدید کافیست روی عالمت + کلیک کنید.

 
 ایجاد شده است. SHEET2خواهید دید کاربرگ جدیدی با نام 

 
را  RENAMEها کافیست روی نام آنها راست کلیک کرده و از لیست باز شده گزینه برای تغییر نام کاربرگ

 نتخاب کنید و نام جدید را بنویسید.ا
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را انتخاب  DELETEبرای حذف یک کاربرگ بعد از راست کلیک بر روی نام آن، از لیست باز شده گزینه 

شود که در صورت اطمینان از کنید. اگر کاربرگ حاوی اطالعاتی باشد یک هشدار در این باره نمایش داده می

 کنید.کلیک  DELETEحذف کاربرگ روی گزینه 

 

 انتخاب همزمان چند کاربرگ
خواهیم گاهی اوقات الزم است چند کاربرگ با شکل و فرمت و جداول یکسان داشته باشیم. فرض کنید می

 کاربرگ متفاوت به یک شکل داشته باشیم. 4سال در  4جدول فروش ماهانه زیر را برای 
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داریم و روی نام آخرین کاربرگ کلید مینگهرا روی کیبورد  SHIFTبرای شروع ایجاد جدول، ابتدا کلید 

 کاربرگ همزمان در حالت فعال قرار گیرند. 4کنیم تا را رها می SHIFTکنیم و کلید می

 
 ها و درهای یک کاربرگ ایجاد کنید، در سایر کاربرگدر این زمان، هر تغییری که روی هر کدام از سلول

 کنیم.ل مورد نظر را برای اولین کاربرگ ایجاد میشود. حاال جدوهای متناظر ایجاد میسلول

 
های گروه کلیک داشته و روی یکی از کاربرگرا نگه SHIFTها، در پایان برای لغو انتخاب همزمان کاربرگ

 گ دارای جداولی یکسان خواهند بود.کاربر 4کنید. پس از این کار خواهیم دید 

 تغییر نوع آدرس دهی سلول ها
لولی که سال گفته شد آدرس سلول ترکیبی از نام ستون و شماره سطر آن است. به این صورت که همانطور که قب

هایی که نام آنها گذاری در ستونشود. اما این نوع نامشناخته می F4قرار دارد با نام  Fو در ستون  4در سطر 

ه اری در اکسل وجود دارد کگذشود. نوع دیگری از نامترکیبی از دو یا سه حرف التین است کمی مشکل می

 ها در این سیستم بصورت زیر است.گذاری سلولکند. نحوه نامگذاری میها را نیز با شماره نامستون

R(شماره سطر)C(شماره ستون) 

 شود.شناخته می R4C6گذاری بصورت در این نوع نام F4مثال سلول 
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را انتخاب کنید. در کادر باز شده در  OPTIONSگزینه  FILEگذاری در زبانه برای استفاده از این سیستم نام

 R1C1گزینه  WORKING WITH FORMULASدر بخش  FORMULASقسمت 

REFERENCE STYLE .را تیک بزنید 

 
 شود.نمایش داده می R4C3در این سیستم بصورت  C4برای نمونه سلول 
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 فصل دوم
 فرمول نویسی
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ین ویژگی افزار اکسل نیز از ات فرمول پذیری آنهاست. نرمافزارهای صفحه گسترده قابلیهای نرمیکی از ویژگی

 دهد.دهیم و اکسل آن دستور را انجام میبرخوردار است. فرمول دستوری است که ما به یک سلول می

شود با این تفاوت که قبل از نوشتن فرمول حتما باید ها به سلول وارد میفرمول همانند متن، عدد و سایر داده

فهماند که عبارت وارد رار داده شود. در واقع ورود این عالمت در ابتدای یک عبارت به اکسل میق "="عالمت 

 شده یک دستور یا فرمول است.

 عالئم ریاضی در اکسل بصورت زیر هستند:

 +   عمل جمع

 -   عمل تفریق

 SHIFT+6یا  ^    توان

 /   عمل تقسیم

 SHIFT+8یا  *   عمل ضرب

 فرمول نویسی مطلق
یک فرمول مطلق  2+5=ول نویسی مطلق یعنی فرمول متشکل از عدد و عالئم ریاضی باشد. برای مثال فرمول فرم

ها کاری همانند ماشین است زیرا در آن فقط عالمت ریاضی و عدد وجود دارد. فرمول نویسی مطلق در سلول

را محاسبه کنیم.  7و  5 حاصل ضرب دو عدد A1خواهیم در سلول دهد. فرض کنید میحساب ساده انجام می

 کنیم.برای این کار ابتدا این سلول را فعال می

 
نویسیم و در را می 7*5دهیم و بالفاصله بعد از آن عبارت را قرار می "="سپس برای نوشتن فرمول ابتدا عالمت 

 فشاریم.را می ENTERپایان کلید 

 
 شود.داده مینمایش  A1حاصل فرمول در سلول  ENTERپس از فشردن کلید 
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 د.شوکلیک کنیم، در نوار فرمول، فرمول موجود در این سلول نمایش داده می A1همچنین زمانی که روی سلول 

 
 مثال

باشد. این دارایی در پایان عمر مفید خود سال می 5ریال و عمر مفید آن  1111111بهای تمام شده یک دارایی 

 محاسبه کنید؟ A1ی را به روش خط مستقیم در سلول شود. استهالک این دارایارزش تلقی میبی

 ENTERرا در آن نوشته و کلید  1000000/5=کنیم و سپس عبارت را فعال می A1برای این کار ابتدا سلول 

 فشاریم.را می

 
 شود.بصورت زیر نشان داده می A1استهالک ساالنه این دارایی در سلول 

 
 مثال

درصد در سال را در پایان سال  15ریالی با نرخ بهره اسمی  5111111ورق قرضه میزان بهره دریافتنی بابت یک 

 محاسبه کنید؟ K3در سلول 

را در آن نوشته و کلید  0.15*5000000=کنیم و سپس عبارت را فعال می K3برای این کار ابتدا سلول 

ENTER فشاریم.را می 
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ایان یک سال و در نوار فرمول، فرمول این محاسبه نمایش مبلغ بهره قابل دریافت در پ K3خواهیم دید در سلول 

 داده شده است.

 
توان انجام داد که انجام این اعمال با ماشین حساب همانطور که پیداست، با فرمول نویسی مطلق، اعمال ساده را می

 پردازیم.تر است. اما اکسل برای چیزی بیش از این طراحی شده است که در ادامه به آن میبسیار راحت

 فرمول نویسی نسبی
 اندته شدهدر فرمول، آدرس سلولی که آن اعداد در آن نوش در این نوع فرمول نویسی بجای وارد کردن اعداد

 شود. فرض کنید در یک کاربرگ اطالعات زیر در دسترس باشد.وارد می

 
محاسبه کنیم. اگر از فرمول نویسی  B5خواهیم مبلغ استهالک ساالنه دارایی را به روش خط مستقیم در سلول می

را بفشاریم. اما  ENTERرا بنویسیم و کلید  1000000/5=باید عبارت  B5مطلق استفاده کنیم، در سلول 

خواهیم از فرمول نویسی نسبی برای این مثال استفاده کنیم. فرمول محاسبه استهالک به روش خط مستقیم می

 بصورت زیر است:

1000000 0
5

 

در  "="شود. اگر همین فرمول را با یک عالمت نوشته می 5/(0-1000000)این فرمول بصورت خطی به شکل 

 شود. اما این نوع فرمول نویسی مطلق است و مدنظر ما نیست.بصورت بنویسیم، همان نتیجه حاصل می B5سلول 
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رمول نسبی ایم. ففرمول را بصورت نسبی نوشته اگر بجای اعداد، آدرس سلول آنها را در فرمول بنویسیم، در واقع

 ENTERبنویسیم و کلید  B5باشد. حال اگر همین فرمول را در سلول می B2/(B1-B3)=این مثال بصورت 

 شود.را فشار دهیم همان نتیجه حاصل می

 

 
فرمول  ت در امر نوشتندهد. برای سهولگیر است و احتمال اشتباه را افزایش میها در فرمول وقتنوشتن نام سلول

وشتن مثال برای نتوان بجای نوشتن آدرس سلول، با ماوس روی آن کلیک کرد. برای نمونه در همین مینسبی، 

که مبلغ بهای تمام شده  B1کنیم و روی سلول دهیم و سپس پرانتز باز میرا قرار می "="فرمول ابتدا عالمت 

 کنیم.دارایی است کلیک می

 

کنیم و سپس پرانتز که ارزش اسقاط دارایی است کلیک می B3دهیم و روی سلول قرار می "-"سپس عالمت 

 بندیم.را می
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کنیم که معرف عمر مفید دارایی است کلیک می B2را قرار داده و سپس روی سلول  "/"و پس از آن عالمت 

 کنیم.کلیک می ENTERو در پایان روی کلید 

 
 نمایش داده شده است. B5ین دارایی در سلول خواهیم دید استهالک ساالنه ا

 
ریال را وارد کنیم،  1511111ریال مبلغ  1111111مبلغ دارایی را تغییر دهیم و بجای  B1حال اگر در سلول 

 شود.خواهیم دید که مبلغ استهالک جدید محاسبه و نمایش داده می

 
مول نویسی به فرمول نویسی مطلق است. با یک بار فرهای فرمول نویسی نسبی نسبت این یکی از کاربردها و برتری

توان استهالک هر دارایی را به روش خط مستقیم و با هر بهای تمام شده و ارزش اسقاطی به سادگی محاسبه می

 کرد.

Telegram: @Computer_IT_Engineering



44 

 

 مثال
ریال و عمر مفید  6111111با استفاده از فرمول نوشته شده در مثال فوق استهالک یک دارایی با بهای تمام شده 

 ریال را به روش خط مستقیم محاسبه کنید. 1511111سال و ارزش اسقاط  15

ریال و ارزش اسقاط را  6111111برای این کار تنها کافیست مبالغ و عمر مفید را تغییر دهیم. بهای تمام شده را به 

 دهیم.تغیر می 15ریال و عمر مفید را به  1511111به 

 
 مثال

درصد  12ریال و نرخ بهره ساالنه  2511111ر مورد یک ورقه قرضه به مبلغ اسمی همانند تصویر زیر اطالعاتی د

 شود. مطلوبست محاسبه بهره قابلرا در اختیار داریم. بهره این اوراق یک بار در سال و در پایان سال پرداخت می

 .B3دریافت در پایان سال در سلول 

 
را قرار  "*"کلیک کرده و عالمت  B1روی سلول  B3در سلول  "="برای این کار پس از قراردادن عالمت 

 دهیم.می

 
 فشاریم.را می ENTERکنیم و در پایان کلید کلیک می B2در ادامه روی سلول 
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 شاهد بهره قابل دریافت در پایان سال خواهیم بود. B3در سلول 

 
درصد را محاسبه کنیم  11اسمی  ریالی با نرخ بهره 1111111حال اگر بخواهیم بهره قابل دریافت ورقه قرضه 

 را به موارد مذکور تغییر دهیم. B2و  B1های کافیست سلول

 

 فرمول نویسی ترکیبی
امل کنیم. در واقع فرمولی که شدر این نوع فرمول نویسی از هر دو نوع فرمول نویسی مطلق و نسبی استفاده می

 شود. فرض کنید همانند تصویر زیر در محیطه میآدرس سلول و همچنین شامل عدد باشد، فرمول ترکیبی نامید

اکسل اطالعات یک اوراق قرضه را در اختیار داریم. اگر پرداخت بهره اوراق هر شش ماه یک بار باشد، 

 خواهیم مبلغ بهره قابل دریافت در اولین سررسید را محاسبه کنیم.می

 
 فرمول این محاسبه بصورت زیر است.

15 6
4000000

100 12
 

نوشت. حال اگر بجای عدد  (0.15/2)*4000000=توان فرمول خطی این محاسبه را بصورت در واقع می

را در فرمول قرار دهیم، فرمولی  B2درصد، آدرس سلول  15و بجای نرخ بهره  B1ریال، آدرس سلول  4111111

سیم نتیجه زیر را مشاهده بنوی B3آید. اگر این فرمول را در سلول بدست می B1*(B2/2)=ترکیبی بصورت 

 خواهیم کرد.
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 خاصیت تطبیق فرمول ها
فرض کنید  ها در انتقال و کپی آنهاست.های بسیار مفید و پرکاربرد اکسل خاصیت تطبیق فرمولیکی از ویژگی

 های بهره مختلف در اختیار داریم.در محیط اکسل اطالعات اوراق قرضه تحت مالکیت یک شرکت را با نرخ

 
محاسبه کنیم. برای این کار ابتدا در  Dواهیم مبلغ بهره قابل دریافت از بابت هر کدام از اوراق را در ستون خمی

از  کار در این سلول پسکنیم. برای این بهره قابل دریافت از اوراق قرضه شرکت الف را محاسبه می D2سلول 

 دهیم.قرار می "*"کلیک کرده و عالمت  B2ابتدا روی سلول  "="المت ع

 
 فشاریم.را می ENTERکلیک کرده و در پایان کلید  C2سپس روی سلول 

 
 حاصل بصورت زیر است.
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توان همین اعمال را انجام داد. اما فرض کنید تعداد این اوراق بیش از صد ورقه برای محاسبه بقیه اوراق هم می

رای انجام دهد. اکسل راه بهتری باه را افزایش میگیر بوده و احتمال اشتبقرضه باشد. حاال چنین کاری بسیار وقت

که در گوشه پایین و سمت کلیک کنید خواهید دید  D2دهد. اگر روی سلول این کار در اختیار شما قرار می

 چپ کادر این سلول یک مربع کوچک توپر قرار دارد.

 
بصورت  دبل کلیک روی این مربع اکسل ماوس را روی این مربع ببرید تا شکل ماوس به + تغییر کند. حاال با یک

دهد. در تصویر زیر شکل حاصل را ها را نوشته و محاسبات را انجام میخودکار فرمول الزم برای سایر سلول

 کنید.مشاهده می

 
و در  B4*C4=فرمول  D4، در سلول B3*C3=فرمول  D3با این کار اکسل بصورت خودکار در سلول 

ها، فرمول آن را در نوار فرمول نوشته است. با کلیک بر هر کدام از این سلولرا  B5*C5=فرمول  D5سلول 

 کنید.مشاهده می
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وانیم تجمع درآمد بهره از اوراق قرضه این شرکت را محاسبه کنیم. برای این کار می B6خواهیم در سلول حاال می

فشرد.  ENTERکلید را نوشته و در پایان  D2+D3+D4+D5=کلیک کرده و فرمول  B6روی سلول 

 ها با ماوس روی آنها کلیک کرد.توان بجای نوشتن نام سلولهمچنین می

 

 ثابت کردن بخشی از فرمول
، اکسل بصورت خودکار به ازای هر سلولی که به پایین D2در مثال فوق با پایین کشیدن فرمول موجود در سلول 

 B2*C2=برابر با  D2ید تولید کرد. فرمول سلول کشیدیم، یک شماره به آدرس سلول اضافه کرد و فرمول جد

بود و زمانیکه این فرمول را با استفاده از خاصیت تطبیق اکسل یک سلول به پایین کشیدیم اکسل فرمول 

=B3*C3  را در سلولD3 .نمایش داد 

رض کنید فگاهی الزم است در صورت انتقال و تطبیق یک فرمول بخشی از آن همیشه ثابت باشد و تغییر نکند. 

درصد  15ای که یک شرکت در اختیار دارد بصورت زیر است و نرخ بهره اسمی همه اوراق یکسان و اوراق قرضه

 باشد.

 
محاسبه کنیم. برای این کار همانند مثال قبل ابتدا در  Cخواهیم مبلغ بهره قابل دریافت از هر اوراق را در ستون می

نویسیم. فرمول محاسبه بهره قابل دریافت از شرکت الف بصورت میفرمول مربوط به این سلول را  C2سلول 

=B2*B7 .است 
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دبل کلیک کنیم نتیجه زیر  C2ها روی مربع کوچک توپر گوشه سلول حاال اگر با خاصیت تطبیق و کپی فرمول

 شود.حاصل می

 
با نگاهی به فرمول موجود  اشتباه محاسبه شده است. C5تا  C3های خواهیم دید که اعداد بدست آمده در سلول

نوشته شده )با انتقال یک سلول  B3*B8=فرمول  C3کنیم که برای مثال در سلول ها مشاهده میدر این سلول

خالی است، صفر در نظر گرفته  B8به پایین، شماره سطر عناصر فرمول هم یک واحد اضافه شد(. اما چون سلول 

باشد. برای دو سلول دیگر نیز همین اتفاق رخ ر عدد صفر میضربدر صف 3111111شود و حاصل ضرب عدد می

 داده است.

کنیم پاک می DELETEگردیم و فرمول آن را با فشردن کلید بازمی C2برای حل این مشکل دوباره به سلول 

دهیم را فشار می F4یک بار کلید  ENTERفشردن کلید نویسیم، اما قبل از را می B2*B7=و فرمول جدید 

 فشاریم.را می ENTERشود و سپس کلید  B$7$تبدیل به  B7کل آدرس سلول تا ش
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 شویم.دبل کلیک کنیم با نتیجه زیر روبرو می C2حال اگر روی مربع کوچک توپر گوشه سلول 

 
ها که مربوط به مبلغ اسمی اوراق است ها را مشاهده کنیم خواهیم دید که قسمت اول فرمولاگر فرمول سلول

 B3*$B$7=بصورت  C3ها ثابت و یکسان است. برای مثال فرمول سلول کند اما بخش دوم همه فرمولمیتغییر 

 باشد.می B5*$B$7=بصورت  C5و فرمول سلول 

 F4در یک فرمول دوبار کلید  G12های دیگر ثابت کردن به این صورت است که فرضا اگر روی سلول حالت

 G12$را فشار دهیم آدرس سلول بصورت  F4اگر سه بار کلید و  G$12را فشار دهیم آدرس سلول بصورت 

 شود. قبل از نام ستون و یا شماره سطر آن باعث ثابت شدن آن در فرمول می $یابد. در واقع عالمت تغییر می

 پرکردن خودکار
اد را نیز تطبیق دتوان متن و اعها میها در اکسل با استفاده از مربع کوچک گوشه سلولهمانند تطبیق و کپی فرمول

توانیم تک را بنویسیم. برای این کار می 11تا  1اعداد  A10تا  A1خواهیم در سلول یا ادامه داد. فرض کنید می

تری برای این کار وجود دارد. برای گیر است. اما راه سریعها این اعداد را نوشت که کاری وقتتک در سلول

را نوشت، سپس این دو سلول را با هم انتخاب کرد،  2عدد  A2سلول  و در 1عدد  A1توان در سلول این کار می

 بصورت زیر.

 
بد. یاببریم خواهیم دید شکل ماوس به صورت + تغییر می A2حال اگر ماوس را روی مربع کوچک گوشه سلول 

 بکشیم و رها کنیم. A10در این زمان باید کلیک کنیم و کلیک را نگه داریم و ماوس را تا سلول 
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 مثال

. را تشکیل دهیددرصد در سال  5تا  1ارزش مرکب یک ریال را برای یک تا ده سال و با نرخ بهره ساالنه جدول 

 نتیجه حاصل به شکل زیر خواهد بود.
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و در سلول  1عدد  A2، در سلول "دوره"عبارت  A1نویسیم. برای این کار در سلول ها را میدر ابتدا شماره دوره

A3  نویسیم. حاال دو سلول ا میر 2عددA2  وA3 کنیم و سپس روی مربع کوچک سلول را با هم انتخاب می

A3  کلیک کرده و تا سلولA11 کنیم.کشیم و رها میمی 

 

 
نویسیم و را می 0.02عدد  C1و در سلول  0.01عدد  B1ابتدا در سلول  1حاال برای نوشتن درصد ها در سطر 

کلیک کرده و  C1ا با هم انتخاب کرده و سپس روی مربع کوچک گوشه سلول ر C1و  B1سپس دو سلول 

 کنیم.کشیم و رها میمی F1نگه داشته و تا سلول 

 

 
 تا اینجای کار شکل جدول مورد نظر بصورت زیر است.
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 حاال نوبت نوشتن فرمول ارزش مرکب است. فرمول ارزش مرکب بصورت زیر است:

( )ni1 

یک  B1نویسیم و روی نام سلول را می "(B1+1)"و عبارت پرانتز باز کرده  "="پس از عالمت  B2در سلول 

روی  "^"تغییر یابد و در بیرون پرانتز بعد از عالمت توان  (B$1+1)=دهیم تا بصورت را فشار می F4بار کلید 

تغییر یابد و در  A2$^(B$1+1)=صورت را بفشارید تا فرمول ب F4کلیک کرده و سه بار کلید  A2سلول 

 را بفشارید. تا اینجای کار شکل زیر حاصل شده است. ENTERپایان کلید 

 

کشیم و کلیک را رها می F2کلیک کرده و نگه داشته و تا سلول  B2حاال یکبار روی مربع کوچک سلول 

 کنیم.می
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داریم کلیک کرده و نگه می F2، روی مربع سلول اندبا هم انتخاب شده F2تا  B2سلول  5و حاال در حالی که 

 کنیم. در پایان شکل حاصل بصورت زیر است.کشیم و رها میمی 11و تا سطر 

 
 مثال

 فروش فصلی یک شرکت برای سه سال متوالی به شرح زیر است.

 
 یم.محاسبه کن Eو میانگین فروش هر فصل را در ستون  6خواهیم جمع فروش ساالنه را در سطر می

 B2+B3+B4+B5=کنیم و فرمول کلیک می B6روی سلول  1389برای جمع فروش هر سال ابتدا برای سال 

 فشاریم.را می ENTERنویسیم و کلید را می

 
کلیک کنیم و  B6حاال برای محاسبه جمع فروش دو سال دیگر کافیست روی مربع کوچک گوشه سلول 

 شوند.رها کنیم. اعداد حاصل بصورت زیر نمایش داده میبکشیم و کلیک را  D6داریم و تا سلول نگه
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را  3/(B1+C1+D1)=فرمول  E2برای محاسبه میانگین فروش فصل بهار در سه سال گذشته در سلول 

 فشاریم.را می ENTERنویسیم و کلید می

 
فروش سایر  میانگین E5داشتن آن و کشیدن تا سلول و نگه E2حاال با کلیک بر مربع کوچک گوشه سلول 

 فصول نیز محاسبه خواهد شد.

 
 ها بصورت زیر است:فرمول موجود در این سلول

 

 مثال
سال با ارزش  4ریال و عمر مفید  5111111با بهای تمام شده  به روش خط مستقیم جدول استهالک یک دارایی

 ریال را تشکیل دهید. دقت کنید جدول حاصل بصورت زیر خواهد بود. 2111111اسقاط 
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 ها شکل اولیه جدول بصورت زیر خواهد بود:پس از نوشتن عناوین جدول و اطالعات سوال در سلول

 
 کنیم:استهالک سال اول را از فرمول زیر محاسبه می B6حاال در سلول 

5000000 2000000
4

 

ها ه جای عددکه اگر ب  4/(2000000-5000000)=بنابراین فرمول محاسبه استهالک سال اول بصورت 

 B2/(B1-B3)=آدرس سلول آنها را قرار دهیم )فرمول را بصورت نسبی بنویسیم(، فرمول این سلول بصورت 

توان این فرمول را با ماوس به ها یکسان است، پس میخواهد بود. چون فرمول محاسبه استهالک برای همه سال

عناصر  ها نیز تطبیق دهد. اما قبل از این کار بایدسال پایین کشید تا اکسل بطور خودکار این فرمول را برای سایر

ت فرمول های پایینی، فرمول تغییر نکند. برای این کار به این صوراین فرمول را ثابت کرد تا با کپی فرمول به سلول

 نویسیم.را می B6سلول 

کنیم، در این لحظه ک میکلی B1دهیم و سپس یک پرانتز باز کرده و روی سلول را قرار می "="ابتدا عالمت 

 فشاریم.را می F4برای ثابت کردن این سلول در فرمول یک بار کلید 
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فشاریم را برای ثابت شدن آن می F4کلیک کرده و سپس کلید  B3را قرار داده و روی سلول  "-"حاال عالمت 

 بندیم.و پرانتز را می

 
و در پایان کلید  F4کلیک کرده و کلید  B2سلول  را قرار داده و روی "/"بعد از پرانتز هم عالمت کسر 

ENTER فشاریم.را می 

 
ربع کوچک ها بعد کافیست روی مایم. برای کپی این فرمول به سالتا اینجا تنها استهالک سال اول را محاسبه کرده

 دبل کلیک کنیم. B6کادر سلول 

  
تهالک انباشته سال اول برابر با هزینه استهالک همین چون اس C6در سلول برای محاسبه استهالک انباشته دارایی 

 .فشاریمرا می ENTERرا قرار داده و کلید  B6=سال است فرمول 
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فشاریم. را می ENTERرا نوشته و کلید  C6+B7=فرمول  C7های بعد در سلول برای استهالک انباشته سال

های ه استهالک همان سال بعالوه استهالک انباشته سالفرمول محاسبه استهالک انباشته هر سال برابر است با هزین

( را با هم جمع C6های قبل )( و استهالک انباشته سالB7هزینه استهالک سال دوم ) C7قبل. بنابراین در سلول 

 ایم.کرده

 
دبل کلیک کنیم خواهیم دید بصورت خودکار استهالک انباشته  C7حال اگر روی مربع کوچک کادر سلول 

 ای بعد نیز محاسبه شده است.هسال

 
است که به معنای جمع هزینه استهالک سال چهارم  C8+B9=بصورت  C9برای نمونه فرمول موجود در سلول 

(B9( و استهالک انباشته سه سال گذشته )C8می ).باشد 

ا ر ENTERنویسیم و کلید را می B$1-C6$=فرمول  D6حال برای محاسبه ارزش دفتری هر سال در سول 

ها باید ثابت باشد ، چون در همه سالB1فشاریم. ارزش دفتری هر سال برابر است با بهای تمام شده دارایی )می

تغییر پیدا کرده است( منهای استهالک انباشته همان سال )برای  B$1$ایم و بصورت را فشرده F4روی آن کلید 

 کنیم(.نمی و چون هر سال باید تغییر کند آن را ثابت C6سال اول سلول 

 
 شود.جدول ما کامل می C6حاال با یک دبل کلیک روی مربع کوچک سلول 
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 لمثا
سال را  15تا  1های درصد و در دور 11تا  1های بهره خخواهیم جدول ارزش مرکب برای یک ریال با نرمی

 دهیم.شکیل میتشکیل دهیم. برای این کار ابتدا عناوین سطر و ستون جدول را بصورت زیر در اکسل ت

 
درصد در سال، باید فرمول  1برای محاسبه ارزش مرکب سال اول و با نرخ بهره  B2حاال در سلول 

=(1+B1)^A2 .را بنویسیم. در واقع فرمول مذکور شکل خطی و نسبی فرمول زیر است 

( / )11 0 01 

کپی کنیم. برای اینکه در هنگام جابجایی فرمول های این جدول خواهیم این فرمول را برای همه سلولاما می

را روی  F4را ثابت کرد. اما این بار بجای اینکه یک بار کلید  B1و  A2ها بهم نریزد باید دو سلول آدرس سلول

تغییر  B$1را فشار دهید تا آدرس این سلول بصورت  F4دوبار کلید  B1هر کدام از آنها فشار دهیم، برای سلول 

ا های دیگر، همواره این قسمت سطر یک رشود در هنگام کپی فرمول به پایین برای دورهکار باعث مییابد. این 

 ها تغییر کند.های بهره دیگر، ستوننشان دهد و همچنین در هنگام کپی فرمول به سمت راست برای نرخ
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شود تا در هنگام کپی اعث میتغییر یابد. این کار ب A2$را بفشارید تا به شکل  F4سه بار کلید  A2برای سلول 

ثابت باشد و در هنگام کپی به پایین، بدلیل  Aفرمول به سمت راست، همواره فرمول در قسمت توان در ستون 

 ثابت نبودن عدد این سلول، اعداد توان تغییر کند.

 
 را بفشارید. ENTERدر پایان کلید 

 درصد در سال نمایش داده شده است. 1رخ بهره ارزش مرکب یک ریال در یک سال بعد با ن B2حاال در سلول 

 
کشیم و رها می K2میداریم و تا سلول کلیک کرده و نگه B2ها، روی مربع سلول حاال برای محاسبه سایر سلول

 کنیم.می

 
قرار دارد، دبل کلیک کنید، جدول  K2حاال اگر در همین حالت روی مربع توپر منطقه انتخاب شده که در سلول 

 شود.مرکب کامل می ارزش
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 مثال
، ب و های الفدر یک شرکت تولیدی، در دایره مشترک آن که دایره اول تولید است، سه محصول اصلی با نام

واحد و هزینه این دایره مشترک  4511و  3511، 2511شود. تعداد تولید هر محصول بترتیب ج تولید می

 ر اکسل موجود است.ریال است. سایر اطالعات بشرح زیر د 1201110111

 
 D2خواهیم جدول فوق را تکمیل و بهای تمام شده هر واحد را محاسبه کنیم. برای این کار ابتدا در سلول می

کنیم. برای این کار در این سلول فرمول نسبت تعداد هر محصول به کل محصوالت را محاسبه می

=B2/($B$2+$B$3+$B$4)  را نوشته و کلیدENTER م.فشاریرا می 

 
 شود.نسبت تولید برای دو محصول دیگر نیز محاسبه می D2با دبل کلیک بر مربع توپر سلول 

 
را در نسبت تولید هر محصول  1201110111باید برای هر محصول عدد  "سهم از هزینه مشترک"حاال در ستون 

فشاریم. را می ENTERرا نوشته و کلید  D2*12000000=فرمول  E2ضرب کنیم. برای این کار در سلول 

 شود.سهم هر محصول از هزینه مشترک محاسبه می E2سپس با دبل کلیک بر مربع توپر گوشه سلول 

 
ول را هر محص "سهم از هزینه مشترک"و  "مبلغ پرداخت اضافی"برای محاسبه بهای تمام شده هر محصول باید 

 وارد کنیم. Fجمع کرده و در ستون 
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ه هر واحد کافیست بهای تمام شده کل محصول را بر تعداد تولید آن تقسیم کرد. برای برای محاسبه بهای تمام شد

فشاریم. سپس با دبل کلیک بر مربع توپر را می ENTERرا نوشته و  F2/B2=فرمول  G2این کار در سلول 

 شود.بهای تمام شده همه محصوالت محاسبه می G2سلول 

 
 است. ها بصورت زیرفرمول موجود در این سلول

 

 فرمول نویسی بین کاربرگ ها
ها ها، محاسبات و فرمولها در اکسل در یک کاربرگ و تجزیه تحلیلخواهیم اطالعات و دادهگاهی اوقات می

 7ریال را در حسابی در بانک با نرخ بهره ساالنه  501110111وارد شوند. فرض کنید مبلغ در کاربرگی دیگر 

ساله سرمایه گذاری موجودی حساب شما با  4خواهید بدانید در پایان دوره یاید. مگذاری کردهدرصد سپرده

( بصورت زیر SHEET1احتساب بهره متعلقه به آن، چه مقدار خواهد بود. اطالعات سوال را در کاربرگ اول )

 ایم.وارد کرده

 

وارد شود و نتیجه  SHEET2در  A1خواهیم فرمول محاسبه ارزش آتی این سرمایه گذاری در سلول حاال می

 دانیم فرمول محاسبه ارزش آتی بصورت زیر است.در کاربرگ دوم نمایش داده شود. می

45000000 (1 7%) 
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ا ر "="کنیم تا فعال شود. سپس عالمت کلیک می A1رویم و روی سلول برای این کار ابتدا به کاربرگ دوم می

در کاربرگ اول( ابتدا روی نام کاربرگ اول  B1اوی مبلغ وام )سلول دهیم. حاال برای کلیک بر سلول حقرار می

 کنیم.کلیک می B1کنیم تا به کاربرگ اول منتقل شویم، سپس روی سلول در پایین صفحه کلیک می

 
نمایش داده شده است. حاال ادامه  SHEET1!B1در کاربرگ اول بصورت  B1کنید نام سلول مشاهده می

 نویسیم. فرمول نهایی بصورت زیر است.رمول میفرمول را در نوار ف

=Sheet1!B1*(1+Sheet1!B2)^Sheet1!B3 

 شد.نمایش داده می B1*(1+B2)^B3=نوشتیم بصورت اگر این فرمول را در کاربرگ اول می
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 فصل سوم
 FILEزبانه 
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ویر زیر صدر این زبانه امکاناتی برای ذخیره، بازگشایی کاربرگ، چاپ و تنظیمات کلی اکسل وجود دارد. در ت

 کنید.زبانه فایل را مشاهده می

 
 شود.اگر روی این زبانه کلیک کنید امکانات آن نمایان می

 
 در آن قرار دارند. FILEکنید که امکانات زبانه در سمت چپ تصویر فوق قسمت سبز رنگی را مشاهده می

 باز کردن یک فایل جدید
کلیک کنید. بعد از کلیک  OPENد کافیست روی گزینه اگر بخواهید یک فایل جدید اکسل را بازگشایی کنی

 شود.تصویز زیر مشاهده می HOMEبر این گزینه در قسمت میانی زبانه 
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 RECENTشود. گزینه اول در این تصویر سه گزینه برای بازگشایی یک فایل جدید به شما پیشنهاد می

WORKBOOKS مت رود، در قساید به کار میستفاده نمودههایی که اخیرا از آنها اکه برای باز کردن فایل

 کنید.راست تصویر چند فایلی که اخیرا استفاده شده را مشاهده می

اید به برای بازگشایی فایلی که در حساب و فضاهای اینترنتی و آنالین خود قرار داده ONE DRIVEگزینه 

 رود. کار می

 
ست که در رایانه شما وجود دارند. با انتخاب این گزینه های ابرای  برای بازگشایی فایل COMPUTERگزینه 

ر فایل شما شود. اگاید به شما پیشنهاد میهایی را که اخیرا فایلی از آنها را اجرا کردهدر سمت راست تصویر پوشه

 آن را انتخاب کنید. BROWSEتوانید با کمک گزینه در جای دیگری از کامپیوتر قرار دارد می

Telegram: @Computer_IT_Engineering



67 

 

 

 یک فایلذخیره کرده 
 SAVEوجود دارند. گزینه  SAVE ASو  SAVEهای گزینه FILEبرای ذخیره کردن یک فایل از زبانه 

توان فایل تغییر یافته می SAVE ASکند اما گزینه تغییرات اعمال شده بر یک فایل روی فایل قدیمی ذخیره می

 یک فایل را با نام جدید در میز کار خود خواهیمرا با نام دیگر و در مکانی متفاوت ذخیره کرد. فرض کنید می

 کنیم.را انتخاب می SAVE ASگزینه  FILEذخیره کنیم. برای این کار از زبانه 
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و برای ذخیره فایل در کامپیوتر گزینه  ONEDRIVEبرای ذخیره فایل در فضای انالین گزینه 

COMPUTER کنیم. با انتخاب گزینه را انتخاب میCOMPUTER برای ذخیره سازی به شما  چند مکان

و نام  را انتخاب BROWSEهای پیشنهادی گزینه شود. برای ذخیره فایل در مکانی غیر از این مکانپیشنهاد می

 کنیم.کلیک می SAVEکنیم و روی گزینه و محل ذخیره سازی را مشخص می

 

 چاپ یک کاربرگ
های آن نام پرینتر، ابعاد تخاب کرده و از گزینهرا ان PRINTگزینه  FILEبرای چاپ یک فایل اکسل از زبانه 

 کنیم.کلیک می PRINTصفحه و سایر تنظیمات چاپ را اعمال و در نهایت روی گزینه 
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 رمز گذاری یک فایل
گاهی اوقات الزم است محتوای یک فایل را رمز گذاری کنیم تا افراد غیر مجاز به آن دسترسی نداشته باشند. 

 کنیم.را انتخاب می INFOگزینه  FILEانه برای این کار در زب
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 شود بصورت زیر:لیستی باز می PROTECT WORKBOOKبا کلیک بر گزینه 

 
شود و از شما رمز عبور جدید ای باز میصفحه ENCRYPT WITH PASSWORDبا انتخاب گزینه 

شود رمز را تایید و واسته میدوباره از شما خ OKخواهد. پس از وارد کردن رمز دلخواه و کلیک بر گزینه می

 کلیک کنید. OKتکرار کنید و در پایان بر گزینه 
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شما خواسته  شوید و ازحال اگر فایل را ذخیره کنید و ببندید، پس از بازگشایی مجدد آن با تصویر زیر روبرو می

 شود تا رمز بازگشایی فایل را وارد کنید.می

 

 رمز گذاری یک کاربرگ
وانند آن را جاز نتمهای یک فایل اکسل رمزگذاری شود تا افراد غیر تنها یک کاربرگ از کاربرگاگر بخواهیم 

 PROTECTگزینه  PROTECT WORKBOOKدر بخش  INFOگزینه  FILEتغییر دهند از زبانه 

CURRENT SHEET کنیم.را انتخاب می 
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ر توان در آن وارد کرد. اگز عبور را میشود که سطح دسترسی و رمای باز میپس از انتخاب این گزینه صفحه

توانند این کاربرگ را مشاهده کنند و توانایی تغییر آن را ها را برداریم، افراد غیر مجاز تنها میتیک همه گزینه

 نخواهند داشت.
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 فصل چهارم
 HOMEزبانه 
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 HOMEه نباشد. در تصویر زیر زبااین زبانه عموما شامل ابزارهایی برای تنظیم شکل ظاهری کاربرگ اکسل می

 کنید.را مشاهده می

 
، CLIPBOARD ،FONT ،ALIGNMENT ،NUMBERهای این زبانه خود شامل هفت بخش به نام

STYLES ،CELLS  وEDITING ها و ابزارهای دورن آنها توضیح باشد. در ادامه هر کدام از این بخشمی

 داده خواهند شد.

 FONTبخش 

ها و کادر آنها کاربرد دارد. در ازه و رنگ آن، رنگ پس زمینه سلولاین بخش برای تنظیم نوع خط نوشتار، اند

 کنید.را مشاهده می FONTشکل زیر بخش 

 
 FONTابزار 

این ابزار برای تعیین نوع خط نوشتار در سلول است. برای انتخاب یک فونت برای یک سلول کافیست ابتدا روی 

از لیست باز شده فونت دلخواه خود را  FONTگزینه آن سلول کلیک کرده تا فعال شود، سپس با کلیک بر 

 نوشته شده است. "حسابداری"کلمه  H2انتخاب کنید. فرض کنید در سلول 

 

کنیم ( کلیک میبرای تغییر فونت آن ابتدا این سلول را فعال کرده و سپس روی گزینه فونت )

 کنیم.باز شده فونت دلخواه را انتخاب میو از لیست 

Telegram: @Computer_IT_Engineering



75 

 

 
 کند.بصورت زیر تغییر می H2متن دورن سلول  B LOTUSب فونت با انتخا

 
 FONT SIZEابزار 

ل برای تغییر اندازه متن درون یک سلوروند. ها بکار میهای نوشته شده در سلولاین ابزار برای تغییر اندازه داده

شده اندازه  ( کلیک کرده و از لیست باز) FONT SIZEابتدا آن را فعال کرده و سپس روی گزینه 

 کنیم.دلخواه را انتخاب می

 کنیم.را بزرگ کنیم. برای این کار ابتدا آن را فعال می H2خواهیم اندازه متن موجود در سلول فرض کنید می

 
 کنیم.از لیست باز شده اندازه دلخواه را انتخاب می FONT SIZEسپس با کلیک بر گزینه 
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 رت زیر تغییر یافته است.بصو H2خواهیم دید که متن درون سلول 

 
 INCREASE FONT SIZEابزار 

را بزرگتر  H2یابد. فرض کنید بخواهیم متن دورن سلول با کلیک بر این ابزار اندازه فونت در سلول افزایش می

 کنیم.( کلیک می) INCREASE FONT SIZEکنیم و سپس روی ابزار نماییم. ابتدا آن را فعال می

   
 DECREASE FONT SIZEابزار 

را کوچکتر  H2یابد. فرض کنید بخواهیم متن دورن سلول با کلیک بر این ابزار اندازه فونت در سلول کاهش می

 کنیم.( کلیک می) DECREASE FONT SIZEکنیم و سپس روی ابزار نماییم. ابتدا آن را فعال می
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 BOLDابزار 

ول کاربرد دارد. برای برجسته کردن متن دورن یک سلول ابتدا این ابزار برای برجسته کردن متن دورن یک سل

 ( کلیک کنید.) BOLDآن را فعال کرده سپس روی گزینه 

   
 ITALICابزار 

ال دار کردن متن یک سلول ابتدا آن را فعدار نوشته شدن متن کاربرد دارد. برای زاویهاین ابزار برای کج و زاویه

 کنیم.( کلیک می) ITALICکرده و سپس روی گزینه 
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 UNDERLINEابزار 

این ابزار برای کشیدن خط زیر متن و اعداد کاربرد دارد. برای اینکه زیر یک متن در سلول خط بکشید ابتدا آن 

 ( از لیست باز شده نوع خط را انتخاب کنید.) UNDERLINEرا فعال کنید سپس با کلیک بر گزینه 

   
 BOTTOM BORDERابزار 

) BOTTOM BORDERرود. با کلیک بر گزینه ها بکار میاین ابزار برای رسم کادر اطراف سلول

 خواهید در قسمت باال و پایین سلولشود. فرض کنید میها در آن مشاهده میشود که انواع کادر( لیستی باز می

H2  کادر داشته باشید. برای این کار ابتدا سلولH2 ست گزینه کنیم از لیرا فعال میBOTTOM BORDER 

 BOTTOM BORDERیک بار گزینه 

 
 کنیم.را انتخاب می TOP BORDERو یکبار گزینه 

 
 بصورت زیر است: H2حاال شکل سلول 
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 را انتخاب کنید. NO BORDERها کافیست از لیست باز شده گزینه برای حذف هر کدام از این کادر

 
 FILL COLORابزار 

رود. برای تغییر رنگ پس زمینه کافیست روی ابزار ها بکار میخاب رنگ پس زمینه سلولاین ابزار برای انت

FILL COLOR (.کلیک کنید و از لیست باز شده رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنید ) 

 
 FONT COLORابزار 

یست ابتدا آن سلول کافرود. برای تغییر رنگ یک متن این ابزار برای تغییر رنگ متن نوشته شده در سلول بکار می

( کلیک کرده و از لیست باز شده رنگ مورد ) FONT COLORرا فعال کرده و سپس روی گزینه 

 نظر را انتخاب کرد.
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 ALIGNMENTبخش 

باشد. در تصویر زیر این بخش را ها میمربوط به تراز کردن متن و عدد درون سلول HOMEاین بخش از زبانه 

 کنید.مشاهده می

 
 TOP ALIGNر ابزا

ل رود. در تصویر زیر در یک سلوها در باالترین قسمت سلول بکار میاین ابزار برای قرار دادن متن دورن سلول

 متنی را داریم.

 

( را بر این سلول اعمال کنیم، خواهیم دید متن مورد نظر بصورت زیر ) TOP ALIGNحال اگر گزینه 

 یابد.تغییر می

 
 MIDDLE ALIGNابزار 

رود. در تصویر متنی در یک سلول پس از ها در میانه سلول بکار میاین ابزار برای قرار دادن متن دورن سلول

 شود.( مشاهده می) MIDDLE ALIGNاعمال گزینه 
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 BOTTOM ALIGNابزار 

نی را پس مت رود. در تصویر زیرترین قسمت سلول بکار میها در پاییناین ابزار برای قرار دادن متن دورن سلول

 کنیم.( بر آن مشاهده می) BOTTOM ALIGNاز اعمال گزینه 

 
 ORIENTATIONابزار 

 د.خواهید متن زیر را در سلول کمی بچرخانیرود. فرض کنید میاین ابزار برای چرخش متن در یک سلول بکار می
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ر حسب نیاز یکی از ( کلیک کرده و از لیست باز شده ب) ORIENTATIONبرای این کار روی گزینه 

 کنیم.را انتخاب می ANGLE CLOCKWISEکنیم. در این مثال گزینه ها را انتخاب میگزینه

 
 تصویر حاصل بصورت زیر خواهد بود:

 
 FORMAT CELLتوانید از لیست باز شده این ابزار، گزینه اما برای چرخش در زاویه دلخواه می

ALIGNMENT .را انتخاب کنبد 

 
 OKتوانید درجه چرخش و سایر تنظیمات را تغییر دهید و در پایان روی گزینه باز شده جدید، میدر کادر 

 ایم.درجه انتخاب کرده 15کلیک کنید. در این مثال درجه چرخش را 
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 تصویر حاصل بصورت زیر خواهد بود.

 
 CONTEXT ابزار

ز یک نوع زبان وارد شده است )مثال در یک این ابزار برای انتخاب چینش متن در زمانیکه در یک سلول بیش ا

بهای "رود. فرض کنید در یک سلول عبارت سلول هم متن فارسی و هم متن التین وجود داشته باشد( بکار می

( فعال است و متن به درستی ) CONTEXTرا نوشته باشیم. در حالت عادی گزینه  "CGSتمام شده 

 شود.نمایش داده می
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را انتخاب کنیم خواهیم دید متن بصورت  LEFT-TO-RIGHTباز شده این ابزار گزینه حال اگر از لیست 

 زیر تغییر خواهد کرد.

 
 ALIGN LEFTابزار 

دهد. در سلول نمایش داده شده این ابزار محل قرارگیری متن در یک سلول را به سمت چپ آن سلول تغییر می

 شود.شاهده می( م) ALIGN LEFTزیر، یک متن پس از اعمال ابزار 

 
 CENTERابزار 

( ) CENTERدهد. در تصویر زیر یک سلول پس از اعمال ابزار این ابزار متن را در مرکز سلول قرار می

 روی آن نمایش داده شده است.
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 ALIGN RIGHTابزار 

ده شده ش دادهد. در سلول نمایاین ابزار محل قرارگیری متن در یک سلول را به سمت راست آن سلول تغییر می

 شود.( مشاهده می) RIGHTLEFTزیر، یک متن پس از اعمال ابزار 

 
 INCREASE INDENTابزار 

کند و با هر بار کلیک روی آن متن دورن سلول کمی به سمت در ورد عمل می TABاین ابزار همانند کلید 

( مشاهده ) INCREASE INDENTشود. در تصویر زیر متنی پس از اعمال ابزار راست منتقل می

 شود.می

 
 DECREASE INDENTابزار 

 

Telegram: @Computer_IT_Engineering



86 

 

کند و با هر بار کلیک روی آن متن دورن سلول عمل می INCREASE INDENTاین ابزار عکس ابزار 

 شود.کمی به سمت چپ منتقل می

 WARP TEXTابزار 

زند. یرون میاز سلول بشود از اط طول سلول بیشتر باشد، مقداری از متن اگر طول متنی که در یک سلول نوشته می

( استفاده کرد. این ابزار ) WARP TEXTتوان ابعاد سلول را تغییر داد و یا از ابزار برای حل این مشکل می

نویسید تا آن متن در طول سلول جای گیرد. در تصویر زیر یک شکند و در چند سطر میمتن دورن سلول را می

 بینید.متن قبل و بعد از اعمال این ابزار را می

  
 MERGE & CENTERابزار 

را با هم ادغام  C1و  A1 ،B1خواهید سه سلول رود. فرض کنید میاین ابزار برای ادغام چند سلول بکار می

 کنید.کنید. برای ین کار ابتدا این سه سلول را همزمان انتخاب می

 

 شوند.ک سلول تبدیل می( این سه سلول با هم به ی) MERGE & CENTERسپس با کلیک بر ابزار 
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 NUMBERبخش 

این بخش مربوط به اعداد ورودی، تعیین انواع آنها و سایر تنظیمات آن است. در تصویر زیر این بخش را مشاهده 

 کنید.می

 
 NUMBER FORMATابزار 

کنیم  ( کلیکرود. اگر روی این ابزار )این ابزار برای تعیین نوع اعداد وارد شده به سلول به کار می

توان در آن یکی از انواع مختلف عدد )واحد پولی، تاریخ و ...( را انتخاب کرد. در حالت شود که میلیستی باز می

شوند. در واقع به عنوان یک عدد با آنها شناخته می GENARALعادی و پیش فرض تمامی اعداد با فرمت 

 شده است.نوشته  5111عدد  D1شود. در تصویر زیر در سلول برخورد می

 
را انتخاب کنیم شکل  CURRENCYگزینه  NUMBER FORMATحال اگر در لیست انواع اعداد ابزار 

 کند.این عدد بصورت زیر تغییر می

 
قرار داده شده و همچنین تا دو رقم اعشار  "$"کنید بصورت خودکار در کنار این عدد عالمت دالر مشاهده می

 این عدد نیز مشخص شده است.
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میالدی را مبدا قرار داده  1911برای محاسبه و نشان دادن تاریخ بصورت پیش فرض روز اول ماه اول سال اکسل 

نوشته شده است  D1را که در سلول  5111را اختصاص داده. از این رو اگر فرمت همین عدد  1و به آن سریال 

 .شودتغییر دهیم، خواهیم دید یک تاریخ نمایش داده می SHORT DATEرا به 

 
 شود.میالدی در نظر گرفته می 1/1/1911در قالب تاریخ پنج هزارمین روز بعد از تاریخ  5111در واقع عدد 

 ACCOUNTING NUMBER FORMATابزار 

 ACCOUNTINGکند. در حالت پیش فرض با کلیک بر ابزار این ابزار نوع واحد پولی اعداد را مشخص می

NUMBER FORMAT (لیستی از انواع و )شود.احدهای پولی برای انتخاب نمایش داده می 

 
را  MORE ACCOUNTING FAORMATSبرای انتخاب سایر واحدهای پولی مثل ریال گزینه 

 انتخاب کنید.
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واحد  SYMBOLدر لیست باز شونده مقابل گزینه  ACCOUNTINGدر کادر ظاهر شده جدید در بخش 

 را انتخاب کنید. "ریال PERSIAN"پولی 

 
 توان مشخص کرد.نیز تعداد اعشار را می DECIMAL PLACESکادر مقابل گزینه در 

 
 بصورت زیر تغییر پیدا کرده است. D1کنیم. عدد موجود در سلول کلیک می OKدر پایان روی گزینه 

 
نگاه کنید خواهید دید بطور خودکار فرمت عدد به  NUMBER FORMATحال اگر به ابزار 

ACCOUNTING دا کرده است.تغییر پی 
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را بنویسیم،  "ریال 5111"نکته حائز اهمیت در این بخش این است که اگر ما با کیبورد در یک سلول عبارت 

گیرد و نه عدد. اما اگر با روش فوق یک واحد پولی به عدد اضافه شود، اکسل این عبارت را یک متن در نظر می

 پردازیم.برای توضیح تفاوت این دو مورد به طرح مثال زیر میشود. عبارت موجود در سلول عدد در نظر گرفته می

 مثال
با کیبورد عبارت  A2ریال نوشته و در سلول  1111111فروش یک شرکت را با انتخاب واحد پولی  A1در سلول 

 نویسیم.را می "ریال 1111111"

 
لغ سود را با فرمول در مقابل درصد فروش آن باشد و بخواهیم مب 15حال اگر فرض کنیم سود خالص این شرکت 

را  A2*0.15=فرمول  B2و در سلول  A1*0.15=فرمول  B1بنویسیم، در سلول  Bهر سلول در ستون 

نمایش داده  !VALUE#خطای  B2ریال و در سلول  151111عدد  B1نویسیم. خواهیم دید در سلول می

را متن در نظر گرفته و ضرب متن در  A2ل شود. این خطا به دلیل این است که اکسل عبارت موجود در سلومی

 باشد.یک عدد غیرممکن می

 
 PERCENT STYLEابزار 

دهد. فرض قرار می "%"گیرد و در کنار آن عالمت این ابزار عدد وارد شده به یک سلول را درصد در نظر می

را بنویسیم  0.15این سلول عدد توانیم در را بنویسیم. برای این کار می 15/1مقدار  F1خواهیم در سلول کنید می

 را بفشاریم. ENTERو کلید 
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 PERCENT STYLEرا فعال کنیم و سپس ابزار  F1این است که ابتدا سلول اما راه دیگر برای انجام این عمل 

 را بفشاریم. ENTERبنویسیم و کلید  F1را در سلول  15انتخاب کنیم و سپس فقط عدد ( )

 
 COMMA STYLEابزار 

عدد  G1رود. فرض کنید در سلول ها بکار میابزار برای سه رقم سه رقم جدا کردن اعداد درون سلولاین 

 COMMAنوشته شود کافیست روی ابزار  5110111نوشته شده است. برای اینکه این عدد بصورت  511111

STYLE (.یک بار کلیک کنیم ) 

 
 شود.ده میبصورت خودکار پس از عدد دو رقم اعشار نیز نمایش دا

 INCREASE DECIMALابزار 

رود. فرض کنید از رابطه قطر و محیط یک دایره افزایش تعداد ارقام اعشار در یک سلول بکار میاین ابزار برای 

 ایم.عدد پی را به دست آورده

 

) INCREASE DECIMALبرای افزایش تعداد ارقام بعد از اعشار این عدد به تعداد الزم روی گزینه 

 کنیم.کلیک می( 
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 DECREASE DECIMALابزار 

 INCREASEرود و عکس ابزار این ابزار برای کاهش تعداد ارقام اعشار در یک سلول بکار می

DECIMAL ایم.فرض کنید از رابطه قطر و محیط یک دایره عدد پی را به دست آورده کند.رفتار می 

 

) DECREASE DECIMALتعداد الزم روی گزینه  برای کاهش تعداد ارقام بعد از اعشار این عدد به

 کنیم.( کلیک می

 
 مثال

ا اگر در شوند. فرضهایی که اول آنها صفر باشد، بدون صفر نمایش داده میدر اکسل بصورت پیش فرض شماره

 شود.نوشته شود، بصورت زیر نمایش داده می 19111234567یک شماره تلفن همراه مانند  G1سلول 

 
ح این حالت و قرار دادن صفر در ابتدای شماره باید در قسمت گوشه سمت چپ و پایین بخش برای اصال

NUMBER های بیشتر همانند شکل زیر روی گزینهNUMBER FORMAT .کلیک کنیم 
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را انتخاب کنید. خواهید دید  PHONE NUMBERگزینه  SPECIALدر کادر باز شده جدید در قسمت 

 نمایش داده شده است. 4567-123(911)شماره به صورت 

 
 کلیک کنید. CUSTOMحاال دوباره روی قسمت 
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 دهیم.حاال در کادر مشخص شده در تصویر فوق، قسمت آخر را به شکل زیر تغییر می

 
 کنید.تصویر زیر را مشاهده می OKحاال با کلیک بر گزینه 

 
 مثال

 بنویسید. G1را بصورت کسری در سلول  2.6عدد 

 نویسیم.این عدد را می G1ن کار ابتدا در سلول برای ای

 
 شود.کادر جدیدی باز می NUMBERهای بیشتر بخش سپس با کلیک بر گزینه
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های آن که نمایانگر مخرج کسر کنیم و در انواع گزینهکلیک می FRACTIONدر این کادر روی قسمت 

کنیم و در پایان بر گزینه نتخاب میرا ا AS HUNDRESDTHS (30/100)باشند، گزینه آخر یعنی می

OK کنیم.کلیک می 

 
 عدد حاصل بصورت زیر خواهد بود.

 
 نوشته شود، شکل حاصل بصورت زیر خواهد بود. 0.35حال اگر بجای این عدد، عدد 

 

 CLIPBOARDبخش 

ین بخش و زیر ارود. در تصویر ها بکار میها و همچنین کپی فرمت سلولاین بخش برای کپی و جابجایی سلول

 کنید.ابزارهای آن را مشاهده می
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 FORMAT PAINTERابزار 

 رنگ، نوع فونت، سایز و سایررود. های دیگر بکار میاین ابزار برای کپی کردن فرمت یک سلول در سلول

ر کنید د فرضها است. تنظیماتی که روی یک سلول انجام شده به وسیله این ابزار قابل کپس روی سایر سلول

 فرمت زیر برقرار است. A1سلول 

 
توانیم تک تک این نیز داشته باشیم. می C1خواهیم همین مشخصات ظاهری )اندازه و رنگ و ...( را در سلول می

 FORMAT PAINTERتر برای این کار استفاده از ابزار تنظیمات را روی این سلول ایجاد کنیم. اما راه ساده

کنیم تا فعال شود، سپس یک بار روی ابزار ( کلیک میA1ا روی سلول مبدا )( است. برای این کار ابتد)

FORMAT PAINTER کنیم تا فرمت سلول کلیک میA1 .کپی شود 

 
 A1نیز شکل ظاهری سلول  C1شود که سلول کنیم. مشاهده میکلیک می C1حاال یکبار با ماوس روی سلول 

 را به خود گرفته است.

 
 شود.نوشته می A1عددی بنویسیم خواهیم دید این عدد همانند عدد موجود در سلول  C1حال اگر در سلول 
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توان فقط فرمت کپی شده را روی یک سلول کپی کرد. حال اگر در این حالت با هر بار کلیک بر این ابزار می

 FORMAT PAINTERها کپی کنیم کافیست روی ابزار بخواهیم یک فرمت را روی تعداد بیشتری از سلول

 D4و  A2 ،C3را در سه سلول  A1خواهیم فرمت سلول دبل کلیک کنیم. فرض کنید در ادامه مثال قبل می

دبل  FORMAT PAINTERکنیم و سپس روی گزینه را فعال می A1داشته باشیم. برای این کار ابتدا سلول 

 کنیم.کلیک می

 
 کنیم.ل مورد نظر یک بار کلیک میحاال روی سه سلو

 
 FORMATبرای اینکه فرمت از حالت کپی خارج شود کافیست دوباره یک بار روی گزینه  حال

PAINTER .کلیک کنیم 

 PASTEو  CUTو  COPYابزار 

اما ابزار م. کنیاند. لذا در این بخش از توضیح آنها چشم پوشی میها قبال در فصل اول توضیح داده شدهاین ابزار

 است. CLIPBOARDپرکاربرد این بخش گزینه 

 
 شود.نامیده می CLIPBOARDشود که با کلیک بر این گزینه همانند شکل زیر کادری باز می
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شود. کنید، یک نسخه از آن در این کادر نمایش داده میزمانیکه این کادر باز باشد، هر چیزی که کپی یا برش می

 اند.برای مثال در شکل زیر چند عدد و متن و شکل کپی شده

 
 هر زمان که به این موارد در یک سلول نیاز داشتیم، ابتدا روی سلول کلیک کرده تا فعال شود، سپس روی حاال

 "حسابداری"خواهیم کلمه کنیم تا در سلول مورد نظر کپی شود. برای مثال میگزینه مورد نظر یک بار کلیک می

کلیک  L7ن کار ابتدا روی سلول داشته باشیم. برای ای L7وجود دارد را در سلول  CLIPBOARDکه در 

 کنیم.کلیک می CLIPBOARDدر  "حسابداری"کنیم و سپس روی گزینه می
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 DELETEکافیست روی مثلث کنار آن کلیک کرده و گزینه  CLIPBOARDبرای حذف یک گزینه از 

 را انتخاب کنیم.

 

 STYLESبخش 
های های شرطی است. در تصویر زیر ابزارفرمت ها و همچنین شاملاین بخش شامل ابزارهایی برای فرمت سلول

 کنید.این بخش را مشاهده می

 
 CELL STYLESابزار 

 CELLها را در خود جای داده است. با کلیک بر گزینه های آماده برای سلولاین گزینه یک سری فرمت

STYLES ( )نها وانید آتشود که برحسب نیاز و عالقه خود میها نمایان میانواع مختلف فرمت

 را انتخاب کنید.

 
 FORMAT AS TABLEابزار 

ها رمتشود. با کلیک بر این این ابزار لیست انواع فهای مختلف بکار گرفته میاین ابزار برای رسم جدول با فرمت

 شود.نمایان می
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 شخص کنید.خواهد محدوده جدول را مشود که از شما میبا انتخاب هر کدام از آنها کادر جدیدی باز می

 
توانید منطقه مورد نظر برای ایجاد جدول را با ماوس انتخاب کنید و یا آدرس آن را در کادر فوق بنویسید حاال می

بوسیله ماوس انتخاب شده  F15تا  B3های را انتخاب کنید. در تصویر زیر منطقه سلول OKو در پایان گزینه 

 است.
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 است. و در نهایت جدول ایجاد شده بصورت زیر

 
 CONDITIONAL FORMATTINGابزار 

توانیم به یک سلول دستور دهیم اگر عددی برای مثال میروند. های شرطی بکار میاین ابزار برای ایجاد فرمت

باشد رنگ آن سبز شود. برای  11باشد رنگ عدد قرمز و اگر کوچکتر از  11در آن وارد شد و آن عدد بزرگتر از 

) CONDITIONAL FORMATTINGپردازیم. ابزار ر به طرح چند مثال میتوضیح بیشتر این ابزا

 شود.( شامل چندین حالت درون خود است که با کلیک بر آن نمایان می
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 مثال
خواهیم فرمت در محیط اکسل همانند تصویر زیر وجود دارد. می 1392فروش ماهانه یک شرکت در طول سال 

ریال باشد، رنگ زمینه آن سلول قرمز  3111111گر فروش هر ماه کمتر از این اعداد را طوری تنظیم کنیم که ا

 شود.

 
 کنیم.برای این کار ابتدا این اعداد را با هم انتخاب می

 
 HIGHLIGHT CELLSاز قسمت  CONDITIONAL FORMATTINGسپس از ابزار 

RULES  گزینهLESS THAN کنیم.را انتخاب می 
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را انتخاب  LIGHT RED FILLنویسیم و در لیست فرمت آن گزینه را می 3111111در کادر باز شده عدد 

 کنیم.کلیک می OKو روی گزینه 

 
 اند.دارای پس زمینه قرمز شده 3111111خواهیم دید اعداد کوچکتر از 

 
ها کافیست ابتدا آنها را انتخاب کنید و سپس از ابزار برای پاک کردن یک فرمت شرطی از سلول

CONDITIONAL FORMATTING  از قسمتCLEAR RULES کنیم.همانند شکل زیر عمل می 
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های های انتخاب شده و گزینه دوم برای پاک کردن تمانی فرمتگزینه اول برای پاک کردن فرمت از سلول

 شرطی موجود در کاربرگ کاربرد دارد.

 CELLSبخش 

سطر و کاربرگ است. همچنین تنظیماتی چون هایی برای افزودن و حذف سلول، ستون، این بخش شامل ابزار

ی آنها اند فقط به معرفها نیز در آن قرار دارد. به دلیل اینکه این ابزارها قبال توضیح داده شدهرنگ و اندازه سلول

 کنید.کنیم. در تصویر زیر ابزارهای این بخش را مشاهده میبسنده می

 
 INSERTابزار 

شوند. در ( نمایان می) INSERTود است که با کلیک بر گزینه این ابزار شامل چند گزینه در خ

 هایی برای افزودن سلول، سطر، ستون و کاربرگ وجود دارد.لیست باز شده همانند تصویر زیر گزینه
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 DELETEابزار 

شوند. در ( نمایان می) DELETEاین ابزار شامل چند گزینه در خود است که با کلیک بر گزینه 

 هایی برای حذف کردن سلول، سطر، ستون و کاربرگ وجود دارد.شده همانند تصویر زیر گزینهلیست باز 

 
 FORMATابزار 

ها ها، تغییر نام کاربرگ، تغییر رنگ پس زمینه سلولتغییر اندازه سلولهای زیادی از جمله در این ابزار هم گزینه

 شوند.ی درون آن نمایان می( ابزارها) FORMATو ... وجود دارد. با کلیک بر ابزار 

 

 EDITINGبخش 

 های جمع، میانگینها، فرمولدسته بندی و مرتب کردن دادههای مفیدی برای ابزار HOMEدر این بخش از زبانه 

 کنید.ها را مشاهده میو جستوجو قرار دارند. در تصویر زیر این ابزار
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 SUMابزار 

بر مثلث  باشد. با کلیکع پرکاربرد اکسل از جمله جمع و میانگین میاین ابزار کاربردی شامل چند فرمول و تاب

 شود.های درون آن نمایش داده می( لیست فرمول) SUMکوچک کنار ابزار 

 
 مثال

 محاسبه کنید؟ C2را در سلول  Aجمع اعداد موجود در ستون 

 
را در  A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7=بیان شد فرمول  2توانیم همانند آنچه در فصل برای این کار می

 C2 توانیم در سلولتری را پیش پای ما قرار داده است. برای این کار میبنویسیم. اما اکسل راه ساده C2سلول 

 را انتخاب کرد. SUMکلیک کرده و در منوی باز شده گزینه  SUMروی ابزار 
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 شود.شکل زیر ظاهر می C2در سلول  SUMپس از انتخاب گزینه 

 
، سلول اول و آخر محدوده را نوشت و بین SUMتوان بین پرانتز فرمول ای جمع محدوده مورد نظر، میحاال بر

 دهیم.تغییر می SUM(A1:A7)=قرار داد. در این مثال فرمول را بصورت  ":"آن عالمت 

 

کلید  فشردنتوانیم بجای نوشتن آدرس محدوده، محدوده مورد نظر را با ماوس انتخاب کنیم. پس از همچنین می

ENTER  جمع اعداد در سلولC2 شود.نمایش داده می 
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 مثال
 داشته باشیم. C2خواهیم میانگین اعداد موجود در شکل زیر را در سلول می

 
 کنیم.را انتخاب می AVERAGEگزینه  SUMرا فعال کرده و سپس از ابزار  C2برای این کار ابتدا سلول 

 
 کنیم.رد نظر را با ماوس انتخاب میسپس همانند شکل زیر محدوده مو

 
 شود.نمایش داده می C2میانگین اعداد در سلول  ENTERپس از فشردن کلید 
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 FILLابزار 

را در  111تا  1خواهیم از اعداد رود. فرض کنید میها بکار میاین ابزار عموما برای پر کردن اتوماتیک سلول

کنیم و سپس از نویسیم همین سلول را فعال میرا می 1عدد  A1سلول بنویسیم. برای این کار ابتدا در  Aستون 

 کنیم.را انتخاب می SERIES( گزینه ) FILLلیست ابزار 

 
(، COLUMNS( را بصورت ستونی )SERIES INدر کادر باز شده جدید همانند شکل زیر، نوع پر کردن )

 STEPهر عدد نسبت به عدد قبلی ) (، مقدار افزایشLINEAR( را خطی )TYPEنوع افزایش اعداد )

VALUE 1( را ( و مقدار آخرین عددSTOP VALUE را )دهیم و در نهایت روی گزینه قرار می 111OK 

 کنیم.کلیک می

 
 نمایش داده خواهند شد. Aدر ستون  111تا  1خواهیم دید اعداد 
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 CLEARابزار 

که  باشد. از آنجاییهاو سایر موارد میها، یادداشتلاین ابزار شامل چند گزینه برای پاک کردن محتویات سلو

 کنیم.قبال در این کتاب در مورد این موارد صحبت شده، از توضیح مجدد آن چشم پوشی می

 
 SORT & FILTERابزار 

نام افراد را بصورت زیر داشته  Aرود. فرض کنید در ستون ها در اکسل بکار میاین ابزار برای مرتب سازی داده

 اشید.ب

 
 برای اینکه این اسامی به ترتیب حروف الفبا مرتب شوند ابتدا باید محدوده مدنظر را با ماوس انتخاب کرد.
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( را ( کلیک کرده و از لیست باز شده گزینه )) SORT & FILTERسپس کافیست روی ابزار 

 انتخاب کنیم.

 
 اند.اساس حروف الفبا مرتب شده پس از انجام مراحل فوق خواهیم دید اسامی بصورت زیر و بر

 

ها را از بزرگ به کوچک و یا از دهد و داده( عکس عمل ابزار فوق را انجام می) SORT Z TO Aابزار 

 کند.انتها به ابتدا مرتب می

 مثال
 لیستی از مبلغ حقوق ماهانه کارکنان یک شرکت را در اختیار داریم.در محیط اکسل همانند تصویر زیر 
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ها را از بزرگ به کوچک مرتب کنیم. برای این کار ابتدا محدوده مورد نظر را با ماوس خواهیم این دستمزدمی

( را انتخاب ) SORT Z TO Aابزار  SORT & FILTERانتخاب کرده و سپس با کلیک روی ابزار 

 کنیم.می

 
 ده است.کنیم که حقوق افراد از بیشترین مبلغ تا کمترین مبلغ مرتب شمشاهده می

 
 مثال

 فرض کنیم لیست حقوق کارکنان یک شرکت بصورت زیر باشد.
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خواهیم لیستی تهیه کنیم که نام افراد به ترتیب حروف الفبا باشد و حقوق هر فرد به درستی در مقابل آن قرار می

 گیرد.

 SORT Aگزینه  SORTکنیم و سپس از قسمت ابزارهای ها را با ماوس انتخاب میبرای این کار قسمت نام

TO Z کنیم.را انتخاب می 

 
خواهد مشخص کنید در صورت شود که شامل دو گزینه است. این کادر از شما میپس از این کار کادری باز می

 ها، مبالغ حقوق هم متناسب با آن جابجا شوند یا خیر.مرتب سازی نام
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جابجا  شود و با انتخاب گزینه دوم، فقط نام افرادابجا میبا انتخاب گزینه اول، مبالغ حقوق متناسب با نام هر فرد ج

اصل شود. در تصویر زیر لیست حمانند که باعث بهم ریختگی لیست حقوق میشود و مبالغ حقوق ثابت میمی

 ( نمایش داده شده است.EXPAND THE SELECTIONپس از انتخاب گزینه اول )

 
 مثال

خواهیم این لیست بر اساس مبالغ حقوق از ل در دسترس است. میفرض کنید لیست حقوق زیر در محیط اکس

 بزرگ به کوچک مرتب شود.

 
توان همانند مثال قبل عمل کرد. اما روش دیگر برای انجام این کار استفاده از ابزار برای انجام این کار می

CUSTOM SORT (می )باشد. در ابتدا کل جدول را با ماوس انتخاب کنید )حتی نام 

 ها را هم با ماوس انتخاب کنید(.ستون

 
 را انتخاب کنید تا کادر آن باز شود. CUSTOM SORTگزینه  SORT & FILTERسپس از ابزار 
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تیک دار باشد، این گزینه به  MY DATA HAS HEADERSدر گوشه کادر باز شده حتما باید گزینه 

زار ها در جابجایی ابسربرگ است. با این کار نام ستون ها دارای نام ستون یادهد که جدول دادهاکسل فرمان می

SORT شوند.شرکت داده نمی 

 
ستونی که مرتب سازی باید بر اساس آن انجام شود را  SORT BYحاال در لیست باز شونده مقابل گزینه 

 مشخص کنید.

 
 OKظیمات در پایان روی گزینه اند. پس از اعمال این تنسایر تنظیمات این کادر در تصویر زیر نمایش داده شده

 کلیک کنید.
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 جدول حاصل بصورت زیر خواهد بود.

 

فرض کنید در جدول زیر ( است. ) FILTER، ابزار ابزار دیگری که در این قسمت وجود دارد

 های تحصیلی آنها را در اختیار داریم.در اکسل لیست حقوق افراد و رشته

 
ه تحصیلی آنها حسابداری است را بصورت یکجا مشاهده کنیم و فعال خواهیم تمامی افرادی را که رشتمی

م و سپس گزینه کنیمتخصصین رشته کامپیوتر را نبینیم. برای این کار ابتدا یک سلول از این جدول را فعال می

FILTER کنیم.را انتخاب می 

 
های ا کلیک بر آن لیست انواع دادهوجود دارد که ب مثلث کوچکیها کنید که در کنار نام ستونحاال مشاهده می

 شود.موجود در هر ستون نمایش داده می
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 شود بصورت زیر.با کلیک روی نام ستون رشته لیستی باز می

 
اده نمایش د "کامپیوتر"و  "حسابداری"های این ستون یعنی کنید دادههمانطور که در شکل فوق مشاهده می

ک شود. در این مثال تیها را برداریم، آن رشته در ستون نمایش داده نمیشتهکدام از راند. حال اگر تیک هرشده

 داریم.کنار رشته کامپیوتر را برمی

 
 تصویر حاصل بصورت زیر خواهد بود. OKپس از کلیک بر گزینه 

 
 کنید. رداهای ستون رشته را تیکبرای بازگرداندن به حالت قبل، عکس مراحل فوق را انجام داده و همه گزینه
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 FIND & SELECTابزار 

 FIND & SELECTباشد. با کلیک بر ابزار ها برای جستوجو در کاربرگ میاین ابزار حاوی لیستی از ابزار

 شود.لیستی بصورت زیر باز می( )

 
 مثال

 خواهیم نام آقای احمدی را جستوجو کنیم.در تصویر زیر که لیست دستمزد کارکنان یک شرکت است، می

 
 را اتخاب کنیم. FINDکلیک کنیم و گزینه  FIND & SELECTای این کار کافیست روی ابزار بر
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کلیک  FIND ALLنویسیم و روی گزینه در کادر باز شده همانند تصویر زیر نام شخص مورد نظر را می

 کنیم.می

 
 خود سلول در تصویر زیرباشد. آدرس سلولی که نام این فرد در آن قرار دارد و نتیجه حاصل بصورت زیر می

 مشخص شده است.

 
 REPLACEدر کادر  REPLACEتغییر دهیم کافیست در زبانه  "علوی"حال اگر بخواهیم نام این فرد را به 

 کلیک کنیم. REPLACEرا نوشته و روی گزینه  "علوی"نام 
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 لیست حقوق بصورت زیر اصالح شده است. CLOSEدر پایان با کلیک بر گزینه 

 
 .باشدهای دارایی فرمول، یادداشت، فرمت شرطی و ... میهای این ابزار شامل جستوجوی سلولگزینه سایر

 فرمول نویسی کعبی
های مختلف اعمال خاصی انجام و یا برای آنها گاهی اوقات الزم است بر روی چند سلول یکسان اما در کاربرگ

کاربرگ در یک جدول یکسان  4یک شرکت در  سال متوالی 4فرمولی نوشت شود. فرض کنید فروش ماهانه 

 بصورت زیر قرار دارد.
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سال گذشته  4فرمولی بنویسیم که میانگین فروش مهرماه  1392کاربرگ فروش سال  D8می خواهیم در سلول 

را همانند تصویر زیر  AVERAGEرا نمایش داده. برای این کار ابتدا این سلول را فعال کرده و در آن تابع 

 خوانیم.فرامی

 
 کنیم.( کلیک میB5کاال در فرمول این تابع یک بار با ماوس روی سلول فروش مهرماه )

 
 کنیم.داریم و روی آخرین کاربرگ آخرین سال کلیک میرا نگه می SHIFTحاال در این لحظه کلید 

 
 بصورت زیر تغییر یافته است. D8حاال فرمول موجود در سلول 
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سال گذشته در این سلول محاسبه شده  4خواهید دید میانگین فروش مهر ماه در  ENTERکلید حاال با فشردن 

 است.
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 فصل پنجم
 INSERTزبانه 
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بخش است که به توضیح  11این زبانه عموما برای افزودن شکل، تصویر و نمودار کاربرد دارد. این زبانه داری 

و ابزارهای دورن آن را مشاهده  INSERTپردازیم. در تصویر زیر زبانه های آن میبرخی ابزارها و بخش

 کنید.می

 

 TABLESبخش 

ها است. در تصویر زیر این بخش را این بخش شامل چند ابزار در مورد رسم جدول و گزارش گیری از داده

 کنید.مشاهده می

 
 پردازیم.می PIVOTTABLEدر این قسمت تنها به معرفی ابزار 

 PIVOTTABLEابزار 

 رود. برای توضیح بیشتر این ابزار به طرح مثالیها بکار میگزارش گیری از یک سری دادهاین ابزار عموما برای 

 پردازیم.می

 مثال
 کنید.هایی که یک شرکت در اختیار دارد را مشاهده میدر جدول زیر لیستی از تمامی سهام
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ول رای این کار ابتدا کل جدخواهیم جمع تعداد سهام در اختیار این شرکت در بازار بورس را مشخص کنیم. بمی

( کادر این ابزار نمایان ) PIVOTTABLEکنیم. سپس با کلیک بر گزینه را با ماوس انتخاب می

 شود.می

 
و اگر  NEW WORKSHEETاگر بخواهیم جدول گزارش در یک کاربرگ جدید ایجاد شود گزینه 

را انتخاب و روی  EXISTING WORKSHEETبخواهیم جدول در همین کاربرگ تشکیل شود گزینه 

در کاربرگی جدید تصویر زیر  OKکنیم. پس از انتخاب گزینه اول و کلیک بر گزینه کلیک می OKگزینه 

 شودنمایان می
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و  COLUMNS ،FILTERS ،VALUESهای کادر با نام 4ها و نام ستونحاال در سمت راست تصویر 

ROWS کنید. را مشاهده می 

اهیم نام سهام بصورت ستونی نمایش داده شوند. برای این کار روی نام سهام کلیک خوبرای تشکیل جدول می

 کشیم.می ROWSکرده و آن را به کادر 
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زینه گهمانند تصویر زیر کلیک کرده و در لیست باز شده  "نوع بازار بورس"برای تعیین نوع سهام، روی گزینه 

 کنیم.دار میرا تیک "بورس"

 

 
کلیک کرده و آن را به کادر  "نوع بازار بورس"کنیم. حاال نام روی کلیک می OKگزینه و در پایان روی 

FILTER کشیم.می 
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 کشیم.می VALUESرا با ماوس به کادر  "تعداد سهام"حاال مورد مورد محاسبه 

 
 کنید.خب جدول ما آماده شده است. در تصویر زیر جمع تعداد سهام در بورس را مشاهده می
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 ILLUSTRATIONSبخش 

ای دورن آن هاین ابزار و گزینهاین بخش برای وارد کردن تصویر و شکل به اکسل کاربرد دارد. در تصویر زیر 

 کنید.را مشاهده می

 
دهیم. با کلیک بر گزینه بدلیل سادگی این بخش فقط وارد کردن یک تصویر به اکسل را آموزش می

PICTURES (کادری باز می ) آن تصویر مدنظر را انتخاب کرده و سپس روی گزینه که در شود

INSERT .کلیک کنید 
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 CHARTSبخش 

 کنید.در تصویر زیر این بخش و ابزارهای آن را مشاهده میاین بخش برای رسم نمودار کاربرد دارد. 

 
 فرض کنید اطالعات زیر را مورد سود خالص یک شرکت در چند سال متوالی در اختیار داریم.
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 اگر بخواهیم برای این اطالعات یک نمودار رسم کنیم، ابتدا باید کل جدول را با ماوس انتخاب کنیم. حال

 
ها برای انتخاب وجود دارد. اگر روی گزینه انواع و اقسام نمودار CHARTSحاال در بخش 

RECOMMENDED CHARTS ش یها را به شما نماهای مناسب برای دادهکلیک کنید لیستی از نمودار

 دهد.می

 
ها همانند شکل زیر، نمودار توان با کلیک بر هر کدام از انواع نمودارها مورد پسند واقع نشد، میاگر این نمودار

 مناسب را انتخاب کرد.
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شوند و ( انواع نمودارهای خطی نمایش داده می) INSERT LINE CHARTبا کلیک بر گزینه 

 را انتخاب کنید. توانید بر حسب نیاز یکی از آنهامی

 
دهد. برای را نمایش می 8تا  1های سطر افقی بجای نمایش سال عدد با انتخاب این گزینه خواهید دید که شماره

را انتخاب  SELECT DATAروی نمودار راست کلیک کنید و از لیست باز شده گزینه ها اصالح این شماره

 کنید.
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 شود.میکادر این گزینه به شکل زیر نمایش داده 

 
در کادر سمت راست، کادری جدید مشاهده  EDITشود. با کلیک بر گزینه دو کادر در تصویر فوق مشاهده می

تا  85های های محور افقی را اتخاب کنید. در این کادر محدوده سالخواهد نام جدید نقطهشود که از شما میمی

 کنیم.یکلیک م OK( را انتخاب و روی گزینه A9تا  A2)سلول  92

 
 کنید.نمودار اصالح شده را بصورت زیر مشاهده می SELECT DATAدر کادر  OKو با کلیک بر گزینه 
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 مثال

 اطالعات مربوط به مبلغ یک وام و اصل و فرع هر قسط آن در محیط اکسل بصورت زیر در دسترس است.

 
 آنها را نشان دهد.که اصل و فرع اقساط و همچنین مبالغ خواهیم نموداری رسم کنیم می

 کنیم.( را با ماوس انتخاب میD14تا  B8برای این کار محدوده اعداد الزم برای رسم نمودار )
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 کنیم.همانند تصویر زیر یک نمودار را انتخاب می CHARTSحاال از بخش 

 
 نمودار ظاهر شده بصورت زیر خواهد بود.

 
 با گذشت زمان بیشتر و مبلغ پرداختی بابت بهره هر قسط کنیم، مبلغ پرداختی بابت اصل هر قسطمشاهده می

 تقریبا نیمی از قسط بابت اصل و نیمی از آن بابت بهره قسط است. 2یابد. در قسط شماره کاهش می

 مثال
اطالعات مربوط به هزینه ثابت یک شرکت، هزینه متغیر و مبلغ فروش هر واحد کاالی آن در محیط اکسل 

 است.بصورت زیر در دسترس 

 
اوریم های مختلف بدست بیخواهیم در جدولی همانند تصویر زیر مبلغ کل فروش و هزینه را برای تعداد فروشمی

 سر را نشان دهیم.و سپس با رسم نمودار، نقطه سربه
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های زیرین، مبلغ کل نویسیم. با کپی این فرمول به سلولرا می A7*$B$2=فرمول  B7برای شروع در سلول 

 شود.ر این تعداد تولید بصورت زیر نمایش داده میفروش د

 
محاسبه  C$6+(A7*$B$3)$=واحد کاال را با فرمول  1111مقدار هزینه برای تولید  C7حاال در سلول 

 شود.کنیم. سپس با دبل کلیک بر مربع توپر این سلول، جدول بصورت زیر کامل میمی

 
 :ها بصورت زیر استفرمول موجود در این سلول
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 کنیم.حاال دو ستون مبلغ فروش و هزینه بصورت همزمان همانند تصویر زیر با ماوس انتخاب می

 
 کنیم.همانند تصویر زیر یک نمودار را انتخاب می CHARTSاز بخش  INSERTدر این زمان از زبانه 

 
 باشد.نمودار ظاهر شده بصورت زیر می
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 SELECTنمودار راست کلیک کرده و از لیست آن گزینه  برای اصالح مقادیر محور افقی کافیست روی

DATA .را انتخاب کنید 

 
کنیم و در کادر باز شده همانند که در سمت راست تصویر مشخص شده کلیک می EDITسپس روی گزینه 

 کنیم.تصویر زیر محدوده تعداد فروش را انتخاب می
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 شود.میشکل نمودار بصورت زیر اصالح  OKبا کلیک یر گزینه 

 
 کنیم.کلیک می DESIGNایم )نمودار فعال است( روی زبانه حاال در حالیکه روی نمودار کلیک کرده

 
 کنیم تا شکل نمودار بصورت زیر تغییر یابد.نوعی از نمودار را انتخاب می CHART STYLESدر بخش 
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اند. بنابراین نقطه مد با هم برخورد کردهعدد دو خط نمودار هزینه و درآ 4111کنید در تعداد فروش مشاهده می

 باشد.واحد می 4111سر تعداد سربه

 مثال
 های یک شرکت در یک سال بصورت زیر در محیط اکسل در دسترس است.هزینه

 
را با ماوس  B5تا  A2های ای رسم کنیم. برای این کار ابتدا سلولها یک نمودار دایرهخواهیم برای این هزینهمی

 کنیم.می انتخاب

 
 کنیم.ای را انتخاب میسپس در بخش نمودارها، همانند تصویر زیر یک نمودار دایره
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 نمدار حاصل بصورت زیر است.

 
یک از انواع این  DESIGNها در زبانه برای ایجاد تغییرات روی نمودار و نمایش درصد و مبلغ هر گروه هزینه

 کنیم.نمودار را انتخاب می
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 HYPERLINKبخش 

کاربرگ  خواهید دررود. فرض کنید میها بکار میها و کاربرگاین بخش برای ایجاد لینک و ارتباط بین سلول

 ام هر کاربرگ، به آن منتقل شوید.ها را داشته باشد و با کلیک بر ناول یک فایل فهرستی از کاربرگ

 
ار ابزباید این سلول را فعال کرده و سپس ایجاد کنیم، ابتدا  2یک لینک به کاربرگ  A2برای اینکه در سلول 

HYPERLINK ( را انتخاب کنیم. در کادر باز شده این ابزار ) همانند شکل زیر در سمت چپ کادر

 کنیم.محل ارتباط را مشخص می

 
قتی خواهیم وکنیم. در این مثال میو در سمت راست کادر سلول و کاربرگ مدنظر برای ارتباط را انتخاب می

منتقل شویم. به همین  2در کاربرگ  B3کنیم، به سلول )فهرست( کلیک می 1در کاربرگ  A2سلول روی 

 کنیم.کلیک می OKمنظور تنظیمات زیر را اعمال کرده و در نهایت روی گزینه 
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در کاربرگ  B3در کاربرگ فهرست بصورت لینک تغییر یافته و با کلیک بر آن به سلول  A2خواهیم دید سلول 

 شویم.تقل میمن 2
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 فصل ششم
 PAGE LAYOUTزبانه 
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ود برگ و تنظیمات منطقه چاپ وجهای در رابطه با تنظیمات اندازه صفحه، ایجاد سربرگ و تهدر این زبانه ابزار

 کنید.ها و ابزارهای دورن آن را مشاهده میدارند. در تصویر زیر این زبانه و بخش

 
خش های دو بن کتاب به توضیح برخی ابزارهمانطور که پیداست این بخش دارای پنج بخش است، اما در ای

PAGE SETUP  وSHEET OPTIONS کنیم.اکتفا می 

 PAGE SETUPبخش 

خش و در تصویر زیر این باین بخش برای تعیین اندازه صفحه و سایر تنظیمات الزم برای چاپ کاربرگ است. 

 کنید.های دورن آن رامشاهده میابزار

 
 MARGINSابزار 

( لیستی از ابعاد ) MARGINSهای این بخش است. با کلیک بر ابزار بیشتر ابزار این ابزار حاوی

( وارد بخش تنظیمات کلی CUSTOM MARGINSشود. با کلیک بر گزینه آخر )صفحه پیشنهادی باز می

 شویم.این ابزار می
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 PAGEبر زبانه  زبانه است. با کلیک 4دارای  PAGE SETUPهمانطور که در تصویر فوق پیداست، کادر 

شویم. برای انتخاب حالت صفحه )ایستاده یا کشیده( از قسمت وارد تنظیمات مربوط به ابعاد صفحه و حال آن می

ORIENTATION کنیم.استفاده می 

 
 .کنیمکلیک می PAGE SIZEبرای انتخاب ابعاد صفحه روی کادر باز شونده 

 
ر شویم. همانند تصویط به اندازه حاشیه صفحه برای چاپ میوارد تنظیمات مربو MARGINSبا کلیک بر زبانه 

 توانید ابعاد مورد نظر را در کادرهای مخصوص وارد کنید.زیر می

 
ر شویم و با کلیک ببرگ میوارد تنظیمات مربوط به سربرگ و ته HEADER/FOOTERبا کلیک بر زبانه 

ها را چاپ بخواهیم یک محدوده مورد نظر از سلولشویم. اگر وارد تنظیمات مربوط به چاپ می SHEETزبانه 

 کنیم.محدوده مورد نظر را با ماوس انتخاب می PRINT AREA، در کادر کنیم
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اگر بخواهیم یک سطر یا ستون در هنگام چاپ بترتیب در باال و سمت چپ هر صفحه نمایش داده شود از دو 

استفاده  COLUMNS TO REPEAT AT LEFTو  ROWS TO REPEAT AT TOPکادر 

ها در هنگام چاپ نمایش داده شود. برای این کار درکادر در همه صفحه 1خواهید سطر کنیم. فرض کنید میمی

ROWS TO REPEAT AT TOP  کنیم.کلیک می 1کلیک کرده و سپس با ماوس روی شماره سطر 

 
 کلیک کنیم. OKدر پایان باید روی گزینه 

 SHEET OPTIONSبخش 
توان جهت صفحه و همچنین چاپ و یا عدم چاپ نام سطر و ستون و خطوط کاربرگ را تنظیم ش میدر این بخ

 کنیم.در شکل زیر این بخش و ابزارهای درون آن را مشاهده میکرد. 
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( جهت کاربرگ از راست به چپ و ) SHEET RIGHT-TO-LEFTبا کلیک بر گزینه 

 کند.بالعکس تغییر می

  
گزینه  GRIDLINESکاربرگ در هنگام چاپ روی صفحه نمایان شود، در قسمت  اگر بخواهیم خطوط

PRINT کنیم.دار میرا تیک 

 
در همین قسمت،  VIEWداریم. همچنین با برداشتن تیک گزینه و برای لغو این فرمان تیک این گزینه را برمی

 شوند.خطوط کاربرگ محو می

 
کنیم دار میتیکرا  VIEWگزینه  HEADINGSرگ در قسمت نام ستون وشماره سطر در کارببرای نمایش 

 داریم.و برای عدم نمایش آن تیک آن را برمی
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همچنین برای اینکه نام ستون و شماره سطر در هنگام چاپ روی کاغذ نمایش داده شوند، در قسمت 

HEADINGS  گزینهPRINT کنیم.دار میرا تیک 
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 فصل هفتم

 FORMULASزبانه 
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 افزار است. در این زبانه توابع چند صد تابع وهای اکسل و نقطه قدرت این نرمبانهاین زبانه از پرکاربردترین ز

های مختلف نظیر توابع مالی، مهندسی، آماری، توابع جستوجو، توابع تاریخ و زمان و ... فرمول آماده در زمینه

 کنید.های درون آن را مشاهده میها و ابزاروجود دارد. در تصویر زیر این زبانه و بخش

 

 FUNCTION LIBRARYبخش 
در این بخش تعداد زیادی تابع و فرمول از پیش آماده برای استفاده کاربران گنجانده شده است. بدلیل تعداد زیاد 

 ها، تنها به توضیح چند تابع پرکاربرد اشاره خواهیم کرد.این توابع و فرمول

 MAXتابع 

) AUTOSUMتر در بخش . اما برای دسترسی سریعاین تابع در بخش توابع آماری اکسل وجود دارد

ترین مقدار موجود در یک محدوده که مشخص شوند. این تابع بزرگنمایش داده می( نیز 

یک  های مختلفمیزان فروش ماهدهد. فرض کنید در کاربرگ اکسل همانند تصویر زیر کنید را نمایش میمی

 کنیم.استفاده می MAXاز تابع  C1ترین ماه در سلول رفروشسال وجود داشته باشد. برای تعیین و نمایش پ

 
 MAXتابع  FORMULASکنیم و سپس همانند شکل زیر از زبانه را فعال می C1برای این کار ابتدا سلول 

 خوانیم.را فرامی
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س انتخاب را با ماو (B12تا  B1) های سالدر فرمول باز شده این تابع، همانند تصویر زیر محدوده فروش ماه

 کنیم.کلیک می OKکنیم و در پایان روی گزینه می

 

 کنید بیشترین فروش ماهانه در این سال نمایش داده شده است.در تصویر زیر مشاهده می

 
 کند.عکس این تابع عمل می MINتابع 

 IFتابع 

قی است که یک قرار دارد. این تابع یک تابع منط FORMULASزبانه  LOGICALاین تابع در بخش توابع 

ها برقرار بود، عبارتی را که مشخص شده و اگر حداقل یکی از کند، اگر همه شرطیا چند شرط را بررسی می

دهد. برای دسترسی به این تابع همانند تصویر زیر ها برقرار نبود عبارت مشخص شده دیگری را نمایش میشرط

 عمل کنید.
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 مثال

 ت زیر در دسترس است.نمره یک دانشجو در محیط اکسل بصور

 
 11داشته باشیم که نمره دانشجو را بررسی کند. اگر نمره دانشجو کوچکتر از  C2خواهیم فرمولی در سلول می

را نمایش دهد. برای این کار در سلول  "قبول"باشد عبارت  11و اگر بزرگتر و مساوی  "مردود"باشد عبارت 

C2  تابعIF پنجره تابع  خوانیم. در تصویر زیررا فرامیIF کنید.را مشاهده می 

 
 B2<10توان باید عبارت شرط را وارد کرد. در این مثال عبارت شرط را می LOGICAL_TESTدر کادر 

 B2باشد. برای این کار در این کادر ابتدا روی سلول  11کوچکتر از  B2در نظر گرفت، یعنی اگر مقدار سلول 

 نویسیم.را می "10>"کلیک کرده و سپس عبارت 
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مقداری را که در صورت صحت شرط باید نمایش داده شود را وارد  VALUE_IF_TRUEحاال در کادر 

نمایش  "مردود"عبارت باشد، باید  11کنید. در این مثال اگر شرط برقرار باشد، یعنی نمره دانشجو کوچکتر از 

 نویسیم.را می "مردود"بنابراین در این کادر عبارت  داده شود.

 

مقداری را که در صورت عدم صحت شرط باید نمایش داده شود را وارد  VALUE_IF_FALSEر کادر د

 "قبول"عبارت باشد، باید  11کنید. در این مثال اگر شرط برقرار نباشد، یعنی نمره دانشجو بزرگتر یا مساوی با 

 نویسیم.را می "قبول"بنابراین در این کادر عبارت  نمایش داده شود.

 
 کلیک کنید. OKنهایی این تابع بصورت زیر است. در پایان روی شکل 

 
 کنیم.عبارت مربوطه را مشاهده می B2متناسب با نمره وارد شده در سلول  C2حاال در سلول 

 
به مردود تغییر پیدا خواهد  C2را بنویسیم، خواهیم دید وضعیت دانشجو در سلول  7عدد  B2حال اگر در سلول 

 کرد.
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 مثال
میانگین فروش ماهانه و سپس با  D1وش ماهیانه یک فروشگاه در یک سال بصورت زیر است. ابتدا در سلول فر

در مقابل فروش هر ماه فرمولی تهیه کنید که اگر فروش هر ماه کمتر از میانگین  Cدر ستون  IFاستفاده از تابع 

 دهد.را نمایش  "مناسب"و در غیر اینصورت عبارت  "ضعیف"باشد، عبارت 

 
 کنیم.را انتخاب می AVERAGEفرمول  AUTO SUMاز بخش  D1برای محاسبه میانگین در سلول 

 
( را با ماوس B12تا  B1زمانیکه فرمول میانگین بصورت زیر نمایان شده، با استفاده از ماوس محدوده مورد نظر )

 را بفشارید. ENTERانتخاب کرده و در پایان کلید 
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 نمایش داده شده است. D1نه در این سال در سلول میانگین فروش ماها

 
باید شرطی نوشته شود به این  LOGICAL_TEST. در کادر خوانیمرا فرامی IFتابع  C1حاال در سلول 

باشد که این شرط بصورت  D1کوچکتر از عدد موجود در سلول  B1عدد موجود در سلول صورت که اگر 

B1<D1 م. اما نکته دهینوشتن عدد میانگین، آدرس سلول آن را در تابع قرار میشود. دقت کنید بجای نوشته می

ها نیز کپی شود، برای سایر ماه C1حائز اهمیت در این مثال این است که چون قرار است فرمول موجود در سلول 

ها باید برای همه ماه (D1) مبلغ میانگین آدرس سلول دهد و چونها را تطبیق میاکسل بصورت خودکار فرمول

دهیم تا این سلول در را فشار می F4)یا کلیک بر آن(، یک بار کلید  D1ثابت باشد، بعد از نوشتن آدرس سلول 

 ها ثابت در نظر گرفته شود.تطبیق فرمول

 
مقداری را که در صورت صحت شرط باید نمایش داده شود را وارد  VALUE_IF_TRUEحاال در کادر 

نمایش  "ضعیف"عبارت باشد، باید  D1ط برقرار باشد، یعنی فروش هر ماه کوچکتر از کنید. در این مثال اگر شر

 نویسیم.را می "ضعیف"بنابراین در این کادر عبارت  داده شود.

 

مقداری را که در صورت عدم صحت شرط باید نمایش داده شود را وارد  VALUE_IF_FALSEدر کادر 

 "مناسب"عبارت باشد، باید  D1د، یعنی فروش ماهانه بزرگتر یا مساوی با کنید. در این مثال اگر شرط برقرار نباش

 نویسیم.را می "مناسب"بنابراین در این کادر عبارت  نمایش داده شود.

 
 حاصل بصورت زیر خواهد بود. OKبعد از کلیک روی گزینه 

 
ها کپی ای سایر سلولفرمول این سلول بر C1حاال با یک دبل کلیک روی مربع کوچک گوشه کادر سلول 

 آید.شود و شکل نهایی جدول بدست میمی
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 مثال

 فرض کنید قانون مالیات بر درآمد بصورت زیر است.

ریال و  9111111درصد نسبت به مازاد  11ریال  15111111ریال تا  9111111ریال معاف، از  9111111تا مبلغ 

فرمولی بنویسید که مقدار  A2ریال. در سلول  15111111درصد نسبت به مازاد  21ریال  15111111بیش از 

 را محاسبه کند. A1مالیات مبلغ ورودی در سلول 

خوانیم و در کادر شرط، شرط اول که مبلغ درآمد کوچکتر و مساوی را فرامی IFتابع  A2سلول برای این کار 

 نویسیم.را می A1<=9000000ریال است را بصورت  9111111

 
ریال معاف از مالیات هستند،  9111111ارت صحت شرط را باید بنویسیم، چون مبالغ کمتر از در کادر دوم که عب

 نویسیم.عدد صفر را می

 
در کادر سوم باید مقداری را که در صورت برقرار نبودن شرط نمایش داده شود را وارد کنیم. چون بیش از یک 

ریال باشد  15111111ریال و یا بیش از  9111111از تواند بیش حالت در این کادر وجود دارد )مبلغ درآمد می

را  IFکه محاسبات آنها تفاوت دارد(، در این کادر کلیک کرده و سپس همانند تصویر زیر یک بار دیگر تابع 

 خوانیم.در این کادر فرامی
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ها را بنویسیم. رطشود. در کادر شرط، باید ادامه شخالی باز می IFحاال در ادامه نوشتن این فرمول، یک کادر 

. چون در این کنیمریال فرمول نویسی می 15111111ریال و  9111111حاال در این کادر برای حالت درآمد بین 

همانند روش  IF( در کادر اول تابع 15111111و کوچکتر از  9111111بزرگتر از  A1حالت دو شرط داریم )

 خوانیم.فرامی ANDقبل یک تابع 

 اند.اولیه ایجاد شده IFشود. دقت کنید این تابع ها در همان تابع رت زیر باز میبصو ANDحاال تابع 

 
شرط دوم یعنی  LOGICAL2و در کادر  A1>9000000شرط اول یعنی  LOGICAL1در کادر 

A1<=15000000 نویسیم.را می 
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بلی بپردازیم. برای این کار در ق IFباید به نوشتن ادامه فرمول در توابع  OKدر این زمان قبل از کلیک بر گزینه 

 کنیم.دوم کلیک می IFنوار فرمول روی تابع 

 
 شدوم، عبارتی را که در صورت برقراری این شرط باید نمای IFتابع  VALUE_IF_TRUEحال در کادر 

لیات ریال باشد مبلغ ما 15111111ریال و  9111111نویسیم. طبق قانون مالیات اگر درآمد بین داده شود را می

 مبلغ درآمد است(. A1شود )بصورت زیر محاسبه می

( 1-9000000) 10%A 

 نویسیم.بنابراین در این کادر همین فرمول را می

 
ریال( باید نوشته  15111111حالت آخر قانون )درآمد بیش از این تابع  VALUE_IF_FALSEدر کادر 

 مبلغ درآمد است(. A1است) شود. فرمول محاسبه مالیات این درآمد بصورت زیر

(6000000 10%) (( 1-15000000) 20%)A 

 نویسیم.بنابراین در این کادر همین فرمول را می

 
 A1شود. اگر درآمد شخص در سلول نمایش داده می A2مبلغ مالیات در سلول  OKحاال با کلیک بر گزینه 

 ریال باشد مالیات وی بصورت زیر است. 11111111مبلغ 
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 ریال تغییر یابد، مبلغ مالیات بصورت زیر است. 18111111درآمد وی به حال اگر مبلغ 

 
 که در نوار فرمول وجود دارد بصورت زیر است: A2فرمول موجود در سلول 

=IF(A1<=9000000,0,IF(AND(A1>9000000,A1<=15000000),(A1-9000000)*10%,(6000000*10%)+((A1-15000000)*20%))) 

 TRANSPOSEتابع 

کند. فرض کنید اطالعات زیر در اکسل در های افقی را به عمودی و عمودی را به افقی تبدیل میبع دادهاین تا

 دسترس است.

 
کنیم. برای این کار استفاده می TRANSPOSEها را بصورت ستونی داشه باشیم از تابع اگر بخواهیم این داده

 کنیم.زیر انتخاب می ابتدا محدوده مورد نظر برای ایجاد جدول جدید را بصورت

 
 TRANSPOSEتابع  LOOKUP & REFERENCEاز بخش توابع  FORMULASسپس در زبانه 

 خوانیم.را فرامی
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( را وارد کنید و در E2تا  A1در کادر ظاهر شده این تابع همانند تصویر زیر محدوده جدول اولیه )در این مثال 

 کلیک کنید. OKپایان روی 

 
 جدول حاصل بصورت زیر است. OKه پس از انتخاب گزین
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 شود.فرمول این سلول باز می F2حال با کلیک بر کلید 

 
را بفشارید. خواهید دید جدول اولیه به حالت معکوس  CTRL+SHIFT+ENTERحاال ترکیب سه کلید 

 تشکیل شده است.

 
 VLOOKUPتابع 

و پس از یافتن مورد جستوجو، داده موجود  پردازداین تابع در ستون اول یک محدوده یا جدول به جستوجو می

 دهد.های دیگر جدول را نمایش میدر همان سطر اما در ستون

 مثال
 اطالعات کاری کارکنان یک شرکت در یک ماه در چند جدول بصورت زیر در اکسل در دسترس است.
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شود را محاسبه نوشته می D8فرمولی بنویسیم که حقوق فردی را که نام او در سلول  E8خواهیم در سلول می

 فرمول محاسبه حقوق بصورت زیر است:کند. 

 حق اوالد + (نرخ هر ساعت کار × ساعت کار)

 خوانیم. کادر این تابع بصورت زیر است.را فرامی VLOOKUPتابع  E8برای این کار در سلول 

 
ن مورد جستوجو، باید مورد جستوجو وارد شود. در این مثال بجای نوشت LOOKUP_VALUEدر کادر 

نوشته شده است جستوجو شود،  D8شود. چون قرار است نام فردی که در سلول آدرس سلول آن نوشته می

 کنیم.نویسیم یا روی آن کلیک میرا می D8بنابراین در این کادر آدرس سلول 

 
 جا سه جدولجدولی که باید در آن به جستوجو بپردازیم را وارد کنیم. در این TABLE_ARRAYدر کادر 

 کنیم.داریم. برای شروع جدول اول را بدون سربرگ )نام ستون( انتخاب می
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خواهیم نمایش داده شود را باید بنویسیم. در این شماره ستونی را که می COL_INDEX_NUMدرکادر 

 داده خواهیم ساعت کاری نام فردی که جستوجو شده، نمایشمثال و در جدول تعداد ساعات کاری افراد، می

را  2است. بنابراین در این کادر عدد  2شود. ستونی که تعداد ساعت کار افراد در جدول نوشته شده، ستون 

 نویسیم.می

 
قرار  1یک مقدار دلخواه باید وارد شود. اگر این کادر خالی بماند یا عدد  RANGE_LOOKUPدر کادر 

د یا عبارت ترین عداول جدول، نزدیکترین یا شبیهگیرد، در صورت موجود نبودن عین عبارت جستوجو در ستون 

شود. اگر در این کادر عدد صفر قرار گیرد، در صورت موجود نبودن مورد جستوجو در محدوده با آن انتخاب می

 دهیم.شود. در این مثال عدد صفر را قرار مینمایش داده می (N/A#) خطای عدم وجودانتخاب شده، 

 
 ر زیر را شاهد خواهیم بود.تصوی OKپس از کلیک بر 

 
تا اینجا فقط ساعت  شود.نمایش داده می N/A#مقداری وجود ندارد، تا اینجای کار خطای  D8چون در کادر 

ایم. اما ساعت کار باید در نرخ هر ساعت کار ضرب شود. برای ادامه نوشته فرمول کار فرد را جستوجو کرده

 دهیم.را قرار می "*"ان فرمول عالمت ضرب کلیک کرده و درپای E8دوباره روی سلول 

 
 خوانیم.فرامی با کلیک بر نام فرمول را VLOOKUPبرای ادامه فرمول دوباره در ادامه همین فرمول، تابع 

 
نویسیم. در کادر مورد جستوجو ادامه فرمول را می همانند تصویر زیر VLOOKUPدر پنجره جدید تابع 

(LOOKUP_VALUE همان سلول )D8  را قرار داده و در جدول جستوجو، جدول نرخ ساعت کاری را

شماره ستونی که  COL_INDEX_NUMکنیم. درکادر ( را وارد میE5تا  D2بدون سربرگ آن )محدوده 
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 RANGE_LOOKUPدر کادر دهیم. نرخ ساعت کار در آن نوشته شده یعنی ستون دوم جدول را قرار می

 کنیم.هم عدد صفر را وارد می

 
تا اینجای کار تنها ساعت کار فرد جستوجو شده را در نرخ هر ساعت کنیم. کلیک می OKدر نهایت بر گزینه 

 نوشته شده بصورت زیر است: E8ایم. فرمولی که تا اینجا در سلول کار ضرب کرده

=VLOOKUP(D8,A2:B5,2,0)*VLOOKUP(D8,D2:E5,2,2) 

کلیک  E8در ادامه فرمول فوق در نوار فرمول سلول رمول باال، برای جمع مبلغ حق اوالد فرد جستوجو شده با ف

 خوانیم.را فرامی VLOOKUPدهیم و دوباره تابع قرار می "+"کرده و عالمت 

 
، در کادر جدول جستوجو D8جدید در قسمت مورد جستوجو، آدرس سلول  VLOOKUPدر کادر تابع 

و در کادر آخر عدد صفر  2. در کادر ستون نمایش عدد دهیم( را قرار میH5تا  G2محدوده جدول حق اوالد )

 دهیم.را قرار می
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 بصورت زیر است. E8حاسبه حقوق کامل شده. این فرمول در سلول فرمول م OKحاال با کلیک بر گزینه 

=VLOOKUP(D8,A2:B5,2,0)*VLOOKUP(D8,D2:E5,2,2)+VLOOKUP(D8,G2:H5,2,0) 

شود. برای مثال اگر در حقوق وی نمایش داده می E8ا بنویسید، در سلول نام هر فردی ر D8حال اگر در سلول 

حقوق وی که از فرمول زیر محاسبه شده است، نمایش داده  E8در سلول را بنویسیم،  "محمد"این سلول نام 

 شود.می

=(40×4500)+35000=215000 

 
( نمایش داده N/A#ی عدم وجود )نامی نوشته شود که در جداول موجود نباشد، خطا D8حال اگر در سلول 

 شود.می

 
 رود.برای جستوجو در سطرها بکار می HLOOKUPهمچنین تابع 
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 DATEتابع 

 DATE & TIMEدر بخش توابع  DATEتابع ها و سایر توابع کاربرد دارد. این تابع برای درج تاریخ در سلول

لول را فعال کرده و سپس همانند تصویر زیر برای درج یک تاریخ میالدی در یک سلول ابتدا آن سقرار دارد. 

 خوانیم.را فرامی DATEتابع 

 
 25/3/2114خواهیم تاریخ برای وارد کردن سال، ماه و روز است. در تصویر زیر میپنجره این تابع دارای سه کادر 

 درج کنیم. A1را در سلول 

 
برای این تاریخ  41723در کادر فوق، عدد  کنید در قسمت نتیجه فرمولمشاهده می OKقبل از کلیک بر گزینه 

 41723، 25/3/2114درج شده است. این عدد همان سریال این تاریخ است. این عدد به این معنا است که تاریخ 

تاریخ را مشاهده  A1در سلول  OKمیالدی است. پس از کلیک بر گزینه  1/1/1911اُمین روز بعد از تاریخ 

 کنید.می

 
صویر فوق پیداست نوع تاریخ به این سال/روز/ماه است. برای تغییر این فرمت تاریخ همانند همانطور که در ت

 FORMAT CELLSگزینه ، FORMATو از گزینه  CELLS، از بخش HOMEتصویر زیر از زبانه 

 کنیم تا تنظیمات مربوطه باز شود.را انتخاب می
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خ نمایش داده شده است. پس از انتخاب فرمت انواع فرمت تاری DATEدر کادر باز شده جدید، در قسمت 

 کلیک کنید. OKدلخواه روی گزینه 
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 TIMEتابع 

 12:23:14ساعت  A1اگر بخواهیم در سلول این تابع برای درج زمان در یک سلول و یا تابع دیگر کاربرد دارد. 

 را فراخوانی کنیم. TIMEرا درج کنیم، کافیست همانند تصویر زیر تابع 

 
 کنیم.کلیک می OKباز شده این تابع ساعت مدنظر را وارد کرده و روی گزینه  در کادر
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نمایش داده  0.516134259مقدار ساعت کنید، همانطور که در قسمت نتیجه تابع در تصویر فوق مشاهده می

یه روز کند، اولین ثانیه آغاز روز دارای مقدار صفر و آخرین ثانفرض می 1شده است. اکسل طول هر روز را 

است که مقدار  1و  1تقریبا میانه روز است و در نتیجه عددی بین  12:23:14است. بنابراین ساعت  1دارای مقدار 

 دقیق آن در باال ذکر شده است.

 
 NOWتابع 

شود ای کاربرد دارد. با فراخوانی این فرمول، کادر آن بصورت زیر باز میدرج تاریخ و زمان لحظهاین تابع برای 

 را انتخاب کرد. OKهیچ ورودی ندارد و فقط باید گزینه که 

 
شود. این تابع از تاریخ و در سلول مورد نظر تاریخ و ثاعت همان لحظه ثبت می OKپس از کلیک روی گزینه 

 کند.ساعت کامپیوتر شما استفاده می

 
 COMBINتابع 

حاالت ترکیب ریاضی کاربرد دارد. قرار دارد برای محاسبه  MATH & TRIGاین تابع که در بخش توابع 

نفره تشکیل  5 توانید گروهنفره تشکیل دهید. به چند حالت می 5های نفر گروه 8خواهید از بین فرض کنید می

 دهید؟

 خوانیم.را فرامی COMBINبرای محاسبه ترکیب، تابع 
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 نفر است. 8داد کل افراد تعداد کل افراد یا اشیاه باید وارد شود. در این مثال تع NUMBERدر کادر 

 
خواهیم تعداد تعداد افراد هر ترکیب را باید وارد کرد. در این مثال می NUMBER_CHOSENدر کادر 

 نفره را بیابیم. 5های حاالت دسته

 
 نفره ایجاد کنید. 5های نفر، گروه 8توانید از بین حالت می 56خواهید دید که به  OKپس از کلیک روی گزینه 

 FACTتابع 

کافیست  A1در سلول  8این تابع برای محاسبه مقدار فاکتوریل یک عدد کاربرد دارد. برای محاسبه فاکتوریل عدد 

 کلیک کید. OKرا قرار داده و روی گزینه  8عدد این تابع  NUMBERدر کادر 

 
 باشد.می 41321برابر با عدد  8خواهید دید فاکتوریل عدد 
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 MDETERMتابع 

ی برای محاسبه دترمینان یک ماتریس کاربرد دارد. شرط محاسبه دترمینان تساوی تعداد ستون و این تابع ریاض

 های مربع قابل محاسبه است.سطر ماتریس باشد. در واقع دترمینان تنها در ماتریس

 مثال
 F2خواهیم دترمینان آن را در سلول داریم و می 4×4یک ماتریس مربع  D4تا  A1های در محدوده سلول

 محاسبه کنیم.

 
زبانه  MATH & TRIGرا فعال کرده و سپس از بخش  F2برای محاسبه دترمینان ابتدا سلول 

FORMULAS  تابعMDETERM خوانیم. این تابع همانند تصویر زیر یک به نام را فرامیARRAY  دارد

ای هال محدوده ماتریس سلولکه در آن باید محدوده ماتریس را وارد و یا با ماوس آن را انتخاب کرد. در این مث

A1:D4 کنیم.است. با ماوس منطقه مذکور را در کادر مربوطه وارد می 

 
 شود.نمایش داده می F2مقدار دترمینان این ماتریس در سلول  OKبا کلیک بر گزینه 
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 MINVERSEتابع 

ال فوق، در ادامه مث فرض کنیدرود. این تابع برای محاسبه و تشکیل ماتریس معکوس یک ماتریس بکار می

محاسبه کنیم. برای این کار ابتدا محدوده  I4تا  F1خواهیم ماتریس معکوس ماتریس داده شده را در محدوده می

 کنیم.را با ماوس انتخاب می ماتریس جدید )معکوس(

 
م و کنیمی خوانیم و در تنها کادر آن منطقه ماتریس اولیه را باماوس انتخابرافرامی MINVERSEحاال تابع 

 کنیم.کلیک می OKدر پایان روی گزینه 

 
شوید، تنها سلول و آرایه اول ماتریس معکوس محاسبه شده با تصویر زیر مواجه می OKپس از کلیک بر گزینه 

 است.

 
را فشار دهید تا فرمول این سلول  F2های ماتریس معکوس در همین حالت یک بار کلید برای تشکیل بقیه آرایه

 ود.باز ش
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را همزمان بفشارید. پس از این کار ماتریس  CTRL+SHIFT+ENTERدر این زمان ترکیب سه کلید 

 معکوس آماده شده است.

 
 MMULTتابع 

رود. شرایط ضرب دو تابع به این صورت است که تعداد ستون ماتریس این تابع برای ضرب دو تابع در هم بکار می

برابر باشد. تعداد سطر ماتریس حاصلضرب برابر با تعداد سطر ماتریس اول و اول باید با تعداد سطر ماتریس دوم 

 تعداد ستون آن برابر با تعداد ستون ماتریس دوم خواهد بود.

 مثال
 خواهیم ماتریس اول را در ماتریس معکوس خود ضرب کنیم.در ادامه مثال قبل می

 
هد بود. برای ضرب دو ماتریس ابتدا باید خوا 4×4هستند ماتریس حاصلضرب هم  4×4چون هر دو ماتریس 

خواهیم ماتریس حاصلضرب در کنیم. در این مثال می محدوده ماتریس حاصلضرب را با ماوس انتخاب )فعال(

 نمایش داده شود. C7:F10محدوده 
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های خوانیم. این تابع دارای دو کادر به نامفرا می MATH & TRIGرا از بخش  MMULTحاال تابع 

ARRAY1  وARRAY2 باشد که بترتیب برای وارد کردن ماتریس اول و دوم برای ضرب در هم بکار می

( را وارد F1:I4( و درکادر دوم محدوده ماتریس دوم )A1:D4در کادر اول محدوده ماتریس اول )روند. می

 کنیم.کلیک می OKو در نهایت روی 

 
 لضرب حاصل شده است.تنها آرایه اول ماتریس حاص OKپس از کلیک بر گزینه 

 
 فشاریم تا فرمول این سلول باز شود.را می F2در این لحظه ابتدا کلید 
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فشاریم تا ماتریس حاصلضرب تشکیل را همزمان می CTRL+SHIFT+ENTERسپس ترکیب سه کلید 

 شود.

 
 حاصلضرب یک ماتریس در معکوس خود، همواره یک ماتریس یکه خواهد بود.

 مثال
 محمد قسیم عثمانی – 1داری صنعتی از کتاب حساب

باشد. مبنای تسهیم دوایر می Cو  A ،Bشرکت زیگما دارای دو دایره عملیاتی آلفا و بتا و سه دایره پشتیبانی 

 پشتیبانی و سرباز قبل از تسهیم آنها به شرح زیر است:

 درصد ارایه خدمات دوایر پشتیبانی 

 A B C سربار قبل از تسهیم ثانویه دایره

A 3250111 1 11% 21% 

B 3110111 11% - 15% 

C 2810251 21% 5% 1 

 %45 %41 %41 102510111 آلفا

 %21 %45 %31 207510751 بتا

 مطلوبست:

 تسهیم بهای خدمات دوایر پشتیبانی به روش ریاضی )از ماتریس استفاده کنید(.
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 ثانویه. هر یک از دوایر عملیاتی پس از تسهیم تهیه جدول تسهیم بهای خدمات دوایر پشتیبانی جهت محاسبه سربار

 کنیم.برای حل این مسئله ابتدا دستگاه سه معادله سه مجهول را بر اساس اطالعات فوق رسم می

0.1 0.2 325,000

0.1 0.15 300,000

0.2 0.05 281, 250

A B C

A B C

A B C

 

 کنیم.حاال دستگاه زیر را بصورت زیر در اکسل وارد می

 

 ضرب ماتریس نمایش دهیم.خواهیم این دستگاه را بصورت زیر همانند حاال می

[
1 −0.1 −0.2

−0.1 1 −0.15
−0.2 −0.05 1

] × [
𝑋
𝑌
𝑍
] = [

325,000
300,000
281,250

] 

 اگر دو طرف معادله فوق را در معکوس ماتریس ضرایب ضرب کنیم، تابع فوق بصورت زیر تغییر مییابد.

[
𝑋
𝑌
𝑍
] = [

325,000
300,000
281,250

س ضرایبمعکوس ماتری × [  

خواهیم معکوس ماتریس ضرایب را بدست آوریم. برای تشکیل ماتریس ضرایب اعداد ماتریس پس تا اینجا می

 دهیم.های جدیدی انتقال میرا به سلول

 
 نوشته شده است. C2=فرمول  D7و در سلول  A1=فرمول  C6برای مثال در سلول 

 کنیم.س را با ماوس انتخاب میبرای محاسبه ماتریس معکوس، ابتدا محل ایجاد ماتری
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وارد و روی  ARRAYخوانیم و محدوده ماتریس ضرایب را در کادر را فرامی MINVERSEسپس تابع 

OK کنیم.کلیک می 

 
را  CTRL+SHIFT+ENTERرا فشرده و سپس ترکیب سه کلید  F2ابتدا کلید  OKپس از کلیک بر 

 فشاریم تا ماتریس معکوس تشکیل شود.می

 
ها ها ضرب شوند. برای این کار ابتدا محل ایجاد ماتریس جواب باید این ماتریس معکوس در ماتریس هزینهحاال

 کنیم.را مشخص می

 
محدوده ماتریس معکوس و در کادر  ARRAY1خوانیم و در کادر را فرامی MMULTسپس تابع 

ARRAY2  محدوده ماتریس جواب را وارد کرده وOK کنیم.را انتخاب می 
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 فشاریم.را می CTRL+SHIFT+ENTERو بعد از آن ترکیب سه کلید  F2سپس کلید 

 
 بنابراین تا اینجا به نتیجه زیر رسیدیم.

[
𝑋
𝑌
𝑍
] = [

443,293
402837
390050

] 

حاال میتوانیم جدول تخصیص بهای خدمات دوایر پشتیبانی به سایر دوایر را تهیه کنیم. ابتدا شکل کلی جدول را 

 کنیم.صورت زیر تهیه میب

 

های جدول فوق، شکل جدول بصورت زیر پس از ضرب سربار ثانویه در ضرایب مربوط به هر دایره در سلول

 خواهد بود.

Telegram: @Computer_IT_Engineering



181 

 

 

را با هم جمع کنیم، سهم دایره آلفا از سربار دوایر پشتیبانی و اگر  D15و  B15 ،C15های حال اگر سلول

 د.آیم جمع کنیم، سهم دایره بتا از سربار دوایر پشتیبانی بدست میرا با ه D16و  B16 ،C16های سلول

 

 

 MUNITتابع 

 5×5یکه  خواهید یک ماتریساین تابع برای تشکیل ماتریس یکه در ابعاد مختلف کاربرد دارد. فرض کنید می

 را با ماوس انتخاب کنید. 5×5تشکیل دهید. برای این کار ابتدا یک منطقه 

 
تعداد سطر یا ستون ماتریس  DIMENSIONرا فراخوانید. در تنها کادر این تابع به نام  MUINTسپس تابع  

را  5است، عدد  5×5کلیک کنید. در این مثال چون ماتریس مدنظر  OKرا وارد کنید و در نهایت روی گزینه 

 دهیم.در این کادر قرار می
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 شود.ر تشکیل میتنها آرایه اول ماتریس بصورت زی OKپس از انتخاب گزینه 

 
را بفشارید تا ماتریس تشکیل  CTRL+SHIFT+ENTERترکیب سه کلید  F2حاال پس از فشردن کلید 

 شود.

 
 ROUNDتابع 

خواهیم این را داریم. می 5534.652برای مثال فرض کنید عدد این تابع برای رند کردن اعداد کاربرد دارد. 

این  NUMBERخوانیم و در کادر را فرامی ROUNDین کار تابع عدد را تا دو رقم اعشار رند کنیم. برای ا

کند ، اگر عدد مثبت وارد شود، تعداد ارقام اعشار را مشخص میNUM_DIGITSنویسیم. در کادر عدد را می

آخرین رقم قبل از اعشار عدد را صفر  -1کند )عدد و اگر عدد منفی نوشته شود اعداد قبل از اعشار را رند می

 کند و ...(.دو عدد آخر عدد را صفر می -2عدد  کند،می

 کنیم.را در این کادر وارد می 2در این مثال برای رند کردن عدد به دو رقم اعشار، عدد 
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 شود.بصورت زیر نمایش داده می OKعدد وارد شده پس از کلیک بر گزینه 

 
 شود.ورت زیر نمایش داده میقرار دهیم، عدد وارد شده بص -2عدد  NUM_DIGITSحال اگر در کادر 

 
 مثال

نمایش  2150.84عدد  A2یک شرکت در سلول  سربهسرپس از انجام محاسبات مربوطه، تعداد فروش در نقطه 

مبلغ فروش در  C2خواهیم در سلول ریال است. می 5111قیمت فروش هر محصول این شرکت  داده شده است.

 سر را محاسبه کنیم.نقطه سربه

 
واحد غیر ممکن است و تعداد فروش محصول باید یک عدد صحیح باشد، تصمیم گرفته  2150.84اد چون تعد

 HOMEکلیک کنیم و سپس از زبانه  A2اگر روی سلول شده که این عدد به نزدیکترین عدد صحیح گرد شود. 

کلیک کنیم، عدد موجود در سلول  DECREASE DECIMALدوبار روی گزینه  NUMBERدر بخش 

A2 کند.تغییر پیدا می 2151 به 
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( را بنویسیم، خواهیم دید A2*B2=سر )فرمول محاسبه مبلغ فروش کل در نقطه سربه C2حال اگر در سلول 

 نمایش داده شده است. 1107540211که عدد 

 
 اما باید توجه شما را به این نکته جلب کنیم که این عدد حاصلضرب از فرمول زیر به دست آمده است:

=2150.84×5000=10,754,200 

شود، اما در واقع این عدد همان نشان داده می 2151سر کنید، با اینکه تعداد محصول در نقطه سربهمشاهده می

تغییر پیدا کند و در محاسبات  2151است. برای اینکه این عدد واقعا به  2151باشد که فقط ظاهر آن می 84/2151

 گردیم.استفاده کنیم. برای این کار دوباره به عقب بازمی ROUND حساب شود، باید از تابع 2151نیز 

 
بجای نوشتن عدد، آدرس سلول  NUMBERخوانیم و در کادر را فرامی ROUNDتابع  C2حاال در سلول 

A2 دهیم و از آنجایی که این عدد باید عددی صحیح باشد، در کادر را قرار میNUM_DIGITS  عدد صفر

 کنیم.کلیک می OKاعشار( را وارد و روی گزینه  )به معنی عدد بدون
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 بخش اول ضرب را خواهید داشت. C2حاال در سلول 

 
 C2ریال ضرب شود. برای ادامه نوشته فرمول در سلول  5111باید در مبلغ  C2اما عدد بدست آمده در سلول 

 نویسیم.ادامه فرمول را می "*"ابتدا آن را فعال کرده و سپس در نوار فرمول با قرار دادن عالمت ضرب 

 
 کنید.نتیجه را مشاهده می ENTERحاال با فشردن کلید 

 
 DBتابع 

های مالی اکسل قرار دارد برای محاسبه استهالک یک دارایی به روش نزولی بکار این تابع که در بخش فرمول

 رود.می
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 مثال

ل است. این دارایی در پایان عمر مفید دارای سا 4ریال و عمر مفید آن  5111111بهای تمام شده یک دارایی 

خریداری شده است. هزینه  1391ریال خواهد داشت. این دارایی در ابتدای سال  1111111ارزش اسقاطی برابر 

 محاسبه کنید. B5تا  B2های استهالک سال اول، دوم، سوم و چهارم آن را در سلول 

 
 خوانیم.فرامیرا  DBتابع  B2برای این کار ابتدا در سلول 
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 کنیم.بهای تمام شده دارایی را وارد می COSTدر کادر 

 
 کنیم.ارزش اسقاط دارایی را وارد می SALVAGEدر کادر 

 
 شود.عمر مفید دارایی نوشته می LIFEدر کادر 

 
 پیخواهیم این فرمول را کشود. چون میدوره مدنظر برای محاسبه استهالک نوشته می PERIODدر کادر 

را  A2ها تطبیق دهیم، لذا در این کادر بجای نوشتن عدد سال مورد نظر، آدرس سلول کرده و برای سایر سال

 .کنیم(نویسیم )و یا با ماوس روی آن کلیک میمی

 
های استفاده از دارایی در سال اول خرید که وارد کردن آن ضروری نیست، باید تعداد ماه MONTHدر کادر 

باشد. می 12های استفاده از دارایی در سال اول دارایی اول سال خریداری شده، بنابراین تعداد ماهرا نوشت. چون 

 )در صورت خالی آیدرا بنویسیم و یا خالی بگذاریم، تفاوتی در نتیجه بوجود نمی 12اگر در این کادر عدد 

 . شود(فرض می 12گذاشتن این کادر بصورت خودکار 

 نتیجه بصورت زیر خواهد بود. OKپس از کلیک بر گزینه 
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 شود.ها کپی می، این فرمول برای سایر سالB2حاال با یک دبل کلیک بر مربع توپر گوشه سلول 

 
 مثال

 اطالعات زیر در مورد یک دارایی در محیط اکسل در دسترس است.

 
لول ای که در سی برای دورهفرمولی بنویسیم، که استهالک این دارایی را به روش نزول B5خواهیم در سلول می

B4 شود، محاسبه کند.نوشته می 

 کنیم.های آن را همانند تصویر زیر پر میخوانیم و کادررا فرامی DBتابع  B5برای این کار در سلول 
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 شود.تصویر زیر حاصل می OKپس از کلیک بر گزینه 

 
دهد. حال اگر را نمایش می !NUM#خطای  B5عددی وجود ندارد، تابع در سلول  B4به دلیل اینکه در سلول 

 را وارد کنیم. 2عدد  B4بخواهیم هزینه استهالک در سال دوم را محاسبه کنیم کافیست در سلول 

 
 DDBتابع 

 DBبع های این تابع تقریبا همانند تارود. ورودیاین تابع برای محاسبه استهالک به روش نزولی مضاعف بکار می

 برای تعیین ضریب مضاعف شدن دارد. FACTORاین تابع کادری به نام  است، با این تفاوت که
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 مثال

 اطالعات زیر در مورد یک دارایی در محیط اکسل در دسترس است.

 
ی که افرمولی بنویسیم، که استهالک این دارایی را به روش نزولی مضاعف برای دوره B5خواهیم در سلول می

 کند. شود، محاسبهنوشته می B4در سلول 

 کنیم.کلیک می B1روی سلول  COSTخوانیم. در کادر را فرامی DDBتابع  B5برای این کار در سلول 

 
 کنیم.کلیک می B2روی سلول  SALVAGEدر کادر 

 
 کنیم.کلیک می B3روی سلول  LIFEدر کادر 

 

 کنیم.کلیک می B4روی سلول  PERIODدر کادر 

 
ضاعف شدن را وارد کنیم. اگر این کادر خالی بماند، بصورت توانیم ضریب ممی FACTORدر کادر 

شود تصویر زیر حاصل می OKشود. با کلیک بر گزینه )نزولی مضاعف( در نظر گرفته می 2فرض عدد پیش

 نوشته شده بود، استهالک دوره ششم به روش نزولی مضاغف نشان داده شده است(. 6عدد  B4)چون در سلول 
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 SYDتابع 

ال برای توضیح این تابع به طرح یک مثرود. ع برای محاسبه استهالک به روش مجموع سنوات بکار میاین تاب

 پردازیم.می

 مثال
 اطالعات زیر در مورد یک دارایی در محیط اکسل در دسترس است.

 
به روش ساله، استهالک انباشته و ارزش دفتری هر سال را  6استهالک خواهیم در جدولی همانند تصویر زیر می

 محاسبه کنیم.مجموع سنوات 

 
 COSTباشد. در کادر کادر ورودی می 4خوانیم. این تابع دارای را فرامی SYDتابع  B6برای شروع در سلول 

این سلول در تابع ثابت بماند و در خواهیم کنیم. چون می( را وارد میB1آدرس سلول مبلغ بهای تمام شده )

 کنیم.ثابت می F4ثابت باشد، آن را با فشردن کلید  هاهنگام تطبیق به سایر سلول

 
 کنیم.نویسیم و آن را ثابت می( را میB2ارزش اسقاط )نیز آدرس سلول  SALVAGEدر کادر 

 
 کنیم.را وارد کرده و ثابت می( B3ی )هم آدرس سلول عمر مفید دارای LIFEدر کادر 
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خواهیم فرمول این سلول را در چون میالک را وارد کنیم. باید دوره مدنظر برای محاسبه استه PERدر کادر 

 کنیم.کنیم و آن را ثابت نمی( را وارد می1)عدد  A6ها کپی کنیم، لذا بجای نوشتن عدد، آدرس سلول سایر سلول

 
 کنیم.کلیک می OKدر پایان روی گزینه 

 
 شود.ها نیز محاسبه می، استهالک سایر سالB6حاال با دبل کلیک بر مربع توپر کادر سلول 

 
برای محاسبه استهالک انباشته سال اول، چون هزینه استهالک برابر با استهالک انباشته است،  C6حاال در سلول 

های بعد، در فشاریم. برای محاسبه استهالک انباشته سالرا می ENTERدهیم و کلید را قرار می B6=فرمول 

 .نویسیمرا می C6+B7=فرمول  C7سلول 

 
ها نمایش داده استهالک انباشته سایر سلول C7با کلیک بر مربع توپر سلول  ENTERپس از فشردن کلید 

 شود.می
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را  ENTERنویسیم و کلید را می B$1-C6$=برای محاسبه ارزش دفتری دارایی فرمول  D6در سلول 

 فشاریم.می

 
 شود.ها نمایش داده مییر سالارزش دفتری سا D6حاال با کلیک بر مربع توپر کادر سلول 

 
 SLNتابع 

 پنجره این تابع بصورت زیر است.رود. این تابع برای محاسبه استهالک به روش خط مستقیم بکار می

 
برای وارد کردن ارزش اسقاط و کادر  SALVAGEبرای وارد کردن بهای تمام شده، کادر  COSTکادر 

LIFE باشد.برای وارد کردن عمر مفید می 
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 FVابع ت

این تابع برای محاسبه ارزش آتی یک سری اقساط برابر و با فاصله زمانی یکسان کاربرد دارد. برای مثال فرض 

کنیم. بانگ به ازای انداز میریال را در حسابی در بانک پس 1110111سال مبلغ  5کنید در پایان هر ماه به مدت 

خواهیم بدانیم در پایان سال پنجم چه مبلغی در حساب ما کند. میدرصد سود به حساب ما اضافه می 24هر سال 

 وجود خواهد داشت.

 خوانیم.را فرامی FVبرای حل این مسئله تابع 

 
درصد است، اما  24، مبلغ بهره هر دوره از پرداخت را باید وارد کنیم. در این مثال بهره ساالنه RATEدر کادر 

ن بهره هر دوره از پرداخت بصورت پرداخت خواهیم داشت، بنابرای 12در هر سال 
%24

12
 شودیوارد مدرصد  2، 

 .(را در این کادر وارد کنیم 0.24/12توان عبارت )می

 
پرداخت  12سال و در هر سال  5باید تعداد کل اقساط را وارد کنیم. در این مثال در مدت  NPERدر کادر 

 .( خواهیم داشت12×5پرداخت ) 61داریم، بنابراین در کل 

 
مبلغ پرداختی است و از حساب شخص و یا شرکت کسر چون  نویسیم.مبلغ هر قسط را می PMTدر کادر 

 شود، عدد باید بصورت منفی باید وارد شود.می
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اقساط را باید مشخص نوع پرداخت  TYPEدر این مثال نیازی به وارد کردن چیزی نیست. در کادر  PVدر کادر 

قرار  1ها در آخر دوره و اگر در این کادر عدد ماند و یا عدد صفر قرار گیرد، پرداختکرد، اگر این کادر خالی ب

حاصل را مشاهده خواهید  OKشوند. پس از کلیک روی ها در ابتدای دوره در نظر گرفته میگیرد، پرداخت

 کرد.

 
 مثال

حسابی در بانک با نرخ بهره ساالنه  ریال را در 101110111سال بعد، در پایان هر سال مبلغ  4ایم از تصمیم گرفته

آتی  (. ارزشباشدپایان سال پنجم میانداز کنیم )دقت کنید اولین پرداخت در سال پس 11درصد و به مدت  12

 چه مقدار است؟ 14این پول در پایان سال 

 نویسیم.درصد را می 12مقدار  RATEخوانیم و در کادر را فرامی FVبرای این کار تابع 

 
سال باید قسط پرداخت کنیم و  11نویسیم. فاصله زمانی از حاال تا پرداخت آخرین قسط را می NPERادر در ک

 سال تا تاریخ پرداخت آخرین قسط فاصله داریم. 14سال اول هم تنفس داریم، بنابراین جمعا  4

 
 نیم.کی استفاده میباشد از عالمت منفنویسیم. چون مبلغ خروجی میمبلغ هر پرداخت را می PMTدر کادر 

 
 PVرا فرابخوانیم. برای این کار در این کادر کلیک کرده و همانند تصویر زیر تابع  PVباید تابع  PVدر کادر 

 کنیم.را باز می
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های تنفس که در این تعداد دوره NPERدرصد، در کادر  12مقدار  RATEباز شده، در کادر  PVدر کادر 

 کنیم.کلیک می OKرا وارد و در نهایت روی  -1111111مقدار  PMTادر باشد و در کسال می 4مثال 

 
 مقدار حاصل بصورت زیر خواهد بود.

 
 شود بصورت زیر است.فرمول موجود در این سلول که در نوار فرمول نمایش داده می

=FV(12%,14,-1000000,PV(12%,4,-1000000)) 

 PVتابع 

له زمانی صی پرداخت و دریافت در آینده که مبلغ همه آنها برابر و با فاارزش حال یک سراین تابع برای محاسبه 

سال و  6فرض کنید برای خرید اتومبیل بصورت قسطی قرار شده است به مدت رود. دهد بکار مییکسان رخ می

باشد، درصد  18خواهیم بدانیم اگر نرخ بهره ساالنه ریال پرداخت کنید. می 301110111در پایان هر ماه مبلغ 

 های اقساط اتومبیل چه مقدار خواهد بود.ارزش حال پرداخت
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 خوانیم.را فرامی PVبرای این کار تابع 

 
پرداخت  12درصد و در سال  18باید بهره هر دوره از پرداخت را وارد کنیم. چون بهره ساالنه  RATEدر کادر 

درصد خواهد بود ) 5/1داریم، بنابراین بهره هر قسط 
18

12
.) 

 
 (.12×6قسط باید پرداخت کنیم ) 72برای وارد کردن تعداد کل اقساط است. مجموعا  NPERکادر 

 
 کنیم. چون مبلغ خروجی است آن را بصورت منفی وارد کردیم.مبلغ هر قسط را وارد می PMTدر کادر 

 
داخت را مشخص کنیم. باید نوع پر TYPEدر این مثال نیازی به وارد کردن چیزی نیست. در کادر  FVدر کادر 

باشد، اقساط در  1اگر این کادر خالی بماند و یا عدد صفر در آن قرار گیرد، اقساط در پایان هر ماه و اگر عدد 

 شود.ارزش روز اتومبیل مشخص می OKشوند. در پایان با کلیک بر گزینه ابتدای هر ماه محاسبه می

 

Telegram: @Computer_IT_Engineering



198 

 

 مثال
ریال پرداخت.  101110111سال و در پایان هر سال باید مبلغ  15دت برای خرید یک دارایی بصورت اقساطی، به م

سال  6سال تنفس دارند و تاریخ پرداخت اولین قسط دقیقا  5سال دیگر خواهد بود )یعنی اقساط  6اولین قسط 

 نخواهیم ارزش حال کل مبالغ پرداختی بابت خرید ایباشد. میدرصد در سال می 15دیگر خواهد بود(. نرخ بهره 

 دارایی را محاسبه کنیم.

 خوانیم.را فرامی PVبرای این کار تابع 

 
 کنیم.درصد را وارد می 15نرخ بهره ساالنه  RATEدر کادر 

 
سال تنفس دارند. بنابراین  5قسط ساالنه و  15کنیم. اقساط فاصله االن تا آخرین قسط را وارد می NPERدر کادر 

 سال بعد خواهد بود. 21آخرین قسط 

 
 کنیم.کلیک می OKمبلغ هر قسط را بصورت منفی وارد و روی گزینه  PMTدر کادر 

 
 تا اینجا عدد بدست آمده بصورت زیر است.
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سال تنفس را  از محاسبات خارج کنیم. بنابراین ابتدا روی همین سلول کلیک کرده و سپس در نوار  5حاال باید 

 خوانیم.جدید را فرامی PVداده و یک تابع قرار  "-"فرمول در ادامه این فرمول عالمت 

 
 PMTهای تنفس( و مقدار )معادل سال 5را  NPERدرصد، مقدار  15را  RATEجدید مقدار  PVدر کادر 

 کنیم.کلیک می OKوارد و در پایان روی گزینه  -101110111را 

 
 دهد.رستی نشان میحاال مقدار نمایش داده شده، ارزش روز اقساط پرداختنی در آینده را به د

 
 PMTتابع 

ریال به  1101110111ها کاربرد دارد. برای مثال فرض کنید وامی به مبلغ این تابع برای محاسبه مبلغ اقساط وام

اید. درصد ساالنه دریافت کرده 21شود را با نرخ بهره ساله که در پایان هر سال یک قسط پرداخت می 5سررسید 

 کنیم.استفاده می PMT، از تابع برای محاسبه مبلغ هر قسط
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 کنیم.درصد را وارد می 21نرخ بهره  RATEدر کادر 

 
 کنیم.تعداد اقساط را وارد می NPERدر کادر 

 
نویسیم. چون مبلغ وام ورودی بوده، آن را بصورت مثبت وارد ارزش روز وام دریافت شده را می PVدر کادر 

 کنیم.می

 
ها برای تعیین نوع پرداخت است. اگر پرداخت در آخر دوره TYPEکادر بردی ندارد. در این مثال کار FVکادر 

 1شود عدد شود عدد صفر قرار داده شود و یا خالی بماند و اگر اقساط در ابتدای هر دوره پرداخت میانجام می

 شود.مبلغ هر قسط بصورت زیر نمایش داده می OKوارد شود. پس از کلیک بر گزینه 

 
 شوند.شوند، بصورت منفی نمایش داده میلیل اینکه این اقساط پرداختنی هستند و باعث خروج وجه نقد میبه د
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 مثال
گونه پرداختی ندارد )دوره سال اول این وام هیچ 5ریال وام دریافت کرده است.  1101110111یک شرکت مبلغ 

درصد باشد،  15داخت شود. اگر نرخ بهره ساالنه قسط ساالنه بازپر 5سال دوم این وام باید در  5تنفس دارد(. در 

 مبلغ هر قسط را محاسبه کنید.

تعداد  NPERدرصد، در کادر  15نرخ بهره  RATEخوانیم و در کادر را فرامی PMTبرای حل این مسئله تابع 

 کنیم.را وارد می 5اقساط 

دارد. در این گونه مسائل حسابداری فرض  سال تنفس 5باید ارزش روز وام را وارد کرد. اما این وام  PVدر کادر 

کنیم. ارزش سال بعد را وارد می 5ارزش آتی وام در  PVشود و در کادر سال دیگر پرداخت می 5کنیم وام می

 شود.آتی این وام از فرمول زیر محاسبه می

( / )510000000 1 15 

 کنیم.ک میکلی OKوارد و روی گزینه  PVعینا همین فرمول را در کادر 

 
 مبلغ هر قسط بصورت زیر نمایش داده خواهد شد.

 
 IPMTو  PPMTتوابع 

بترتیب برای محاسبه اصل و فرع هر قسط پرداختی یا دریافتی کاربرد دارند. در ادامه با  IPMTو  PPMTتوابع 

 طرح یک مثال کلی، این دو تابع را توضیح خواهیم داد.

 مثال
 محیط اکسل بصورت زیر در دسترس است.اطالعات یک وام دریافتی در 

Telegram: @Computer_IT_Engineering



212 

 

 
مبلغ هر قسط را محاسبه کنیم و همچنین در جدولی همانند جدول زیر اصل و فرع هر  B7خواهیم در سلول می

 قسط را داشته باشیم.

 
باید نرخ بهره هر دوره  RATEدر کادر خوانیم. را فرامی PMTتابع  B7برای محاسبه مبلغ هر قسط در سلول 

نرخ بهره از رابطه پرداخت داریم،  4کنیم. چون در سال  را وارد
%16

4
در این  %4بجای نوشتن عدد آید. یبدست م 

 کنیم.های آن را وارد میکادر، سلول

 

تعداد کل اقساط که حاصلضرب مدت سررسید در تعداد اقساط در سال است را بصورت زیر  NPERدر کادر 

 کنیم.وارد می

 
 کنیم.رس سلول مبلغ وام را وارد میهم آد PVدر کادر 
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 شود.نمایش داده می B7مبلغ هر قسط در سلول  OKپس از کلیک روی گزینه 

 
باید مبلغ هر قسط را وارد کنیم. چون مبلغ همه اقساط برابر است،  B10حاال برای تشکیل جدول اقساط در سلول 

 های زیرین تغییر نکند.لولکنیم تا در هنگام کپی به سرا وارد می B$7$=لذا فرمول 

 
 شود.ها نیز کپی میاین فرمول برای سایر سلول B10حاال با دبل کلیک بر مربع توپر گوشه کادر 

 
 خوانیم.را فرامی PPMTتابع  C10برای محاسبه اصل هر قسط در سلول 
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واهیم این خه چون میباید نرخ بهره هر دوره وارد شود با این تفاوت ک PMTهمانند تابع  RATEدر کادر 

 (.B$4/$B$3$های پایینی کپی کنیم، باید آنها را ثابت کنیم)فرمول را به سلول

 
خواهیم این فرمول را کپی کنیم، باید دوره مدنظر برای محاسبه اصل وام را وارد کنیم. چون می PERدر کادر 

 کنیم.ارد میکنیم( را وو آن را ثابت نمی A1بجای نوشته عدد، آدرس سلول دوره )

 
 ها را ثابت کنیم.نیز باید تعداد کل اقساط را وارد کنیم و آدرس سلول NPERدر کادر 

 
 کنیم.هم آدرس سلولی را که مبلغ وام در آن نوشته شده را وارد کرده و ثابت می PVدر کادر 

 
توان شود، میپرداخت میچون اقساط در آخر هر دوره  TYPEدر این مثال کاربرد ندارد و در کادر  FVکادر 

 شود.اصل قسط اول نمایش داده می OKچیزی وارد نکرد. با کلیک بر گزینه 
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 شود.ها نیز محاسبه میاصل قسط سایر دوره C10با دبل کلیک بر مربع توپر سلول 

 
شابه های این تابع دقیقا مخوانیم. ورودیرا فرامی IPMTتابع  D10برای محاسبه فرع هر قسط در سلول 

 است. PPMTهای تابع ورودی
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 NPVتابع 

اری در محیط گذکند. فرض کنید اطالعات یک سرمایهمبلغ خالص ارزش فعلی یک پروژه را محاسبه میاین تابع 

 اکسل بصورت زیر در دسترس است.

 
تابع  B6لول گذاری را محاسبه کنیم. برای این کار در سخالص ارزش روز این سرمایه B6خواهیم در سلول می

NPV خوانیم.را فرامی 
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 کنیم.را وارد می B1کنیم. در این مثال آدرس سلول نرخ بازده مورد انتظار را وارد می RATEدر کادر 

 
این عدد چون باعث خروج وجه  B2کنیم. در سلول گذاری اولیه را وارد میمقدار سرمایه VALUE1در کادر 

 ست.نقد شده، بصورت منفی نوشته شده ا

 
های اول، دوم و سوم را وارد بترتیب عواید سال VALUE4و  VALUE2 ،VALUE3در کادرهای 

 کنیم.می

 
 حاصل بصورت زیر خواهد بود. OKپس از کلیک روی 
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گذاری و عایدی با ماوس کل محدوده سرمایه VALUE1این بود که در کادر  NPVراه دیگر برای محاسبه 

 کردیم.را انتخاب می

 
 شود.نتیجه حاصل تفاوتی مشاهده نمی در

 XNPVتابع 

 ها برابر استها و پرداختکه برای محاسبه خالص ارزش روز در مواقعی که فاطله دریافت NPVبرخالف تابع 

ها ها در مواقعی که فواصل بین دریافتگذاریبرای محاسبه خالص ارزش روز سرمایه XNPVرود، تابع بکار می

هستند با این تفاوت که در این تابع  NPVهای این تابع همانند تابع است کاربرد دارد. ورودی ها متغیرو پرداخت

 ها نیز وارد شود.ها و پرداختباید تاریخ دریافت

 مثال
ها یکسان ها و پرداختگذاری بصورت زیر است. همانطور که پیداست فواصل بین دریافتاطالعات یک سرمایه

 استفاده شده است. DATEتاریخ از تابع نیست. برای .وارد کردن 
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های آن را همانند تصویر خوانیم و پارامتررا فرامی XNPVتابع  C8برای محاسبه خالص ارزش روز در سلول 

 کنیم.زیر وارد می

 
 شود.خالص ارزش روز این پروژه بصورت زیر نمایش داده می OKبا کلیک بر گزینه 

 
 IRRتابع 

ود شگذاری صفر میدهد که در آن نرخ، مقدار خالص ارزش روز یک سرمایهای را نشان میاین تابع نرخ بازده

نرخ بازده داخلی را مشاهده کنیم.  B8خواهیم در سلول )نرخ بازده داخلی(. فرض کنید در ادامه مثال فوق می

گذاری د و سرمایهمحدوده عوای VALUEخوانیم و در کادر را فرامی IRRبرای این کار در این سلول تابع 

 کنیم.کلیک می OKکنیم و روی اولیه را وارد می
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 35/9گذاری شود. در واقع نرخ بازده داخلی این سرمایهصفر می NPVدرصد، مقدار  35/9خواهیم دید در نرخ 

 درصد است.

 
 XIRRتابع 

ابر ی دریافت و پرداخت برهااین تابع نرخ بازده داخلی یک پروژه را در صورتی که فواصل زمانی بین تاریخ

رد ها نیز وااست بعالوه اینکه در این تابع باید تاریخ IRRتابع های این تابع همانند آورد. ورودینباشد، بدست می

 شوند.

 مثال
 C7خواهیم در سلول گذاری در محیط اکسل بصورت زیر در دسترس است. میاطالعات مربوط به یک سرمایه

 وژه را محاسبه کنیم.نرخ بازده داخلی این پر
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 کنیم.های آن را همانند تصویر زیر وارد میخوانیم و پارامتررا فرامی XIRRبرای این کار در این سلول تابع 

 
 درصد است. 35/2کنید نرخ بازده داخلی این پروژه مشاهده می

 RATEتابع 

د بهره محاسبه درص کند.شخص را محاسبه میاین تابع برای محاسبه نرخ بهره یک وام با تعداد اقساط و مبلغ قسط م

درصد  2قسط داریم و حاصل این تابع  12شده توسط این تابع برای هر دوره قسط است. برای مثال اگر در سال 

 ( است.12×2درصد ) 24شده باشد، نرخ بهره ساالنه 

 مثال
ریالی آن را تسویه کنیم.  301110111قسط  11ایم و قرار است در ریال دریافت کرده 2101110111وامی به مبلغ 

 خواهیم بدانیم نرخ بهره این وام برای هر دوره قسط چند درصد است.می

کنیم. دقت کنید خوانیم و اطالعات فوق را بصورت زیر در آن وارد میرا فرامی RATEبرای این کار تابع 

 عکس یکدیگر باید باشد. PVو  PMTهمیشه عالمت مبالغ 
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 درصد است. 8نرخ بهره هر قسط این وام حدود  کنیممشاهده می

 COUNTتابع 

ها را شمرد. فرض کنید در های دارای عدد )عددی( در یک منطقه از سلولتوان تعداد سلولبا کمک این تابع می

 هایی حاوی متن و عدد وجود دارد.اکسل همانند تصویر زیر سلول

 
د در این محدوده را شمارش کنیم. برای این کار در این های حاوی عدتعداد سلول A6خواهیم در سلول می

 VALUE1خوانیم. در کادر ( فرامیSTATISTICALرا از بخش توابع آماری ) COUNTسلول تابع 

 کنیم.کلیک می OKنویسیم( و در پایان روی ( را با ماوس انتخاب )و یا میA1:C4محدوده مورد نظر )

 
 COUNTAسلول حاوی عدد وجود دارد. همچنین تابع  8این محدوده  خواهید دید در OKوی رپس از کلیک 

 شمارد.های غیر خالی را میتعداد سلول
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 COUNTIFتابع 

تواند عمل شمارش را با شرطی که شما به دارد این است که این تابع می COUNTتفاوتی که این تابع با تابع 

)آدرس منطقه مورد نظر برای  RANGEاطالعات به نام  دهید انجام دهد. این تابع دارای دو کادر ورودیآن می

ر اعداد بزرگتها )شرط شمارش( است. برای مثال اگر بخواهید در یک منطقه از سلول CRITERIAشمارش(  و 

 را وارد کنید. "5<"عبارت  CRITERIAرا بشمارید، باید در کادر  5از 

 مثال
 است.مبلغ فروش ماهانه یک شرکت در یک سال بصورت زیر 

 
 ریال بود را بیابیم. 61هایی را که فروش بیشتر از خواهیم تعداد ماهمی

 کنیم.های آن را بصورت زیر وارد میخوانیم و ورودیرا فرامی COUNTIFبرای این کار تابع 

 
یشتر ریال و ب 61هایی که فروش حال برای شمارش تعداد ماه ریال است. 61ماه بیش از  6کنید فروش مشاهده می

همچنین تابع  دهیم.را قرار می "60=<"این تابع عبارت  CRITERIAریال بود، در کادر  61از 

COUNTIFS رود.ها با چند شرط بکار میبرای شمارش سلول 

 DEFINED NAMESبخش 
ها و گذاری سلولهایی برای نامست. در این بخش ابزارا FORMULASاین بخش دومین بخش از زبانه 

 کنید.های درون آن را مشاهده میوجود دارد. در تصویر زیر این بخش و ابزار هامحدوده
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 DEFINE NAMEابزار 

 DEFINEها از آن نام استفاده کنیم، از ابزار ها نامی را انتخاب و در فرمولاگر بخواهیم برای یک منطقه از سلول

NAME ( )های خواهید منطقه سلولفرض کنید میگیریم. بهره میA1  تاD4  را به نام

"AAA" گذاری کنید. برای این کار روی ابزار نامDEFINE NAME  کلیک کرده و از لیست باز شده

 کنیم.را انتخاب می DEFINE NAMEگزینه 

 
 کنیم.را وارد می "AAA"عبارت  NAMEدر کادر باز شده این ابزار همانند تصویر زیر در قسمت 

 
 کنیم.اوس منطقه مورد نظر را انتخاب میبا م REFERS TOسپس در قسمت 

 

 کنیم.را انتخاب می OKدر نهایت گزینه 

 مثال
گذاری شده است. اگر در این منطقه اعداد زیر نام AAAبه نام  A1:D4در ادامه مثال قبل فرض کنید منطقه 

 جمع این محدوده را محاسبه کنید. F2وجود داشته باشند، در سلول 

 
 نویسیم.را می AAAخوانیم و در بین پرانتز این فرمول عبارت را فرامی SUMتابع  F2سلول برای این کار در 
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 شود.نمایش داده می F2حاصل جمع این اعداد در سلول  ENTERبا کلیک بر کلد 

 
 مثال

 دترمینان این ماتریس F2خواهیم در سلول یک ماتریس باشد. می AAAفرض کنید در ادامه مثال قبل محدوده 

خوانیم و در را فرامی MDETERMرا فعال کرده و سپس تابع  F2را محاسبه کنیم. برای این کار ابتدا سلول 

 کنیم.را انتخاب می OKرا وارد و گزینه  AAAبجای انتخاب محدوده ماتریس، نام  ARRAYکادر 

 

 

 NAME MANAGERابزار 

) NAME MANAGERبا کلیک بر ابزار  رود.ها بکار میگذاری سلولاین ابزار برای مدیریت نام

 شود.( پنجره این ابزار بصورت زیر باز می

هایی برای حذف و ویرایش آنها شوند. همچنین گزینهگذاری شده مشاهده میهای نامدر این کادر تمام محدوده

 وجود دارد.
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کنیم تا کلیک می EDIT را ویرایش کنیم و آدرس آن را تغییر دهیم روی گزینه AAAاگر بخواهیم محدوده 

 پنجره جدیدی بصورت زیر باز شود.

 
 توان نام و آدرس محدوده را تغییر داد.در این پنجره می

گذاری شده کافیست ابتدا روی نام محدوده کلیک کرده و سپس گزینه برای حذف یک محدوده نام

DELETE اطمینان از حذف محدوده گزینه شود در صورت را انتخاب کنید. در کادر جدید از شما خواسته می

OK  و در غیر اینصورت گزینهCANCEL .را انتخاب کنید 

 
 استفاده کنید. NEWگذاری یک منطقه جدید از گزینه برای نام

 FORMULA AUDITINGبخش 

سط ق دهد. فرض کنید فرمول محاسبه مبلغها در اختیار ما قرار میهایی را برای مشاهده فرمولاین بخش برای ابزار

 را بصورت زیر در اکسل داشته باشید.و اصل و فرع قسط اول  وام
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 TRACEهای دیگری استفاده شده، گزینه از چه سلول E1برای اینکه اکسل به ما نشان دهد در فرمول سلول 

PRECEDENTS (را انتخاب می ).کنیم 

 
 استفاده شده است. B3و  B1 ،B2ای هاز سلول E1شود که برای محاسبه مبلغ هر قسط در سلول مشاهده می

 کنیم.( استفاده می) REMOVE ARROWSبرای پاک کردن این خطوط از گزینه 

نه کنیم و سپس گزیها بکار رفته است، ابتدا روی آن کلیک میدر کدام سلول E3حال برای اینکه ببینیم سلول 

TRACE DEPENDENTS (استفاده می ).کنیم 

 
 SHOW FORMULASابزار 

ها سلول درون خواهیم فرمولها کاربرد دارد. فرض کنید در مثال قبل میاین ابزار برای نمایش فرمول درون سلول

 کنیم.کلیک می () SHOW FORMULASنمایش داده شود. برای این کار روی گزینه 
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 برای لغو این حالت کافیست دوباره روی همین گزینه کلیک کنیم.

 مثال جامع
گذاری در یکی از سه پروژه زیر را دارد. نرخ بازده مورد انتظار شرکت برای این قصد سرمایه شرکت گلبرگ

گذاری اولیه و عواید پنج ساله این سه پروژه در محیط اکسل همانند زیر درصد است. سرمایه 12ها گذاریسرمایه

 در دسترس است.

 
این سه پروژه را محاسبه کنیم. برای این کار در  نرخ بازده داخلی D10و  B10 ،C10های خواهیم در سلولمی

گذاری پروژه الف ، محدوده اطالعات سرمایهVALUESخوانیم و در کادر را فرامی IRRتابع  B11سلول 

(B4:B9 را با ماوس انتخاب و روی )OK کنیم.کلیک می 

 
 شود.مینمایش داده  B11نرخ بازده داخلی پروژه الف در سلول  OKبا کلیک بر گزینه 
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بکشیم و رها کنیم، نرخ  D11داریم و تا سلول حاال اگر با ماوس روی مربع توپر این سلول کلیک کنیم و نگه

 شود.ها نیز محاسبه میبازده داخلی سایر پروژه

 

 
 دهی شرطی بنویسیم که در صورتیخواهیم در زیر سلول نرخ بازده داخلی، در مقابل سلول وضعیت سودحاال می

، در صورتی که نرخ "سودده"( باشد، عبارت B1ه نرخ بازده داخلی کمتر از نرخ بازده مورد انتظار مدیریت )ک

ی و در صورتی که نرخ بازده داخل "دهزیان"بازده داخلی بیشتر از نرخ بازده مورد انتظار مدیریت باشد عبارت 

 را نمایش دهد. "تفاوتیب"دقیقا برابر با نرخ بازده مورد انتظار مدیریت باشد، عبارت 

باید قسمت اول شرط  LOGICAL_TESTخوانیم. در کادر را فرامی IFتابع  B12برای این کار در سلول 

شود. اما نوشته می B11<B1باشد(. این شرط در اکسل بصورت  B1کوچکتر از  B11را بنویسیم )اگر سلول 

ریت ها منتقل کنیم و سلول نرخ بازده مدیای سایر پروژههای کناری برچون قصد داریم فرمول این سلول را به سلول

 کنیم.ثابت می F4را با فشردن کلید  B1در هر پروژه یکسان است، سلول 

 
 نویسیم.را می "سودده"در کادر صحت شرط عبارت 

 
( چون دو حالت دیگر از شرط باقی مانده است، یک VALUE_IF_FALSEدر کادر عدم صحت شرط )

 کنیم.د باز میجدی IFتابع 
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نویسیم. اگر نرخ بازده داخلی از نرخ بازده مورد انتظار در قسمت شرط، حالت دوم را می IFدر تابع جدید 

 فشاریم.را می F4باید ثابت باشد، روی آن کلید  B1و چون  B11>B1مدیدیت بزرگتر بود را بصورت 

 
را وارد و  "تفاوتبی"ط، حالت آخر یعنی و در کادر عدم صحت شر "دهزیان"در کادر صحت شرط عبارت 

 کنیم.کلیک می OKروی گزینه 

 
 بصورت زیر است. B12فرمول موجود در سلول 

=IF(B11<$B$1,"سود ده",IF(B11>$B$1," تفاوت یب"0"ده یانز ")) 

 
این بکشیم و رها کنیم،  D12داریم و تا سلول کلیک کرده و نگه B12حاال اگر روی مربع توپر کادر سلول 

 شود.ها هم نمایش داده میشرط برای سایر پروژه

 
ای دار نرخ بازده داخلی پروژه منتخب نمایش داده شود. برای این کار باید پروژه B14خواهیم در سلول حال می

را فعال کرده و  B14های سودده انتخاب شود. برای این کار ابتدا سلول کمترین نرخ بازده داخلی از میان پروژه

ها، پروژه خواهیم بررسی کنیم که آیا در کل پروژهمی LOGICAL_TESTخوانیم. در کادر را فرامی IFبع تا

کند که حداقل خوانیم)این تابع بررسی میرا فرامی ORسود دهی وجود دارد یا نه. برای این کار در این کادر تابع 

 کنیم.ند تصویر زیر شروط را وارد میهمان ORیکی از شروط وارده صحت دارند یا نه(. در کادر پنجره 
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 OKها هستیم. حال قبل از کلیک بر در حال بررسی وجود حداقل یک گزینه سودده در میان پروژه ORدر تابع 

 بازگردیم. IFکنیم تا به تابع کلیک می IFدر نوار فرمول روی تابع 

 
 MINکمترین نرخ بازده داخلی، تابع  برای پیدا کردن VALUE_IF_TRUEدر کادر  IFحاال در ادامه تابع 

( را با ماوس D11تا  B11این تابع منطقه هر سه نرخ بازده داخلی ) NUMBER1خوانیم. در کادر را فرامی

 کنیم.انتخاب می

 
 بازگردیم. IFکنیم تا دوباره به تابع کلیک می IFروی نوار فرمول روی تابع  OKحاال قبل از کلیک بر گزینه 

 
ها نمایش داده ده بودن همه پروژهباید عبارتی را که در هنگام زیان VALUE_IF_FALSEکادر حاال در 

 کنیم.کلیک می OKنویسیم و روی را می "ده هستندها زیانهمه پروژ"شود را بنویسیم. در این کادر عبارت 
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 بصورت زیر است. B14فرمول موجود در سلول 

=IF(OR(B12="سود ده",C12="سود ده",D12="سود ده"),MIN(B11:D11)," هستند دهیانها زهمه پروژ ") 
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 پیوست فصل هفتم
 MAYH & TRIGتوابع 
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ABS 

کند. قدر مطلق هر عدد، همان عدد بدون عالمت مثبت یا منفی است. این تابع قدر مطلق یک عدد را مشخص می

 فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:

ABS(number) 

Number 

پارامتر ورودی این تابع است. در این کادر باید عدد، آدرس سلول و یا همانطور که پیداست، این پارامتر تنها 

 فرمولی که حاصل عددی داشته باشد را قرار داد.

 مثال
و در مقابل آنها داشته  Bخواهیم قدر مطلق این اعداد را در ستون داریم. می Aعدد در ستون  5همانند شکل زیر 

 باشیم.

 
آدرس  numberخوانیم و همانند تصویر زیر در کادر پارامتر را فرامی ABSتابع  B1برای این کار در سلول 

 کنیم.کلیک می OKکنیم( و بر گزینه کلیک می A1نویسیم )یا با ماوس روی سلول را می A1سلول 

 
 شود.نمایش داده می B1در سلول  5خواهیم دید قدر مطلق عدد 
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 Aکلیک کنید تا همین تابع برای سایر اعداد ستون  B1ل حاال کافیست دوبار بر مربع کوچک گوشه کادر سلو

 ایجاد شود.

 
 نمایش داده شده است. Bدر ستون  Aکنید که قدر مطلق اعداد ستون مشاهده می

ACOS 

ت گرداند. کسینوس معکوس، زاویه کسینوسی اساین تابع آرکسینوس یا کسینوس معکوس یک عدد را بازمی

ش داده شده در این تابع در سیستم رادیان و بین صفر و عدد پی است. فرمول این تابع کنید. زاویه نمایکه وارد می

 در اکسل بصورت زیر است:

ACOS(number) 

Number 

ای را که همانطور که پیداست، این پارامتر تنها پارامتر ورودی این تابع است. در این کادر باید کسینوس زاویه

 است. -1و  1بین خواهید وارد کنید. عدد کسینوس می

 توانید حاصل را در  برای تبدیل زاویه رادیان به درجه می
081

𝜋
 DEGREESضرب کنید و یا از تابع  

 استفاده کنید.

 مثال
را  ACOSتابع  A1را محاسبه کنیم. برای این کار در سلول  5/1آرکسینوس عدد  A1خواهیم در سلول می

 کنیم.کلیک می OKنویسیم و روی گزینه را می 5/1عدد  numberخوانیم و در کادر فرامی
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دهد. این زاویه در سیستم رادیان است. برای تبدیل به را نمایش می 1471975511966/1عدد  A1تابع در سلول 

 کنیم که در ادامه معرفی خواهد شد.استفاده می DEGREESدرجه از تابع 

ACOSH 

 1دهد. عدد وارد شده باید بزرگتر یا مساوی عدد نمایش می این تابع کسینوس معکوس هایپربولیک یک عدد را

ول این تابع در کنید. فرمباشد. کسینوس معکوس هایپربولیک، زاویه کسینوس هایپربولیکی است که وارد می

 اکسل بصورت زیر است:

ACOSH(number) 

Number 

ساوی ر این کادر هر عدد حقیقی بزرگتر یا مهمانطور که پیداست، این پارامتر تنها پارامتر ورودی این تابع است. د

 تواند قرار بگیرد.یک می

 مثال
 را بدست آورید. 11کسینوس معکوس هایپربولیک عدد 

 OKنویسیم و روی گزینه را می 11عدد  numberخوانیم و در کادر را فرامی ACOSHبرای این کار تابع 

 کنیم.کلیک می
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 باشد.می 993222846/2همانطور که پیداست حاصل عدد 

ACOT 

 دهد. فرمول این تابع در اکسلاین تابع ارزش اصلی آرکتانژانت یا کتانژانت معکوس یک عدد را نمایش می

 بصورت زیر است:

ACOT(number) 

 

Number 

ا رهمانطور که پیداست، این پارامتر تنها پارامتر ورودی این تابع است. در این کادر باید کتانژانت زاویه مورد نظر 

 وارد نمایید. این عدد باید یک عدد حقیقی باشد.

 باشد و عددی بین صفر و عدد پی است.زاویه حاصل طبق سیستم رادیان می 

  اگر عدد اشتباهی وارد شود خطای#VALUE! شود.نمایش داده می 

 توانید حاصل را در  برای تبدیل زاویه رادیان به درجه می
081

𝜋
 DEGREESضرب کنید و یا از تابع  

 استفاده کنید.

 مثال
 را محاسبه کنید. 2آرکتانژانت عدد 

کلیک  OKنویسیم و روی را می 2عدد  numberخوانیم و در کادر را فرامی ACOTبرای این کار تابع 

 کنیم.می

 
 باشد.می 463647619/1حاصل عدد 

ACOTH 

 این تابع در اکسل بصورت زیر است:دهد. فرمول این تابع آرکتانژانت هایپربولیک یک عدد را نمایش می
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ACOTH(number) 

Number 

همانطور که پیداست، این پارامتر تنها پارامتر ورودی این تابع است. در این کادر باید عددی وارد شود که قدر 

 مطلق آن بزرگتر از یک باشد.

  خطای اگر عدد وارد شده کوچکتر از یک باشد تابع#NUM! دهد.را نمایش می 

 خطای ر مطلق عدد وارد شده کوچکتر از یک باشد تابع اگر قد#VALUE! دهد.را نمایش می 

 مثال
 را محاسبه کنید. 6آرکتانژانت هایپربولیک عدد 

کلیک  OKنویسیم و روی را می 6عدد  numberخوانیم و در کادر را فرامی ACOTHبرای این کار تابع 

 کنیم.می

 
 باشد.می 168236118/1حاصل عدد 

AGGREGATE 
شود. این تابع دو ها اعمال میهای آماری است که روی یک لیست یا دادهای از توابع و فرمولاین تابع مجموعه

 توانید نوع فرمول را انتخاب کنید.شود که میای باز مینوع فرمول دارد. پس از فراخوانی فرمول صفحه

 
 فرمول گزینه اول در اکسل بصورت زیر است:
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AGGREGATE(function_num, options, array, [k]) 

 فرمول گرینه دوم در اکسل بصورت زیر است:

AGGREGATE(function_num, options, ref1, [ref2], …) 

Function_Num 

کند. در جدول زیر کاربرد هر عدد توضیح داده که نوع عملیات ریاضی یا توابع را مشخص می 19تا  1عددی بین 

 شده است.

 ضیحتو فرمان عدد

1 AVERAGE کندمیانگین اعداد را محاسبه می 

2 COUNT شماردهای دارای عدد را در یک منطقه میسلول 

3 COUNTA شماردهای پر در یک منطقه را میتعداد سلول 

4 MAX دهدبزرگترین عدد را در یک منطقه نمایش می 

5 MIN دهدکوچکترین عدد را در یک منطقه نمایش می 

6 PRODUCT دهدحاصلضرب اعداد را نمایش می 

7 STDEV.S ... برآورد انحراف استاندارد بدون در نظر گرفتن متن، شرط و 

8 STDEV.P ... برآورد انحراف استاندارد با در نظر گرفتن متن، شرط و 

9 SUM جمع کردن اعداد 

11 VAR.S کندواریانس را برآورد می 

11 VAR.P کندتن متن، شرط و ... برآورد میواریانس را با در نظر گرف 

12 MEDIAN کندمیانه اعداد را محاسبه می 

13 MODE.SNGL نمایش مد در یک مجموعه داده 

14 LARGE K دهداُمین عدد بزرگ را نمایش می 

15 SMALL K دهداُمین عدد کوچک را نمایش می 

16 PERCENTILE.INC  نمایشK هااُمین صدک در داده 

17 QUARTILE.INC هانمایش یک چارک مشخص از داده 

18 PERCENTILE.EXC  نمایشK ها وقتی اُمین صدک در دادهK  باشد 1عددی بین صفر و 

19 QUARTILE.EXC هانمایش یک چارک مشخص از داده 

Options 

پارامتر در های این دهد از چه چیزی در محاسبات چشم پوشی شود. انواع حالتمقدار عددی است که نشان می

 زیر آمده است.
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 کاربرد عدد

 کندچشم پوشی می  AGGREGATEو توابع  SUBTOTALاز  یا خالی 1

 کندچشم پوشی می  AGGREGATEو توابع  SUBTOTALاز سطرهای مخفی،  1

 کندچشم پوشی می  AGGREGATEو توابع  SUBTOTALاز خطاها،  2

 کندچشم پوشی می  AGGREGATE و توابع SUBTOTALاز خطاها، سطرهای مخفی،  3

 کنداز چیزی چشم پوشی نمی 4

 کنداز سطرهای مخفی چشم پوشی می 5

 کنداز خطاها چشم پوشی می 6

 کنداز خطاها و سطرهای مخفی چشم پوشی می 7

Ref1 

 کنند.اولین پارامتر عددی در توابعی که از چندین عدد استفاده می

[Ref2] 

 کنند.اُمین عددی در توابعی که از چندین عدد استفاده می 253دومین پارامتر تا 

 مثال

خواهیم میانگین این اعداد را با چشم اعدادی نوشته شده است. می A1:A11های در سلول

 ( محاسبه کنیم.4پوشی کردن از سطر مخفی شده )سطر 

 

یر وارد خوانیم و پارامترها را همانند تصورا فرامی AGGREGATEبرای این کار تابع 

 optionsرا برای محاسبه میانگین، در کادر  1عدد  function_numکنیم. در کادر می

را وارد  A1:A11محدوده  arrayرا برای چشم پوشی از سطر مخفی و در کادر  1عدد 

 9/3، عدد 4میکنیم. همانطور که پیداست میانگین این اعداد بدون در نظر گرفتن عدد سطر 

 باشد. می
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ARABIC 

 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورات زیر است:این تابع اعداد رومی را به اعداد عربی تبدیل می

ARABIC( text ) 

Text 

را نمایش  5عدد  "V"بیان شود. برای مثال عبارت  ""در تنها پارامتر این تابع باید اعداد رومی داخل عالمت 

 دهد.می

  ای خطاگر عدد صحیحی وارد تابع نشود، تابع#VALUE! دهد.را نمایش می 

  شود.وارد شود عدد صفر نمایش داده می ""اگر عالمت 

  را نمایش  522111تواند باشد. بنابراین این تابع حداکثر عدد کاراکتر می 522حداکثر طول عبارت

 دهد.می

 .بین حروف بزرگ و کوچک تفاوتی وجود ندارد 

 از عدد رومی عالمت منفی قرار گیرد، عدد منفی  اگرچه عدد رومی منفی صحیح نیست، اما اگر قبل

 نمایش داده خواهد شد.

 مثال
 را بصورت عدد بنویسید. XXVعدد رومی 

کلیک  OKنویسیم و روی گزینه را می "XXV"عبارت  textدر کادر  ARABICپس از فراخوانی تابع 

 است. 25کنیم. همانطور که پیداست حاصل تابع عدد می
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ASIN 

 دهد. آرکسینوس زاویه یک سینوس است. حاصلینوس معکوس یا آرکسینوس یک عدد را نمایش میاین تابع س

𝜋تابع عددی بین 

2
-و   𝜋

2
 فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است: باشد.می 

ASIN(number) 

Number 

 است. -1و  1در تنها پارامتر این تابع باید سینوس زاویه مورد نظر را وارد کرد که عددی بین 

 توانید حاصل را در  برای تبدیل زاویه رادیان به درجه می
081

𝜋
 DEGREESضرب کنید و یا از تابع  

 استفاده کنید.

 مثال
 را محاسبه کنید. 5/1آرکسینوس 

کنیم. حاصل کلیک می OKنویسیم و روی گزینه را می 5/1عدد  numberبرای این کار در کادر 

 .رادیان است 523598776/1

 
 درجه است. 31زاویه  5/1کنیم آرکسینوس پس از تبدیل رادیان به درجه، مشاهده می
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ASINH 

 دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع آرکسینوس هایپربولیک یک عدد را نمایش می

ASINH(number) 

Number 

 توان هر عدد حقیقی را قرار داد.در تنها پارامتر این تابع می

 مثال
 را محاسبه کنید. 5آرکسینوس هایپربولیک عدد 

کنیم. کلیک می OKکنیم و روی گزینه را وارد می 5عدد  numberدر کادر  ASINHپس از فراخوانی تابع 

 است. 312438341/2کنیم که سینوس هایپربولیک این عدد، مشاهده می

 
ATAN 

𝜋تابع در سیستم رادیان و عددی بین دهد. حاصل این تابع آرکتانژانت یک عدد را نمایش می

2
-و   𝜋

2
 باشد.می 

 فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:

ATAN(number) 

Number 

 در تنها پارامتر این تابع باید تانژانت زاویه مورد نظر را قرار داد.

 توانید حاصل را در  برای تبدیل زاویه رادیان به درجه می
081

𝜋
 DEGREESیا از تابع ضرب کنید و  

 استفاده کنید.

 مثال
 را محاسبه کنید. 1آرکتانژانت عدد 

Telegram: @Computer_IT_Engineering



234 

 

کنیم. کلیک می OKکنیم و روی گزینه را وارد می 1عدد  numberدر کادر  ATANپس از فراخوانی تابع 

 است. 785398163/1کنیم که آرکتانژانت این عدد، مشاهده می

 
ATAN2 

است.  -πو  πکند. عدد حاصل در سیستم رادیان و بین خص را محاسبه میاین تابع آرکتانژنت یک مختصات مش

 فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:

ATAN2(x_num, y_num) 

x_num 

 مختصات مورد نظر است. Xمقدار 

y_num 

 مختصات مورد نظر است. Yمقدار 

 ای خالف جهت ساعت نسبت به محور حاصل مثبت نشان دهنده زاویهX ل منفی نشان دهنده و حاص

 است.  Xای در جهت حرکت ساعت نسبت به محور زاویه

  خطای باشد،  [1.1]اگر مختصات نقطه داده شده#DIV/0! شود.نمایش داده می 

 توانید حاصل را در  برای تبدیل زاویه رادیان به درجه می
081

𝜋
 DEGREESضرب کنید و یا از تابع  

 استفاده کنید.

 مثال

]مختصات  آرکتانژانت 75/1و  5/1  را محاسبه کنید. [

را نوشته و روی  5/1عدد  y_numو در کادر  75/1عدد  x_num، در کادر ATAN2پس از اجرای تابع 

 کنیم.میکلیک  OKگزینه 
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 درجه است. 33069درجه حاصل پس از تبدیل 

ATANH 

باشد )شامل اعداد  -1و  1شده باید بین  کند. عدد وارداین تابع آرکتانژانت هایپربولیک یک عدد را محاسبه می

 شود(. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:نمی -1و  1

ATANH(number) 

Number 

 توان در این کادر وارد کرد.را می -1و  1هر عدد حقیقی بین 

 مثال
 را بیابید. 5/1آرکتانژانت هایپربولیک عدد 

 کنیم.میکلیک  OKرا نوشته و روی گزینه  5/1عدد  number، در کادر ATANHپس از اجرای تابع 

 
BASE 

 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع یک عدد را به یک متن عددی تبدیل می
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BASE(Number, Radix [Min_length]) 

Number 

ین صفر عدد، عدد صحیحی بخواهیم به متن عددی تبدیل کنیم را باید بنویسیم. این در این پارامتر عددی که می

 است. 532تا 

Radix 

 باشد.می 36و کوچکتر یا مساوی با  2مبنای تبدیل عدد است که عددی صحیح و بزرگتر یا مساوی با 

[Min_length] 

 حداقل طول عبارت است و وارد کردن آن ضروری نیست.

  خطای اگر اعداد وارد شده خارج از محدوده مشخص باشند تابع#NUM! دهد.ایش میرا نم 

  شود تابع خطای اگر متغیر غیر عددی وارد#VALUE! دهد.را نمایش می 

 شوند.اعداد غیر صحیح به اعداد صحیح کوتاه می 

 مثال
 به متن عددی تبدیل کنید. 16را بر مبنای  111عدد 

زینه را نوشته و روی گ 16عدد  radixو در کادر  111عدد  number، در کادر BASEپس از اجرای تابع 

OK  است. 64کنیم. حاصل عدد میکلیک 

 
CEILING 

 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع اعداد را به باال رند می
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CEILING(number, significance) 

Number 

 عددی که قصد رند کردن آن را دارید.

Significance 

 اعداد به چه مضربی رند شوند.  کند کهمضربی برای رند کردن است. در واقع مشخص می

 ع خطای اگر متغیرها غیر عددی باشند تاب#VALUE! دهد.را نمایش می 

 مثال
 رند کنید. 15/1را به مضرب  586/5عدد 

را  15/1عدد  significanceو در کادر  586/5عدد  numberخوانیم و در کادر را فرامی CEILINGتابع 

 باشد.می 6/5کنیم. حاصل عدد کلیک می OKروی گزینه نویسیم و می

 

CEILING.MATH 

صورت کند. فرمول این تابع در اکسل باین تابع اعداد را به نزدیکترین عدد صحیح یا نزدیکترین مضرب رند می

 زیر است:

CEILING(number, [significance],  [mode]) 

Number 

 عددی که قصد رند کردن آن را دارید.

[significance] 

 کند که اعداد به چه مضربی رند شوند. رای رند کردن است. در واقع مشخص میمضربی ب

[mode] 

 کند که نزدیک یا به دور از صفر رند شود.برای اعداد منفی مشخص می
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 برای اعداد منفی است. -0+ برای اعداد مثبت و 0فرض مضرب رند کردن بصورت پیش 

 برای شوندین عدد صحیح بعدی خود رند میفرض اعداد اعشاری مثبت به نزدیک تربصورت پیش .

 شود.رند می 4به عدد  6/3مثال عد 

 ای مثال شوند. برفرض اعداد اعشاری منفی به نزدیکترین عدد صحیح بزرگتر رند میبصورت پیش

 شود.رند می -6به  -7/6عدد 

  پارامترmode تاثیر است.در اعداد مثبت بی 

 مثال
 رند کنید. 5/1رب را به نزدیکترین مض 42/6عدد 

 significance 5/1و در کادر  42/6عدد  numberدر کادر  CEILING.MATHپس از فراخوانی تابع 

 رند شده است. 5/6به عدد  42/6کنیم. خواهیم دید عدد کلیک می OKنویسیم و روی گزینه را می

 
 مثال

 رند کنید. 5/1را به نزدیکترین مضرب  -42/6عدد 

 significance 5/1و در کادر  -42/6عدد  numberدر کادر  CEILING.MATHبع پس از فراخوانی تا

رند شده است. در واقع عدد  -6به عدد  -42/6کنیم. خواهیم دید عدد کلیک می OKنویسیم و روی گزینه را می

 مذکور به نزدیکترین مضرب بزرگتر رند شده است.
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 شود.یم دید عدد منفی به نزدیکترین مضرب کوچکتر رند میرا قرار دهیم خواه 1عدد  modeحال اگر در کادر 

 
CEILING.PRECISE 

ضرب یا عدد کند. اگر ماین تابع اعداد را بدون در نظر گرفتن عالمت آن به نزدیکترین عدد صحیح به باال رند می

 :شود. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر استوارد شده صفر باشد، عدد صفر نمایش داده می

CEILING.PRECISE(number, [significance]) 

Number 

 عددی که قصد رند کردن آن را دارید.

[significance] 

کند که اعداد به چه مضربی رند شوند. اگر خالی بماند، عدد مضربی برای رند کردن است. در واقع مشخص می

 شود.فرض می 1
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 مثال
 رند کنید. 2/1را به نزدیکترین مضرب  -11/4و عدد  11/4عدد 

 

 

COMBIN 

 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع تعداد حاالت ترکیب را مشخص می

COMBIN(number, number_chosen) 

Number 

 باشد.تعداد اشیاء یا تعداد مهره و... می

Number_Chosen 

 تعداد اشیاء یا مهره موجود در هر مجموعه است.

 هشدار دی وارد شود تابع اگر متغیر غیر عد#VALUE! دهد.را نمایش می 
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  اگرnumber  ،کوچکتر از صفرnumber_chosen  کوچکتر از صفر و یاnumber  کوچکتر از

number_chosen  خطای باشد، تابع#NUM! دهدرا نمایش می. 

 مثال
 های دو نفره تشکیل داد.توان گروهنفر به چند حالت ممکن می 7از بین 

را  2عدد  number_chosenو در کادر  7عدد  numberدر کادر  COMBINاخوانی تابع پس از فر

 باشد.می 21کنیم. حاصل عدد کلیک می OKنویسیم و روی گزینه می

 
COMBINA 

ورت زیر کند. فرمول این تابع در اکسل بصاین تابع تعداد حاالت ترکیب را با در نظر گرفتن تکرار مشخص می

 است:

COMBINA(number, number_chosen) 

Number 

 باید بزرگتر یا مساوی با صفر و عدد صحیح باشد. باشد.تعداد اشیاء یا تعداد مهره و... می

Number_Chosen 

 باید بزرگتر یا مساوی با صفر و عدد صحیح باشد.تعداد اشیاء یا مهره موجود در هر مجموعه است. 

  هشدار اگر متغیر غیر عددی وارد شود تابع#VALUE! دهد.را نمایش می 

  اگرnumber  ،کوچکتر از صفرnumber_chosen  کوچکتر از صفر و یاnumber  کوچکتر از

number_chosen  خطای باشد، تابع#NUM! دهدرا نمایش می. 

 مثال
 های دو نفره تشکیل داد.توان گروهنفر به چند حالت ممکن با در نظر گرفتن تکرار می 7از بین 
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را  2عدد  number_chosenو در کادر  7عدد  numberدر کادر  COMBINAوانی تابع پس از فراخ

 باشد.می 28کنیم. حاصل عدد کلیک می OKنویسیم و روی گزینه می

 
COS 

 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع کسینوس زاویه وارد شده را محاسبه می

COS(number) 

Number 

 خواهیم کسینوس آن را محاسبه کنیم.باشد که میظر در سیستم رادیان میزاویه مورد ن

 توانید آن را در باشد، برای تبدیل آن به رادیان میاگر زاویه مورد نظر بصورت درجه می𝜋

081
ضرب  

 برای تبدیل آن استفاده کنید. RADIANSکنید و یا از تابع 

 مثال
 درجه را محاسبه کنید. 31کسینوس زاویه 

𝜋درجه را در سیستم رادیان محاسبه کنیم. برای این کار آن را در  31ابتدا باید زاویه 

181
حاصل کنیم. ضرب می 

دهیم را قرار می 523599/1عدد  numberخوانیم و در کادر را فرامی COS. حاال تابع باشدمی 523599/1عدد 

 د.باشمی 8661/1کنیم. حاصل عدد کلیک می OKو روی گزینه 
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COSH 

 باشد:دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر میاین تابع کسینوس هایپربولیک یک عدد را نمایش می

COSH(number) 

Number 

 خواهیم کسینوس هایپربولیک آن را محاسبه کنیم.هر عدد حقیقی که می

 مثال
 را محاسبه کنید. 4کسینوس هایپربولیک عدد 

کنیم. کلیک می OKدهیم و روی گزینه را قرار می 4عدد  numberدر کادر  COSHبعد از فراخوانی تابع 

 باشد.می 3182/27حاصل عدد 

 
COT 

 ست:کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر ااین تابع کتانژانت زاویه وارد شده بر مبنای رادیان را محاسبه می

COT(number) 

Number 

 اهیم کتانژانت آن را محاسبه کنیم.خوای بر مبنای رادیان که میزاویه
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  باشد. 575قدر مطلق عدد وارد شده باید کوچکتر از عدد 

  تابع خطای اگر عدد وارد شده، خارج از محدوده مجاز باشد#NUM! دهد.را نمایش می 

  خطای اگر متغیر غیر عددی وارد شود، تابع#VALUE! دهد.را نمایش می 

  خطای کتانژانت عدد صفر#DIV/0! دهد.نمایش می را 

 مثال
 را محاسبه کنید. 31کتانژانت 

 
COTH 

ورت زیر دهد. فرمول این تابع در اکسل بصاین تابع کتانژانت هایپربولیک یک زاویه هایپربولیک را نمایش می

 است:

COTH(number) 

Number 

 تنها پارامتر ورودی این تابع است که باید وارد شود.

  باشد. 575کوچکتر از عدد قدر مطلق عدد وارد شده باید 

  تابع خطای اگر عدد وارد شده، خارج از محدوده مجاز باشد#NUM! دهد.را نمایش می 

  خطای اگر متغیر غیر عددی وارد شود، تابع#VALUE! دهد.را نمایش می 

 مثال
 را محاسبه کنید. 2کتانژانت هایپربولیک 
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CSC 

 باشد:کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر میمیاین تابع کوسکانت یک زاویه رادیان را محاسبه 

CSC(number) 

Number 

 تنها پارامتر ورودی این تابع است که باید وارد شود.

  باشد. 575قدر مطلق عدد وارد شده باید کوچکتر از عدد 

  تابع خطای اگر عدد وارد شده، خارج از محدوده مجاز باشد#NUM! دهد.را نمایش می 

  خطای غیر عددی وارد شود، تابع اگر متغیر#VALUE! دهد.را نمایش می 

  کوسکانتn  برابر است با
0

sin𝑛
. 

 مثال
 را محاسبه کنید. 15کوسکانت 

 
CSCH 

ر کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیاین تابع کوسکانت هایپربولیک یک زاویه رادیان را محاسبه می

 باشد:می
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CSCH(number) 

Number 

 ها پارامتر ورودی این تابع است که باید وارد شود.تن

  باشد. 575قدر مطلق عدد وارد شده باید کوچکتر از عدد 

  تابع خطای اگر عدد وارد شده، خارج از محدوده مجاز باشد#NUM! دهد.را نمایش می 

  خطای اگر متغیر غیر عددی وارد شود، تابع#VALUE! دهد.را نمایش می 

 مثال
 را محاسبه کنید. 5/1ربولیک کوسکانت هایپ

 
DECIMAL 

است. فرمول این تابع در  BASEکند. این تابع معکوس تابع این تابع یک شبه متن را به عدد دهدهی تبدیل می

 اکسل بصورت زیر است:

DECIMAL(text, radix) 

Text 

 خواهیم به عدد تبدیل کنیم.متن عددی که می

Radix 

 باشد. مبنای تبدیل که باید عدد صحیح

  کاراکتر باشد. 522طول متن عددی باید حداکثر 

  باشد. 36و  5مبنا باید بین 

 مثال
 را به عدد تبدیل کنید. FFعدد متنی 
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DEGREES 

 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع رادیان را به درجه تبدیل می

DEGREES(angle) 

Angle 

 خواهیم آن را به درجه تبدیل کنیم.ای در سیستم رادیان که میزاویه

 مثال

 را به درجه تبدیل کنید. πزاویه 

 دهیم.را قرار می PIیا تابع  3014عدد  DEGREESتابع  angleبرای این کار در کادر 

 
EVEN 

 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع اعداد را به نزدیکترین عدد زوج به باال رند می

EVEN(number) 

Number 

 خواهیم آن را رند کنیم.عددی است که می
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  وارد شود تابع خطای اگر متغیر غیر عددی#VALUE! دهد.را نمایش می 

 مثال
 را رند کنید. -2/3و  5/5اعداد 

 

 

 

 

 
EXP 

زیر  تمبنای لگاریتم طبیعی است. فرمول این تابع در اکسل بصور eرساند. عدد را به توان می eاین تابع عدد 

 است:

EXP(number) 

Number 

 .eعدد مورد نظر برای به توان رساندن عدد 

 مثال
 را محاسبه کنید. eتوان دوازدهم عدد 
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FACT 

 دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع فاکتوریل یک عدد را نشان می

FACT(number) 

Number 

 یل است.عدد غیر منفی مورد نظر برای محاسبه فاکتور

 مثال
 را محاسبه کنید. 6فاکتوریل عدد 

 
FACTDOUBLE 

 دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع دو فاکتوریل یک عدد را نمایش می

FACTDOUBLE(number) 

Number 

 عدد مورد نظر برای محاسبه دو فاکتوریل است.

  تابع خطای اگر متغیر غیر عددی وارد شود#VALUE! دهد.نمایش می را 

  تابع خطای اگر عدد وارد شده منفی باشد#NUM! دهد.را نمایش می 
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  باشد.( می384) 5×4×6×8برابر است با  8دو فاکتوریل برای عدد 

 مثال
 را محاسبه کنید. 7و  6دو فاکتوریل اعداد 

 

 
FLOOR 

ورت زیر . فرمول این تابع در اکسل بصکنداین تابع اعداد را به نزدیکترین عدد یا مضرب مشخص به پایین رند می

 باشد:می

FLOOR(number, significance) 

Number 

 خواهیم آن را رند کنیم.عددی است که می

Significance 

 مضرب مورد نظر برای رند کردن عدد است.

 ع خطای اگر متغیرها غیر عددی باشند تاب#VALUE! دهد.را نمایش می 

 مثال
 رند کنید. 2 را به مضرب 586/5عدد 
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را  2عدد  significanceو در کادر  586/5عدد  numberخوانیم و در کادر را فرامی FLOORتابع 

 باشد.می 4کنیم. حاصل عدد کلیک می OKروی گزینه نویسیم و می

 
FLOOR.MATH 

سل بصورت زیر اککند. فرمول این تابع در این تابع اعداد را به نزدیکترین عدد صحیح یا مضرب به پایین رند می

 است:

FLOOR.MATH(number, significance, mode) 

Number 

 خواهیم آن را رند کنیم.عددی است که می

Significance 

 خواهیم اعداد به آن رند شوند.مضربی است که می

Mode 

یک باشد  رنوع برخورد با اعداد منفی است. اگر خالی بماند یا صفر باشد عدد مورد نظر به مضرب کوچکتر و اگ

 شود.عدد مورد نظر به مضرب بزرگتر رند می

 تبدیل  6به عدد  3/6شوند. برای مثال عدد به پایین رند می 0فرض اعداد مثبت به مضرب بطور پیش

 شود.می

 مثال
 بزرگتر ممکن به پایین رند کنید. 3/1را به نزدیک ترین مضرب  -9/7عدد 
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FLOOR.PRECISE 

 :کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر استدر نظر گرفتن عالمت به پایین رند می این تابع اعداد را بدون

FLOOR.PRECISE(number, [significance]) 

Number 

 خواهیم آن را رند کنیم.عددی است که می

[Significance] 

 شود.فرض می 1خواهیم اعداد به آن رند شوند. اگر خالی بماند مضربی است که می

 مثال
 را به پایین رند کنید. -5/5عدد 
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GCD 

بصورت  دهد. فرمول این تابع در اکسلاین تابع بزرگترین مقسوم علیه مشترک بین دو یا چند عدد را نماتیش می

 زیر است:

GCD(number1, [number2], ...) 

Number1, [Number2], ... 

عدد را  255توان را محاسبه کنیم. حداکثر میخواهیم بزرگترین مقسوم علیه مشترک آنها اعدادی هستند که می

 وارد کرد.

  تابع خطای اگر متغیر غیر عددی وارد شود#VALUE! دهد.را نمایش می 

  تابع خطای اگر عدد منفی در بین اعداد باشد#NUM! دهد.را نمایش می 

 مثال
 را محاسبه کنید. 61و  48، 36، 24بزرگترین مقسوم علیه مشترک بین اعداد 

 است. 12یم دید که حاصل عدد خواه

 
INT 

 :کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر استاین تابع اعداد را به نزدیکترین عدد صحیح به پایین رند می

INT(number) 

Number 

 خواهیم آن را رند کنیم.عددی حقیقی است که می
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 مثال
 را رند کنید. -8/8عدد 

 
ISO.CEILING 
ر کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیون در نظر گرفتن عالمت مضرب به باال رند میاین تابع اعداد را بد

 است:

ISO.CEILING(number, [significance]) 

Number 

 خواهیم آن را رند کنیم.عددی است که می

[Significance] 

 خواهیم عدد به آن رند شود.مضربی است که می

 مثال
 رند کنید. -2را به مضرب  4/4و  -9/2اعداد 
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LCM 

 :کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر استاین تابع کوچکترین مضرب مشترک چند عدد را محاسبه می

LCM(number1, [number2], ...) 

Number1, [Number2], ... 

ین تابع توان در اعدد می 255خواهیم کوچکترین مضرب مشترک آنها را بیابیم. حداکثر اعدادی هستند که می

 قرار داد.

  تابع خطای اگر متغیر غیر عددی وارد شود#VALUE! دهد.را نمایش می 

  تابع خطای اگر عدد منفی در بین اعداد باشد#NUM! دهد.را نمایش می 

 مثال
 را بیابید. 26و  13، 4کوچکترین مضرب مشترک بین 
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LN 

 ن تابع در اکسل بصورت زیر است:دهد. فرمول ایاین تابع لگاریتم طبیعی یک عدد را نمایش می

LN(number) 

Number 

 خواهیم لگاریتم طبیعی آن را محاسبه کنیم.عددی است که می

 مثال
 را بیابید. 25لگاریتم طبیعی عدد 

 
LOG 

 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع لگاریتم یک عدد بر مبنای مشخص را محاسبه می

Telegram: @Computer_IT_Engineering



257 

 

LOG(number, [base]) 

Number 

 خواهیم لگاریتم آن را محاسبه کنیم.عدد حقیقی مثبتی است که می

[Base] 

 شود.در نظر گرفته می 11مبنای محاسبه لگاریتم است. اگر خالی بماند 

 مثال
 را بیابید. 2بر مبنای  8و لگاریتم عدد  11بر مبنای  111لگاریتم عدد 

 

 
LOG10 

 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:را محاسبه می 11 این تابع لگاریتم یک عدد بر مبنای

LOG10(number) 

Number 

 را محاسبه کنیم. 11خواهیم لگاریتم آن بر مبنای عدد حقیقی مثبتی است که می
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 مثال
 را محاسبه کنید. 2511عدد  11لگاریتم بر مبنای 

 
MDETERM 

 د. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:کناین تابع دترمینان یک ماتریس را محاسبه می

MDETERM(array) 

Array 

اند. تعداد ستون و تعداد سطر ماتریس باید برابر ها است که اعداد ماتریس در آن نوشته شدهای از سلولمنطقه

 باشند.

  تابع خطای اگر سلولی در ماتریس خالی و یا دارای متن باشد#VALUE! دهد.رانمایش می 

 خطای داد سطر و ستون برابر نباشد تابع اگر تع#VALUE! دهد.رانمایش می 

 مثال
 دترمینان ماتریس زیر را محاسبه کنید.

 
 کنیم.کلیک می OKرا انتخاب و روی گزینه  A1:D4منطقه  arrayدر کادر 
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MINVERSE 

 ت:دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر اساین تابع معکوس یک ماتریس را نشان می

MINVERSE(array) 

Array 

اند. تعداد ستون و تعداد سطر ماتریس باید برابر ها است که اعداد ماتریس در آن نوشته شدهای از سلولمنطقه

 باشند.

  تابع خطای اگر سلولی در ماتریس خالی و یا دارای متن باشد#VALUE! دهد.رانمایش می 

  خطای اگر تعداد سطر و ستون برابر نباشد تابع#VALUE! دهد.رانمایش می 

 مثال
 معکوس ماتریس زیر را بیابید.

 
 کنیم.خواهیم ماتریس معکوس تشکیل شود را با ماوس انتخاب میابتدا منطقه ای را که می
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 OKکنیم و ( را انتخاب میA1:D4منطقه ماتریس ) arrayخوانیم و در کادر را فرامی minverseسپس تا بع 

 قط اولین آرایه ماتریس معکوس نمایان شده است.کنیم. تا اینجا فمی

 

 
 فشاریم تا فرمول بصورت زیر نمایان شود.را می F2حاال یک بار کلید 
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 فشاریم تا ماتریس تشکیل شود.را می CTRL+SHIFT+ENTERحاال ترکیب سه کلید 

 
MMULT 

 بصورت زیر است:این تابع برای ضرب دو ماتریس کاربرد دارد. فرمول این تابع در اکسل 

MMULT(array1, array2) 

Array1 

 منطقه مانریس اول است.

Array2 

 منطقه ماتریس دوم است.

 .تعداد ستون ماتریس اول و تعداد سطر ماتریس دوم باید برابر باشد 

 نبودن تعداد ستون ماتریس اول و تعداد سطر ماتریس دوم تابع خطای  در صورت برابر#VALUE! 

 دهد.را نمایش می

 مثال
 دو ماتریس زیر را در هم ضرب کنید.
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 کنیم.ابتدا منطقه ماتریس جواب را انتخاب می

 
آدرس ماتریس  array2( و در کادر B1:E4آدرس ماتریس اول ) array1در کادر  MMULTسپس در تابع 

 و پس از آن ترکیب سه کلید F2کنیم. سپس کلید کلیک می OK نویسیم و روی( را میG1:J4دوم )

CTRL+SHIFT+ENTER فشاریم تا ماتریس تشکیل شود.را می 

 
MOD 

 یر است:دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زاین تابع باقیمانده تقسیم یک عدد بر یک مقسوم علیه را نشان می

MOD(number, divisor) 

Number 

 کنید.خواهید باقیمانده پس از تقسیم بر مقسوم علیه آن را محاسبه عددی که می
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Divisor 

 مقسوم علیه است.

  تابع خطای اگر مقسوم علیه صفر باشد#DIV/0! دهد.را نمایش می 

 مثال
 را بیابید. 4بر عدد  251باقیمانده تقسیم عدد 

 
MROUND 

 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع اعداد را به نزدیکترین عدد و ضریب رند می

MROUND(number, multiple) 

Number 

 خواهید آن را رند کنید.عددی است که می

Multiple 

 خواهید اعداد به آن رند شوند.ضریبی است که می

 مثال
 رند کنید. 4را به مضرب  4/6و  5/9اعداد 

Telegram: @Computer_IT_Engineering



264 

 

 

 
MULTINOMIAL 

د. دهاین تابع نسبت فاکتوریل جمع چند عدد به ضرب فاکتوریل تک تک آن اعداد در یکدیگر را نشان می

 فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:

MULTINOMIAL(number1, [number2], ...) 

Number1, [Number2], ... 

 توان در تابع قرار داد.عدد را می 255اعداد مد نظر برای محاسبات هستند. حداکثر 

 مثال
 گر چقدر است.به ضرب فاکتوریل تک تک این اعداد در یکدی 4و  3، 2نسبت فاکتوریل جمع اعداد 
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MUNIT 

 دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع ماتریس واحد در ابعاد مشخص را تشکیل می

MUNIT(dimension) 

Dimension 

 شود.باشد که بصورت یک عدد صحیح برگتر از صفر وارد میابعاد ماتریس واحد می

 مثال
 ایجاد کنید. 3×3ماتریس واحد 

 کنیم.تریس را با ماوس انتخاب میابتدا محل ما

 
کنیم. سپس با فشردن کلیک می OKرا قرار داده و روی  3عدد  MUNITتابع  dimensionسپس در کادر 

 فشاریم تا ماتریس تشکیل شود.را می CTRL+SHIFT+ENTERترکیب سه کلید  F2کلید 
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ODD 

 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع اعداد را به نزدیکترین عدد فرد به باال رند می

ODD(number) 

Number 

 خواهید آن را رند کنید.عددی است که می

 مثال
 را رند کنید. -3/2و  5/1عدد 
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PI 

 دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:را نمایش می πاین تابع عدد 

PI() 

 14159265358979/3کلیک کرد تا عدد  OKفقط باید برگزینه  که پیداست این تابع ورودی ندارد وهمانطور 

 نمایش داده شود.

 
POWER 

 دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع حاصل یک عدد در توان یک عدد دیگر را نمایش می

POWER(number, power) 

Number 

 خواهیم آن را به توان برسانیم.عددی است که می

Power 

 باشد.ن مورد نظر میتوا

 مثال
 را بیابید. 235حاصل 
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PRODUCT 

 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع حاصلضرب اعداد ورودی را محاسبه می

PRODUCT(number1, [number2], ...) 

Number1, [Number2], ... 

 کنیم.خواهیم ضرب کنیم را باید در این کادرها وارد اعدادی را که می

 مثال
 حاصلضرب اعداد زیر را محاسبه کنید.

 
 کنیم.( را وارد میA1:I1آدرس منطقه اعداد ) PRODUCTتابع  number1برای این کار در کادر 
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QUOTIENT 
ورت دهد. فرمول این تابع در اکسل بصاین تابع قسمت صحیح حاصل تقسیم یک عدد بر عدد دیگر را نمایش می

 زیر است:

QUOTIENT(numerator, denominator) 

Numerator 

 خواهیم آن را تقسیم کنیم.عددی که می

Denominator 

 باشد.مقسوم علیه می

 مثال
 توان ساخت.کیلویی، چند بسته کامل می 3های کوچکتر کیلویی به بسته 117در بسته بندی یک جنس 

 
RADIANS 

 ابع در اکسل بصورت زیر است:کند. فرمول این تاین تابع درجه را با رادیان تبدیل می

RADIANS(angle) 

Angle 

 خواهید به رادیان تبدیل کنید.زاویه بر مبنای درجه است که می

 مثال
 درجه را به رادیان تبدیل کنید. 271زاویه 
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RAND 

نند. ککند. با هر بار محاسبه در اکسل این اعداد تغییر میانتخاب می 1و  1این تابع عددی را بصورت رندوم بین 

 فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:

RAND() 

 کلیک کرد. OKهمانطور که پیداست این تابع ورودی ندارد و فقط باید بر گزینه 

 
  برای اینکه عدد رندوم تغییر نکند و ثابت بماند، در نوار فرمول روی فرمول تابع یک بار کلیدF9  را

 فشار دهید تا عدد ثابت شود.

RANDBETWEEN 

دهد. این عدد با هر بار محاسبه در این تابع عدد صحیحی را بصورت تصادفی بین دو عدد مشخص نمایش می

 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:کاربرگ تغییر می

RANDBETWEEN(bottom, top) 

Bottom 

 .کند که عددی صحیح استاین پارامتر حد پایین محدوده عدد تصادفی را مشخص می

Top 

 کند که عددی صحیح است.این پارامتر حد باالی  محدوده عدد تصادفی را مشخص می
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  برای اینکه عدد رندوم تغییر نکند و ثابت بماند، در نوار فرمول روی فرمول تابع یک بار کلیدF9  را

 فشار دهید تا عدد ثابت شود.

 مثال
 بیابید. 11و  2عددی تصادفی بین 

 
 فشاریم.را می F9کنیم و کلید روی فرمول در نوار فرمول کلیک میبرای ثابت کردن عدد 

 
ROMAN 

 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع یک عدد عربی را به یک عدد رومی تبدیل می

ROMAN(number, [form]) 

Number 

 خواهید به عدد رومی تبدیل کنید.عدد عربی است که می

[Form] 

 3، 2، 1، 1تواند عدد صحیحی از بین اعداد کند و میختیاری است که نوع عدد رومی را مشخص میپارامتری ا

 باشد. 4و

  خطای تابع  3333برای اعداد بزرگتر از#VALUE! دهد.را نمایش می 

 مثال
 بنویسید. 2و  form 1را با دو  499عدد 
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ROUND 

 د. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:کناین تابع اعداد را با تعداد ارقام مشخص رند می

ROUND(number, num_digits) 

Number 

 خواهید آن را رند کنید.عددی است که می

Num_Digits 

 کند.تعداد ارقام را مشخص می

 کند.اگر تعداد ارقام بزرگتر از صفر باشد، تابع قسمت اعشاری را به تعداد رقم وارد شده رند می 

 شود.صفر باشد، عدد به نزدیکترین عدد صحیح رند می اگر تعداد ارقام 

 شود.اگر تعداد ارقام منفی باشد، قسمت صحیح عدد رند می 
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 مثال
 رند کنید. -3و یک بار با تعداد ارقام  2را یک بار با تعداد ارقام صفر، یک بار با تعداد ارقام  27856/456985عدد 
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ROUNDDOWN 

کند. فرمول این تابع در است با این تفاوت که همیشه اعداد را به پایین رند می ROUNDاین تابع همانند تابع 

 اکسل بصورت زیر است:

ROUNDDOWN(number, num_digits) 

Number 

 خواهید آن را رند کنید.عددی است که می

Num_Digits 

 کند.تعداد ارقام را مشخص می

  کند.اعشاری را به تعداد رقم وارد شده رند میاگر تعداد ارقام بزرگتر از صفر باشد، تابع قسمت 

 شود.اگر تعداد ارقام صفر باشد، عدد به نزدیکترین عدد صحیح رند می 

 شود.اگر تعداد ارقام منفی باشد، قسمت صحیح عدد رند می 

 مثال
 رند کنید. -1رقم اعشار و یک بار با تعداد ارقام  1را یکبار با  52/18عدد 
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ROUNDUP 
کند. فرمول این تابع در است با این تفاوت که همیشه اعداد را به باال رند می ROUNDن تابع همانند تابع ای

 اکسل بصورت زیر است:

ROUNDUP(number, num_digits) 

Number 

 خواهید آن را رند کنید.عددی است که می

Num_Digits 

 کند.تعداد ارقام را مشخص می

  کند.صفر باشد، تابع قسمت اعشاری را به تعداد رقم وارد شده رند میاگر تعداد ارقام بزرگتر از 

 شود.اگر تعداد ارقام صفر باشد، عدد به نزدیکترین عدد صحیح رند می 

 شود.اگر تعداد ارقام منفی باشد، قسمت صحیح عدد رند می 

 مثال
 رند کنید. -1رقم اعشار و یک بار با تعداد ارقام  1را یکبار با  52/18عدد 
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SEC 

 دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع سکانت یک زاویه را نمایش می

SEC(number) 

Number 

 خواهید سکانت آن را محاسبه کنید.ای در سیستم رادیان است که میزاویه

  باشد. 575قدر مطلق عدد وارد شده باید کوچکتر از عدد 

 توانید آن را در باشد، برای تبدیل آن به رادیان مییاگر زاویه مورد نظر بصورت درجه م𝜋

081
ضرب  

 برای تبدیل آن استفاده کنید. RADIANSکنید و یا از تابع 

  تابع خطای اگر عدد وارد شده، خارج از محدوده مجاز باشد#NUM! دهد.را نمایش می 

  خطای اگر متغیر غیر عددی وارد شود، تابع#VALUE! دهدرا نمایش می. 

 مثال
 درجه را بیابید. 45سکانت 

 
SECH 

 دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع سکانت هایپربولیک یک زاویه را نشان می

SECH(number) 

Number 

 خواهید سکانت هایپربولیک آن را محاسبه کنید.ای در سیستم رادیان است که میزاویه

 باشد. 575کتر از عدد قدر مطلق عدد وارد شده باید کوچ 

 توانید آن را در باشد، برای تبدیل آن به رادیان میاگر زاویه مورد نظر بصورت درجه می𝜋

081
ضرب  

 برای تبدیل آن استفاده کنید. RADIANSکنید و یا از تابع 

  تابع خطای اگر عدد وارد شده، خارج از محدوده مجاز باشد#NUM! دهد.را نمایش می 

Telegram: @Computer_IT_Engineering



277 

 

  خطای غیر عددی وارد شود، تابع اگر متغیر#VALUE! دهد.را نمایش می 

 مثال
 درجه را بیابید. 45سکانت هایپربولیک 

 
SERIESSUM 

 دهد.این تابع مجموع یک سری توانی را بر حسب فرمول زیر نمایش می

 
 فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:

SERIESSUM(x, n, m, coefficients) 

X 

 سری توانی است.مقدار ورودی 

N 

 است. xتوان اولیه 

M 

 در هر جمله از سری توانی است. nمقدار افزایش 

Coefficients 

 های سری توانی است.ای از ضرایب جملهمجموعه

 مثال
باشد و ضرایب  2برابر با  mصفر باشد و مقدار  xو توان اولیه  785398163/1توانی اگر مقدار ورودی سری 

 یر باشد، مطلوبست محاسبه سری توانی.ها در جدوی زحمله

Telegram: @Computer_IT_Engineering



278 

 

 

 
SIGN 

 -1و اگر عدد منفی باشد 1+، اگر عدد صفر باشد 1کند. اگر عدد مثبت باشد این تابع عالمت یک عدد را بیان می

 دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:را نمایش می

SIGN(number) 

Number 

 ا مشخص کنیم.خواهیم عالمت آن رهر عدد حقیقی که می

 مثال
 را مشخص کنید. 251عالمت عدد 
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SIN 

 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع سینوس زاویه داده شده را محاسبه می

SIN(number) 

Number 

 خواهیم سینوس آن را محاسبه کنیم.ای در سیستم رادیان که میزاویه

 توانید آن را در د، برای تبدیل آن به رادیان میباشاگر زاویه مورد نظر بصورت درجه می𝜋

081
ضرب  

 برای تبدیل آن استفاده کنید. RADIANSکنید و یا از تابع 

 مثال
 درجه را محاسبه کنید. 31سینوس زاویه 

 

SINH 
 :کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر استاین تابع سینوس هایپربولیک زاویه داده شده را محاسبه می

SINH(number) 

Number 

 خواهیم سینوس هایپربولیک آن را محاسبه کنیم.هر عدد حقیقی که می

 توانید آن را در باشد، برای تبدیل آن به رادیان میاگر زاویه مورد نظر بصورت درجه می𝜋

081
ضرب  

 برای تبدیل آن استفاده کنید. RADIANSکنید و یا از تابع 

 مثال
 را محاسبه کنید. 31سینوس هایپربولیک 
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SQRT 

 دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:این تابع ریشه دوم مثبت یک عدد را نمایش می

SQRT(number) 

Number 

 خواهید ریشه دوم آن را محاسبه کنید.هر عددی که می

  خطای اگر عدد وارد شده منفی باشد تابع#NUM! دهد.را نمایش می 

 مثال
 را محاسبه کنید. 261 ریشه دوم عدد

 
SQRTPI 

 دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است:را نشان می π×این تابع ریشه دوم عدد

SQRTPI(number) 

Number 

 ضرب شده و سپس ریشه دوم آن محاسبه شود. πخواهید ابتدا در عددی که می
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 مثال
 را محاسبه کنید. π261ریشه دوم عدد 

 
SUBTOTAL 

کند. فرمول این ها اعمال میهای مشخص بر روی یک محدوده از دادهیک سری اعمال ریاضی را با کداین تابع 

 تابع در اکسل بصورت زیر است.

SUBTOTAL(function_num,ref1,[ref2],...]) 

function_num 

 ست.رود. کد اعمال ریاضی در این تابع بصورت زیر ااین پارامتر برای ورود کد عمل ریاضی بکار می

 کد

 های مخفی()شامل سلول

 کد

 های مخفی()بدون در نظر گرفتن سلول

 عمل ریاضی

 )تابع(

1 111 AVERAGE 

2 112 COUNT 

3 113 COUNTA 

4 114 MAX 

5 115 MIN 

6 116 PRODUCT 

7 117 STDEV 

8 118 STDEVP 

9 119 SUM 

11 111 VAR 

11 111 VARP 
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ref1,[ref2],...] 

 توان وارد تابع کرد.پارامتر می 254ها برای اعمال این تابع است. حداکثر ها و سلولمحدوده

 مثال
خواهیم ایم. میانند تصاویر زیر مخفی کردهاعداد زیر را در محیط اکسل در اختیار داریم. بخشی از ایناعداد را هم

 های مخفی محاسبه کنیم.جمع همه اعداد را بدون درنظر گرفتن سلول

  
را وارد  119عدد  FUNCTION_NUMخوانیم و در کادر را فرامی SUBTOTALبرای این کار تابع 

 کنیم.را انتخاب می A8تا  A1های محدوده سلول REF1کرده و در کادر 

 
 های غیر مخفی را محاسبه کرده است.کنید این تابع جمع سلولاده میمش

SUM 

ل این تابع در اکس کند. فرمولهای وارد شده را با یکدیگر جمع میها و محدودهاین تابع اعداد، توابع، فرمول

 بصورت زیر است.
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SUM(number1,[number2],...]) 

number1 

 فرمول و یا تابع را برای عمل جمع وارد کرد. محدوده،، در این کادر باید اولین عدد

[number2],...] 

ها و یا توابع را برای عمل جمع وارد کرد. حداکثر تعداد ها، فرمولها باید سایر اعداد، محدودهدر این کادر

 است. (number255) پارامتر 255های ورودی به این تابع پارامتر

 مثال
 را محاسبه کنید. Cو  Aجمع اعداد موجود در دو ستون 

 
 number2و در کادر  A1:A8محدوده  number1و در کادر خوانیم را فرامی SUMبرای این کار تابع 

 کنیم.کلیک می OKرا وارد و روی  C1:C8محدوده 
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SUMIF 

توانید همه کند. برای مثال میکنید، با یکدیگر جمع میاین تابع اعداد یک محدوده را با شرطی که شما وارد می

 مع کنید. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است.هستند را با یکدیگر ج 11اعداد یک محدوده که بزرگتر از 

SUMIF(range, criteria, [sum_range]) 

Range 

 های مرجع وارد شود.در این کادر باید محدوده سلول

Criteria 

 "5>"باید عبارت  5باشد. برای وارد کردن شرط جمع اعداد کوچکتر از ها میشرط وارد شده برای جمع داده

 در این کادر وارد شود.

 مثال
 در محدوده اعداد زیر، جمع اعداد بزرگتر از میانگین را محاسبه کنید.

 
تابع  کنیم و سپسمحاسبه می A9در سلول  AVERAGEابتدا میانگین را با استفاده از تابع  برای این کار

SUMIF خوانیم و در کادر را فرامیRANGE های محدوده سلولA1:A7 کنیم. در کادر را وارد می

CRITERIA  نیز عدد بدست آمده توسط تابعAVERAGE کنیم.صورت زیر وارد میرا ب 
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توان چندین شرط دهد با این تفاوت که در این تابع میانجام می SUMIFعملی همانند تابع  SUMIFSتابع 

 ها وارد کرد.برای جمع کردن داده

SUMPRODUCT 

گر را با یکدیکند و سپس حاصلضرب هر ردیف های متناظر را ضرب میاین تابع ابتدا اعداد موجود در سلول

 دهد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است.کند و نمایش میجمع می

SUMPRODUCT(array1, [array2], [array3], ...) 

array1 

 ها باید در این تابع وارد شود.دادهن محدوده اولی

[array2], [array3], ... 

 (array255) ورودی 255توانند حداکثر ها میها وارد شوند. این کادرها باید در این کادرسایر محدوده داده

 داشته باشد.

 مثال
خواهیم ابتدا اعداد هر سطر را در یکدیگر ضرب کرده اعدادی همانند تصویر زیر در اکسل در اختیار داریم. می

 ها را با یکدیگر جمع کنیم.سطرو سپس حاصلضرب همه 

 
، در کادر A1:A6محدوده  array1خواهیم و در کادر را فرامی SUMPRODUCTبرای این کار تابع 

array2  محدودهB1:B6  و در کادرarray3  محدودهC1:C6  را وارد کرده و رویOK کنیم.کلیک می 
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SUMSQ 

 کند. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است.این تابع مربعات یک سری اعداد را با یکدیگر جمع می

SUMSQ(number1, [number2], ...) 

number1, [number2], ... 

 باشد.( میnumber255کادر ) 255باشند. حداکثر تعداد این کادرها کادرها برای ورود اعداد میاین 

 مثال
 مربعات اعداد زیر را با یکدیگر جمع کنید.

 
را وارد کرده و روی  A1:A7محدوده  number1خوانیم و در کادر را فرامی SUMSQبرای این کار تابع 

OK کنیم.کلیک می 
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SUMX2MY2 

 کند. فرمول ریاضی این تابع بصورت زیر است.این تابع جمع مربعات اختالف دو سری عدد را محاسبه می

 

 فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است.

SUMX2MY2(array_x, array_y) 

array_x 

 کنیم.را وارد می (Xها )در این کادر سری اول داده

array_y 

 کنیم.را وارد می (Yها )در این کادر سری دوم داده

 مثال
𝑋2)∑خواهیم میدر اکسل در اختیار داریم.  Yو  Xهایی بصورت داده − 𝑌2) ها محاسبه داده را برای این

 کنیم.
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و محدوده  array_xرا در کادر  A2:A7خوانیم و محدوده را فرا می SUMX2MY2برای این کار تابع 

B2:B7  را در کادرarray_y  وارد کرده و رویOK کنیم.کلیک می 

 
𝑋2)∑باشد با این تفاوت که این تابع فرمول می SUMX2MY2همانند تابع  SUMX2PY2تابع  + 𝑌2) 

𝑋)∑نیز فرمول  SUMXMY2تابع  کند.یرا محاسبه م − 𝑌)2  کند.محاسبه میرا 

TAN 

 هد. فرمول این تابع در اکسل بصورت زیر است.داین تابع تانژانت یک زاویه ورودی را نمایش می

TAN(number) 

Number 

𝜋اگر زاویه مورد نظر شما به درجه است، آن را در  مدنظر را در به رادیان وارد کرد.در این کادر باید زاویه 

181
 

 استفاده کنید. RADIANSضرب و یا از تابع 

 مثال
 درجه را محاسبه کنید. 45تانژانت زاویه 

را  45عدد  angleدر کادر خوانیم و را فرامی RADIANSتابع  TANتابع  numberبرای این کار در کادر 

 کنیم.را انتخاب می OKوارد کرده و 
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TANH 

 کند. فرمول این تابع بصورت زیر است.را محاسبه میاین تابع تانژانت هایپربولیک یک عدد یا زاویه 

TANH(number)  

Number 

 هر عدد حقیقی برای محاسبه تانژانت هایپربولیک را وارد کرد.توان در این کادر می

 مثال
 را محاسبه کنید. -2تانژانت هایپربولیک عدد 

 
TRUNC 

کند. فرمول این تابع در اکسل وارد شده را به تعداد ارقام قبل و بعد از اعشار دلخواه کوتاه می اعداداین تابع 

 بصورت زیر است.

TRUNC(number, [num_digits]) 

Number 

 در این کادر باید عدد مورد نظر وارد شود.
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[num_digits] 

شوند. اگر در این کادر عدد منفی وارد شود، به همان ارقام بعد از اعشار بصورت مثبت وارد می در این کادر تعداد

شوند. اگر در این کادر عددی وارد نشود و یا صفر وارد شود، قسمت تعداد ارقام قبل از اعشار به صفر تبدیل می

 شود.اعشار عدد حذف می

 مثال
 را به دو رقم اعشار کوتاه کنید. 569/651عدد 
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 فصل هشتم

 DATAزبانه 
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هایی برای وارد کردن اطالعات به کاربرگ، تعیین نوع اطالعات قابل وارد حاوی امکانات و ابزار DATEزبانه 

 کنید.باشد. در تصویر زیر این زبانه و ابزارهای دورن آن را مشاهده میشدن به سلول و ... می

 

 CONNECTIONSبخش 

باشد. در تصویر زیر این بخش و ها میدهاین بخش برای وارد کردن اطالعات و ایجاد لینک با سایر بانک دا

 کنید.های آن را مشاهده میابزار

 
 GET EXTERNAL DATAابزار 

تواند از فایل اکسس، وب و باشد. اطالعات میها از بیرون از اکسل میاین ابزار برای وارد کردن اطالعات و داده

کت که در یک فایل متنی همانند زیر وجود خواهیم فروش ماهانه یک شر... وارد اکسل شود. فرض کنید می

 دارد را به محیط اکسل منتقل کنیم.
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های درون این گزینه ( ابزار) GET EXTERNAL DATAبرای این کار با کلیک بر ابزار 

 شوند.همانند تصویر زیر نمایش داده می

 
کنیم. در کادر باز شده محل را انتخاب می FROM TEXTچون مبالغ فروش در فایل متنی قرار دارد، گزینه 

 کنیم.کلیک می IMPORTفایل را در کامپیوتر مشخص کرده و در پایان روی گزینه 
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شویم. همانند تصویر زیر اگر فایل دارای متن فارسی پس از این مرحله با کادری همانند تصویر زیر مواجه می

را انتخاب و سپس روی  ARABIC(WINDOWS):1256گزینه  FILE ORIGINباشد، در کادر مقابل 

NEXT کنیم.کلیک می 

 

 کنیم.را انتخاب می NEXTدر کادر بعدی هم گزینه 
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کنیم. نوع فرمت متن و اعداد را انتخاب می DATA FORMAT COLUMNدر کادر بعدی در قسمت 

 یم.کنرا انتخاب می FINISHاست. در پایان گزینه  GENERALبهترین گزینه برای این مثال، گزینه 
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 کنیم.را انتخاب می OKدر کادر بعدی اولین سلول برای ایجاد این جدول را مشخص و گزینه 

 
 جدول بصورت زیر تشکیل خواهد شد. OKپس از کلیک بر گزینه 
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حال اگر فایل متنی را تغییر داده باشد و بخواهید اعداد تغییر پیدا کرده در محیط اکسل نیز تغییر کنند، روی ابزار 

REFRESH ( کلیک کرده و دوباره همانند قبل فایل را انتخاب و گزینه )IMPORT  را انتخاب

 کنیم.می

اگر بخواهیم فایل اکسل بصورت خودکار و با فواصل زمانی معین، فایل متنی را بررسی کند و در صورت تغییر 

( ) PROPERTIESجدول موجود در اکسل را همانند فایل متنی تغییر دهد، از گزینه در آن، 

مدت هر بررسی را وارد و در  REFRESH EVERYکنیم و همانند تصویر زیر در مقابل کادر را انتخاب می

 کنیم.کلیک می OKنهایت روی گزینه 
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 DATA TOOLSبخش 

ها و همچنین مشخص نمودن نوع گیری از دادههایی برای تجزیه و تحلیل اطالعات، گزارشدر این بخش ابزار

 کنید.و محدوده آنها وجود دارد. در تصویر زیر ابزارهای این بخش را مشاهده میها داده

 
 TEXT TO COLUMNSابزار 

خواهیم هر کلمه از عبارت را در میهمانند تصویر زیر یک عبارت نوشته شده باشد.  A1فرض کنید در سلول 

 یک سلول بصورت جداگانه داشته باشیم.
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( را انتخاب ) TEXT TO COUUMNSکنیم و سپس ل را فعال میبرای این کار ابتدا این سلو

خواهید جداسازی برا اساس فاصله، ویرگول و ... باشد، گزینه ین ابزار، اگر میکنیم. در کادر اول امی

DELIMITED خواهید بر اساس فاطه داده شده، متن جداسازی شود، گزینه را انتخاب کنید و اگر می

FIXED WIDTH کنیم. در این مثال گزینه ب میرا انتخاFIXED WIDTH  را انتخاب کرده و گزینه

NEXT کنیم.را انتخاب می 

 
در کادر بعدی با جابجا کردن خطوط با ماوس، محل جدا کردن هر کلمه از کلمه قبلی و بعدی را مشخص و در 

 کنیم.را انتخاب می NEXTنهایت گزینه 
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 کنیم.را انتخاب می FINISHهای جدید را انتخاب ودر نهایت گزینه ولها و محل سلدر کادر جدید نوع داده

 
 تصویر حاصل بصورت زیر است.
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 REMOVE DUPLICATESابزار 

باشند. فرض کنید در تصویر چند عدد را در یک محدوده های تکراری دریک منطقه میحذف دادهاین ابزار برای 

 م.خواهیم اعداد تکراری را حذف کنیداریم. می

 
 REMOVEکنیم و سپس ابزار برای این کار ابتدا محدوده مورد نظر را با ماوس انتخاب می

DUPLICATES (را انتخاب می )افزار گزینه کنیم. در کادر باز شده این نرمOK  را

 کنیم.انتخاب می

 
 اعداد حاصل بصورت زیر خواهد بود
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 DATA VALIDATIONابزار 

رود. ها در یک سلول بکار میها و همچنین محدود کردن دامنه مورد دادهست ورود دادهاین ابزار برای تهیه لی

خواهید در یک سلول لیستی داشته باشید و با کلیک بر آن سلول لیست باز شود و شما مقدار یا فرض کنید می

( کلیک ) DATA VALIDATIONعبارتی را انتخاب کنید. برای این کار روی ابزار 

 کنیم.را انتخاب می LISTگزینه  ALLOWدر کادر کنیم. می

 
استفاده کنید.  ","کنیم. برای ایجاد فاصله بین عناوین از عالمت عناوین لیست را وارد می SOURCEدر کادر 

ار کمورد صنعتی، تجاری و اداری برای انتخاب وجود داشته باشند. برای این  3خواهیم در لیست فرض کنید می

 کنیم.کلیک می OKنویسیم و در نهایت روی را می "اداری,تجاری,صنعتی"بارت در این کادر ع

 

لخواه را از توانیم مورد دشود که میحال اگر روی سلول مورد نظر کلیک کنیم، همانند تصویر زیر لیستی باز می

 آن لیست انتخاب کرد.
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 مثال

 ه است.در محیط اکسل همانند تصویر زیر اطالعات یک دارایی وارد شد

 
که بتوان از بین دو روش محاسبه استهالک مجموع سنوات و مستقیم،  لیستی داشته باشیم B5خواهیم در سلول می

 ALLOWرا باز کرده و در قسمت  DATA VALIDATIONیکی را انتخاب کنیم. برای این کار ابزار 

نویسیم و را می "سنوات مجموع,مستقیم"عبارت  SOURCEکنیم و در قسمت را انتخاب می LISTگزینه 

OK کنیم.را انتخاب می 

 

 
، لیستی داشته باشیم که شماره سال مورد نظر برای محاسبه B6در سلول  "دوره مدنظر"خواهیم در مقابل سلول می

را انتخاب  DATA VALIDATIONاستهالک در آن وجود داشته باشد. برای این کار در این سلول ابزار 
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 "1,2,3,4,5"نیز عبارت  SOURCEکنیم. در کادر را انتخاب می LISTگزینه  ALLOWکرده و در قسمت 

 کنیم.را انتخاب می OKرا وارد کرده و گزینه 

 

 
و برای سال  B5فرمولی بنویسیم که هزینه استهالک طبق روش موجود در سلول  B7خواهیم در سلول حاال می

خوانیم. در قسمت را فرامی IFدر این سلول تابع را محاسبه کند. برای این کار  B6موجود در سلول 

LOGICAL_TEST اگر سلول "گذاریم که باید عبارت شرط را بنویسیم. شرط را بر این میB5  حاوی

و در صورت برقرار نبودن شرط  SLNاز تابع  VALUE_IF_TRUEدر قسمت  "عبارت خط مستقیم باشد

شود. برای این کار در کادر اول همانند تصویر زیر استفاده  SYDاز تابع  VALUE_IF_FALSEدر کادر 

 نویسیم.شرط را می

 
)تابع محاسبه استهالک به روش خط مستقیم( را فرا  SLNتابع ( VALUE_IF_TRUEدر کادر دوم )

 کنیم.خوانیم و اطالعات آن را همانند تصویر زیر وارد میمی
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کنمی تا کلیک می IFار همانند تصویر زیر روی تابع در نوار فرمول یک ب OKحاال قبل از کلیک بر گزینه 

 دوباره به این تابع بازگردیم.

 
خوانیم و اطالعات آن را همانند را فرامی SYD( تابع VALUE_IF_FALSE) IFحاال در کادر سوم تابع 

 کنیم.تصویر زیر وارد می

 
 ورت زیر است.بص B7کنیم. فرمول موجود در سلول کلیک می OKدر پایان روی گزینه 

=IF(B5=" یمخط مستق ",SLN(B1,B2,B3),SYD(B1,B2,B3,B6)) 
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شود. حاال اگر در نمایش داده می !NUM#خطای  B7خالی هستند، در سلول  B6و  B5های حاال چون سلول

سال سوم را انتخاب کنیم، هزینه استهالک این سال  B6روش مجموع سنوات و در لیست سلول  B5لیست سلول 

 شود.داده می B7سلول  نمایش در

 

 ورود اعداد صحیح به سلول ها
ها جلوگیری شود. برای نمونه در مثال قبل اگر در دوره گاهی اوقات الزم است از ورود اعداد اعشاری در سلول

شود و عدد دوره مورد نظر مدنظر برای محاسبه استهالک عدد اعشاری وارد شود، نتیجه نادرستی نمایش داده می

حاسبه استهالک همیشه عدد صحیح است. برای اینکه به یک سلول فرمان بدهیم فقط اعداد صحیح را قبول برای م

 WHOLE NUMBERگزینه  ALLOEرا باز کرده و از لیست  DATA VALIDATIONکند، ابزار 

 کنیم.را انتخاب می

 
شود که در آن باید محدوده ایجاد می DATAپس از انتخاب این گزینه در ادامه همین کادر، کادری به نام 

گزینه  DATAوارد شوند، از لیست  5تا  1اطالعات را مشخص کنیم. اگر بخواهیم در یک سلول اعدادی بین 

BETWEEN کنیم.را انتخاب می 

 
حد باالی  MAXIMUMاست و در کادر  1حد پایین محدوده که در این مثال  MINIMUMحاال در کادر 

 کنیم.است را وارد می 5ثال محدوده اعداد که در این م
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حاال برای اینکه در صورت ورود اعداد خارج از محدوده اکسل هشداری را به کاربر نمایش دهد، در همین کادر 

 کنیم.کلیک می ERROR ALERTروی زبانه 

 
، STOPهای کنیم. در این کادر سه نوع هشدار به نامنوع هشدار را مشخص می STYLEدر کادر 

WARNING  وINFORMATION  دهند. سه درجه سختی هشدار را نشان میوجود دارد که بترتیب

، اگر کاربر WARNINGدهد، هشدار به هیچ عناون اجازه ورود داده خارج از محدوده را نمی STOPهشدار 

فقط در مورد  INFORMATIONدهد و گزینه ورود داده خارج از محدوده را تایید کند، اجازخ ورود می

 دهد.داده خارج از محدوده به کاربر اطالع میورود 

کنیم. متن هشدار را وارد می ERROR MESSAGEکنیم و در کادر را اتخاب می STOPدر این مثال گزینه 

 کنیم.نیز عنوان هشدار را وارد می TITLEدر کادر 
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وارد کنیم، شاهد  5ا ت 1اگر در سلول مورد نظر عددی خارج از محدوده  OKحاال پس از کلیک روی گزینه 

 تصویر زیر خواهیم بود.

 
همان  CANCELتوان عدد وارد شده را اصالح کرد و با کلیک بر گزینه می RETRYبا کلیک بر گزینه 

 شود.عدد قبلی وارد می

 پذیرد.را وارد کنیم، خواهیم دید سلول این عدد را می 4عدد  RETRYحال اگر پس از کلیک بر گزینه 

 
 DATA VALIDATIONاین تنظیمات از یک سلول ابتدا آن را فعال کرده و سپس در ابزار برای حذف 

 کلیک کنید. OKرا انتخاب و روی گزینه  CLEAR ALLگزینه 
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 SCENARIO MANAGERابزار 

چهار  گذاری و عوایداطالعات یک سرمایهرود. فرض کنید گیری از یک فرمول بکار میاین ابزار برای گزارش

 ن در محیط اکسل بصورت زیر در دسترس است.ساله آ

 
خوانیم را فرامی NPVخالص ارزش روز این پروژه را محاسبه کنیم. برای این کار تابع  B8خواهیم در سلول می

 کنیم.و همانند تصویر زیر اطالعات را در این تابع وارد می

 
 شود.خالص ارزش روز این پروژه محاسبه می OKپس از کلیک بر 
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 16، 14، 13های را برای نرخ NPVدرصد، مقدار  15خواهیم جدولی تهیه کنیم که عالوه بر نرخ بازده حال می

 درصد نیز نشان دهد. 17و 

را انتخاب کرده  WHAT_IF ANALYSISکلیک کرده و سپس ابزار  B8برای این کار ابتدا روی سلول 

 کنیم.را انتخاب می SCENARIO MANAGERو از لیست آن گزینه 

 
 کنیم.را انتخاب می ADDدر کادر باز شده این ابزار همانند تصویر زیر گزینه 

 
نام جدول و یا  SCENARIO NAMEدر کادر جدید همانند تصویر زیر در کادر  ADDپس از کلیک بر 

خواهیم آن روی سلولی که می CHANGING CELLSکنیم. در کادر نام هر نام دلخواه دیگری را وارد می

 کنیم.کلیک می OKکنیم و در پایان روی گزینه ( کلیک میB7را تغییر دهیم )نرخ بازده، 
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 کنیم.در کادر ظاهر شده بعدی، مقدار جدید سلولی را که باید تغییر کند )نرخ بازده( را وارد می

 
 شویم.هدایت می SCENARIO MANAGERبه صفحه اول  OKبا کلیک بر گزینه 
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دهیم. تا در نهایت ابزار درصد( نیز انجام می 17و  16، 14های بازده )ای سایر نرخمراحل فوق را بر

SCENARIO MANAGER .بصورت زیر تغییر یابد 

 
شود سلولی را که تغیرات آن کنیم. در کادر جدید از ما خواسته میکلیک می SUMMARYحاال بر گزینه 

)خالص ارزش روز( را مشاهده  B8سلول خواهیم تغییرات میباید نمایش داده شود را مشخص کنیم. در این مثال 

 کنیم.را انتخاب می OKکنیم. برای این کار روی این سلول کلیک کرده و گزینه 

 
برای  NPVمقدار شود که در یک کاربرگ جدید جدولی همانند تصویر زیر ایجاد می OKپس از کلیک روی 

 دهد.های مختلف را نشان مینرخ بازده
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 GOAL SEEKزار اب

قرار دارد به نوعی برای آزمون و خطا در  WHAT_IF ANALYSISاین ابزار که در بخش ابزارهای 

 محاسبات کاربرد دارد. مثال قبل را در نظر بگیرید.

 
 توانیم از تابعشود )نرخ بازده داخلی(. برای این کار میصفر می NPVای میزان خواهیم بدانیم با چه نرخ بازدهمی

IRR توانیم از ابزار استفاده کنیم. اما در این بخش میGOAL SEEK  نیز استفاده کنیم. برای این کار ابتدا

 کنیم.کلیک کرده و سپس همانند تصویر زیر این ابزار را باز می B8روی سلول 

 
ال صفر است که در این مث NPVمقدار مورد نظر برای تابع  TO VALUEدر کادر باز شده این ابزار، در کادر 

سلولی را که برای رسیدن به خالص ارزش روز صفر  BY CHANGING CELLکنیم. در کادر را وارد می

تغییر کند، به همین  NPVخواهیم با تغییر نرخ بازده مقدار کنیم. در این مثال میباید تغییر کند را انتخاب می

 کنیم.ا انتخاب میر OKکلیک کرده و در پایان  B7منظور در این کادر روی سلول 
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شود که در آن محاسبات الزم انجام شده و نرخ بازده جدید نمایش داده پس از این مرحله کادر دیگری باز می

 کلیک کنید. OKشود. در پایان روی می

 
 در تصویر زیر نمایش داده شده است. NPVنرخ بازده مورد نیاز برای صفر شدن 

 
 مثال

درصد  16شود. نرخ بهره ساالنه قسط در پایان هر سال بازپرداخت می 5و در طی  ساله است 5سررسید یک وام 

 ریال شود؟ 601110111است. چقدر وام بگیریم تا مبلغ هر قسط 

 کنیم.برای این کار ابتدا اطالعات را همانند تصویر زیر در محیط اکسل وارد می
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ایم. چون فعال مبلغ وام وارد نشده است، مبلغ نوشتهبرای محاسبه مبلغ هر قسط را  PMTتابع  B4سپس در سلول 

را  GOAL SEEKرا فعال کرده و سپس ابزار  B4شود. حاال ابتدا سلول هر قسط هم صفر نمایش داده می

 کنیم.های آن را همانند تصویر زیر پر میخوانیم و کادرفرامی

 
کنیم. پس از کلیک بر گزینه منفی وارد میشود، آن را با عالمت چون پرداخت قسط باعث خروج وجه نقد می

OK شود.مبلغ وام بصورت زیر نمایش داده می 

 
 کنیم.کلیک می OKدر پایان روی 

 SOLVEابزار 

. با کمک باید ابتدا فعال شود ADD-INوجود ندارد و به عنوان یک  DATAاین ابزار در حالت عادی در زبانه 

هایی ها و محدودیتنامه ریزی خطی را حل نمود. این ابزار با توجه به شرطتوان مسائل مربوط به براین ابزار می

کردن  کند. برای فعاله تابع هدف باشد را مشخص میشود، حداقل یا حدکثر مقدار یک تابع ککه در آن وارد می

انند کنیم. در کادر باز شده همرا انتخاب می OPTIONSکلیک کرده و گزینه  FILEاین ابزار روی زبانه 

 کنیم.کلیک می GOروی گزینه  ADD-INSتصویر زیر از بخش 
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 OKدار کرده و روی گزینه را تیک SOLVER ADD-INدر کادر باز شده جدید مانند تصویر زیر گزینه 

 کنیم. کلیک می

 

 مراجعه کنید این ابزار را خواهید دید. DATAحال اگر به زبانه 
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 پردازیم.رح مثالی میبرای توضیح بیشتر این ابزار به ط

 مثال
واحد پولی و فروش  2زیانی معادل  Xکند. فروش هر واحد محصول را تولید می Yو  Xیک شرکت دو محصول 

واحد پولی را برای شرکت در پی دارد. به دلیل رضایت مشتری و حفظ  5سودی معادل  Yهر واحد محصول 

د تولید شود و حداکثر تولید این محصوالت هم بترتیب در روز بای Yمحصول  81و  Xمحصول  111بازار، حداقل 

محصول در شرکت تولید شود. مطلوبست محاسبه تعداد  211واحد است. از طرفی در روز حداقل باید  171و  211

 برای دستیابی به حداکثر سود در روز؟ Yو  Xتولید محصول 

 ثال بصورت زیر است:ایم، تابع هدف این مهمانطور که در درس پژوهش عملیاتی آموخته

2 5Z X Y 

 گیریم.در نظر می Yو  Xرا مقدار تولید محصوالت  B2و  B1برای شروع حل این مسئله در اکسل، سلول 

 

 نویسیم. تابع هدف در این مثال با فرمول نویسی نسبی بصورت زیر است:را می Zتابع هدف  B3حاال در سلول 

=(-2*B1)+(5*B2) 

 

 های این مثال بصورت زیر است:طشر

X>=100 

Y>=80 

X<=200 
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Y<=170 

X+Y>=200 

کنیم ( را انتخاب می) SOLVEابزار  ANALYSISاز بخش  DATAبرای شروع کار از زبانه 

 تا کادرآن بصورت زیر باز شود.

 
در این کادر است را وارد کنیم. در این مثال  Zباید سلولی را که حاوی تابع  SET OBJECTIVEدر کادر 

 کنیم.را انتخاب می B3سلول 

 
 MAXسه انتخاب وجود دارد. در این مثال چون هدف حداکثر کردن سود است، گزینه  TOدر مقابل گزینه 

 کنیم.را انتخاب می
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های متغیرهای مثال را وارد باید آدرس سلول BY CHANGING VARIABLE CELLSدر کادر 

 قرار دارند. B2و  B1داریم که در سلول  Yو  Xکنیم. در این مثال دو متغیر 

 
های مثال را وارد ها و محدودیتباید تمام شرط SUBJECT TO THE CONTSRAINTSدر کادر 

 کنیم.

 
شود. محدودیت اول کادری همانند تصویر زیر برای وارد کردن محدودیت اول باز می ADDبا کلیک بر گزینه 

(. این محدودیت را همانند زیر وارد X>=100واحد باشد ) 111حداقل باید  باشد کهمی Xتعداد تولید محصول 

 کنیم(.آدرس سلول آن را وارد می Xکنیم )برای مقدار کلیک می OKکنیم و در پایان بر می

 

 
کنیم. در محدودیت دوم حداقل تعداد تولید را انتخاب می ADDبرای وارد کردن محدودیت دوم دوباره گزینه 

 کنیم.واحد است را وارد می  81که  Yمحصول 
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 نیم.کشرط سوم و چهارم که مربوط به حداکثر تعداد تولید دو محصول است را نیز به همین صورت وارد می

 
است ابتدا یک سلول جدید همانند تصویر  Yو  Xبرای وارد کردن شرط آخر که مربوط به جمع تولید محصول 

 کنیم تا جمع تولید دو محصول در آن نوشته شود.را در آن وارد نی B1+B2=کنیم و فرمول زیر ایجاد می

 
 کنیم.کنیم و این شرط را نیز وارد میکلیک می ADDحاال همانند شروط قبل بر گزینه 

 
 SELECT A SOLVINGدر کادر اصلی این ابزار، در مقابل گزینه  OKحاال پس از کلیک بر گزینه 

METHOD  گزینهSIMPLEX LP کنیم و در پایان گزینه را انتخاب میSOLVE کنیم.را انتخاب می 
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اند و حداکثر مقدار سود ممکن تغییر پیدا کرده 171و  111بترتیب به مقادیر  Yو  Xهای خواهیم دید تعداد سلول

 واحد است. 651

 
 مثال

با توجه به  است. میخواهیم حداکثر مقدار تابع هدف را 34X+36Yتابع هدف یک مساله بصورت 

 های زیر محاسبه کنیم.محدودیت

9X+7Y<=1260 

7X+9Y<=1300 

X>=0 

Y>=0 

ر تصویر ها دکنیم. فرمول تابع هدف و محدودیتبرای حل این مساله ابتدا اطالعات را بصورت زیر وارد اکسل می

 اند.زیر مشخص شده
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و آدرس  SET OBJECTIVEکادر خوانیم و آدرس سلول تابع هدف را در را فرامی SLOVEحاال ابزار 

کنیم. چون تابع ما وارد می BY CHANGING VARIABLE CELLSسلول متغیرها را در کادر 

 کنیم.را انتخاب می MAXحداکثر است، گزینه 

 
کنیم. برای این کار ها را وارد میمحدودیت SUBJECT TO THE CONSTRAINTSحاال در کادر 

 کنیم.در کادر جدید باز شده شرط اول را بصورت زیر وارد میکنیم و کلیک می ADDروی گزینه 

 
 کنیم.ها را نیز بصورت زیر وارد میسایر محدودیت
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 بصورت زیر است. SOLVEتا اینجا کادر ابزار 

 
 کلیک کنید تا جواب بهینه نمایش داده شود. SOLVEحاال کافیست روی گزینه 
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 فصل نهم

 REVIEWزبانه 
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مه و ها، ترجگذاری روی سلولهایی برای یادداشتکنید، ابزارن را در زیر مشاهده میدر این زبانه که تصویر آ

 گذاری روی کاربرگ وجود دارد.گیری متون و رمزغلط

 
 TRANSLATEابزار 

خواهید معنی فارسی کلمه رود. فرض کنید میها بکار میاین ابزار برای ترجمه آنالین کلمه

ACCOUNTING ستوجو کنید. برای این کار ابزار نامه جرا در لغتTRANSLATE خوانیم.را فرامی 

 
 شود.پس از انتخاب این گزینه کادر آن همانند تصویر زیر باز می

 

مشخص کنید. سپس در کادر ابتدایی این ابزار کلمه مورد  TOو  FROMتوانید زبان ترجمه را در دو کادر می

 کلیک کنید. نظر را نوشته و روی گزینه 
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 شود.کلمه ترجمه شده در سلول مورد نظر جایگذاری می INSERTبا کلیک بر گزینه 

 یادداشت گذاری روی سلول ها
ها یادداشتی را برای یادآوری یا آموزش به کاربر قرار داد. برای این روی بعضی از سلولگاهی اوقات الزم است 

گزینه  COMMENTSدر بخش  REVIEWانه کنیم و سپس از زبکار ابتدا سلول مورد نظر را انتخاب می

NEW COMMENT کنیم. در این هنگام پنجره مخصوص نوشتن یادداشت در سلول مورد را انتخاب می

 شود.نظر باز می

 

 
کنیم. برای پایان دادن به نوشتن یادداشت کافیست روی یک سلول در این کادر یادداشت مورد نیاز را وارد می

 خالی دیگر کلیک کنیم.
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 شود.کند و در گوشه آن مثلثی نمایان میحاال شکل سلول مورد نظر بصورت زیر تغییر می

 
 شود.هر گاه ماوس را روی این سلول ببریم، یادداشت موجود در این سلول بصورت زیر نمایش داده می

 
و  EDITهای ربرای ویرایش و یا حذف یک یادداشت ابتدا سلول مورد نظر را انتخاب کنید و سپس از ابزا

DELETE .استفاده کنید 

 
 SHOW/HIDEها همیشه نمایش داده شوند و یا برای لغو این حالت از دو گزینه برای اینکه یادداشت

COOMENT  وSHOW ALL COMMENTS  استفاده کنید. گزینه اول یادداشت سلول فعال را نشان

 دهد.مان نمایش میهای کاربرگ را همزدهد و گزینه دوم یادداشت همه سلولمی

 

 CHANGESبخش 
ای درون هدر تصویر زیر این بخش و ابزارهایی برای محافظت از فایل در اختیار ما قرار دارند. در این بخش ابزار

 کنید.آن را مشاهده می
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 PROTECT SHEETابزار 

 تن روی یک کاربرگاین ابزار برای محافظت و رمزگذاری روی کاربرگ جاری کاربرد دارد. برای رمز گذاش

را انتخاب کرده و در کادر باز شده آن میزان دسترسی و رمز عبور ( ) PROTECT SHEETگزینه 

 ها را برداریم، حداقل دسترسی ممکن را به کاربر غیر مجاز خواهیم داد.کنیم. اگر تیک همه گزینهرا وارد می

 
 شود برای تایید رمز، دوباره آن را وارد کنید.در کادر بعدی از شما خواسته می OKپس از کلیک بر گزینه 

 

 کنیم.استفاده می( ) UNPROTECT SHEETبرای برداشتن رمز از این صفحه از گزینه 
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 PROTECT WORKBOOKابزار 

 PROTECT WORKBOOKها کاربرد دارد. با انتخاب ابزار گذاری روی سایر کاربرگاین ابزار برای رمز

 کند.که از شما رمز را درخواست میشود ( کادری باز می)

 
 در کادر بعد، دوباره همان رمز را برای تایید وارد کنید. OKپس از کلیک بر 

 
 کنیم.برای رفع رمز از کاربرگ دوباره از همین گزینه استفاده می

 TRACK CHANGESابزار 

نید آن، بخش های تغییر یافته را مشاهده ک هایتوانید در هر بار باز کردن فایل و تغییر دادهبا کمک این ابزار می

 و آنها را بپذیرید یا به حالت اولیه برگردانید.

 مثال
 کنید.در تصویر زیر جدول یک قسط را مشاهده می
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 TRACKهای بعدی این فایل، قبل از بستن فایل، روی ابزار برای نشان دادن تغییرات در در بازگشایی

CHANGES (کلیک کنید و از ل ) یست باز شده همانند تصویر زیر گزینه

HIGHLIGHT CHANGES .را انتخاب کنید 

 
را  …TRACK CHANGES WHILE EDITINGگزینه  در کادر باز شدهپس از انتخاب این گزینه 

 را انتخاب کنید. OKگزینه  دار و سپستیک

 
 را انتخاب کنید. OKمه کار گزینه شود در صورت تمایل به ذخیره فایل و ادادر کادر بعدی از شما خواسته می
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بندیم. اگر در بازگشایی مجدد این فایل همانند تصویر زیر مقدار نرخ کنیم و میحال این کاربرگ را ذخیره می

شود را انتخاب کنیم کادری باز می HIGHLIGHT CHANGESو گزینه  درصد تغییر دهیم 11بهره را به 

شان دادن تغییرات و شخص تغییر دهنده و ... را مشخص کنید. این کادر را خواهد محدوده زمانی نکه از شما می

 کنیم.می OKهمانند تصویر زیر 

 
( در گوشه سلول عالمتی بصورت زیر نمایش داده B2کنیم در سلولی که تغییر ایجاد کردیم )حاال مشاهده می

 شود.می

 
 15شود که در آن نوشته شده مقدار این سلول از ببریم یادداشتی نمایش داده می B2اگر ماوس را روی سلول 

 درصد تغییر یافته است. 11درصد به 

 
 کنیم.را همانند تصویر زیر باز می ACCEPT/REJECT CHANGESحاال ابزار 
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توان تغییرات ایجاد شده را قبول کرد و یا آنها را به حالت شود که در آن میبا انتخاب این ابزار کادری باز می

 بازگرداند. قبل

 

 
مقدار این سلول به همان  REJECTشود و با انتخاب گزینه تغییرات پذیرفته می ACCEPTبا انتخاب گزینه 

 گردد.درصد( باز می 15مقدار اولیه )

 قفل کردن چند سلول از یک کاربرگ
ها قفل باشند و بقیه سلولها برای ورود اطالعات باز )قابل تغییر( در برخی موارد الزم است فقط تعدادی از سلول

را برای محاسبه مبلغ هر  PMTشوند. فرض کنید همانند تصویر زیر در محیط اکسل اطالعات یک وام و فرمول 

خواهیم برای جلوگیری از تغییر محتویات فایل توسط سایر کاربران، فقط سه سلول قسط این وام داریم. می

 ها را قفل کنیم.باز بگذاریم و بقسه سلول( را B3و  B1 ،B2ضروری برای ورود اطالعات )
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 کنیم.برای این کار ابتدا سه سلولی را که قرار است قابل تغییر باشند را همزمان انتخاب می

 
را  FORMAT CELLSکنیم و از لیست باز شده گزینه سپس روی این منطقه انتخاب شده راست کلیک می

همانند تصویر زیر تیک گزینه  PROTECTIONنه در زبانه کنیم. در کادر باز شده این گزیانتخاب می

LOCKED داریم.را برمی 

 
را انتخاب و همانند تصویر زیر  PROTECT SHEETابزار  REVIEWدر زبانه  OKپس از کلیک روی 

 SELECTکنیم )در لیست اختیارات کاربر غیر مجاز تنها گزینه برای این کاربرگ رمز وارد می

UNLOCKED CELLS کنیم(.دار میرا تیک 

 
 توان با ماوس انتخاب کرد و تغییر داد.را می B3و  B1 ،B2تنها سه سلول  OKپس از کلیک روی 
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 فصل دهم

 VIEWزبانه 
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زارهای در تصویر زیر این زبانه و ابمربوط به تنظیمات نحوه نمایش کاربرگ و محیط اکسل می باشد.  زبانهاین 

 کنید.درون آن را مشاهده می

 

 WORKBOOK VIEWSبخش 
کند. در تصویر زیر این بخش و ابزارهای درون آن را مشاهده این بخش نحوه نمایش کاربرگ را مشخص می

 کنید.می

 
 دهد.کاربرگ را به شکل عادی آن نمایش می NORMALگزینه 

 
 دهد.های قابل چاپ جدا از هم نمایش میکاربرگ را به شکل صفحه PAGE LAYOUTگزینه 
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 SHOWبخش 

بخش تنظیمات مربوط به نمایش و عدم نمایش نوار فرمول، سربرگ ها و خطوط بین جدول وجود دارد.  در این

 کنید.در تصویر زیر این بخش را مشاهده می

 

 ZOOMبخش 
ده های آن را مشاههای بزرگنمایی کاربرگ وجود دارد. در تصویر زیر این بخش و گزینهدر این بخش گزینه

 کنید.می
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 WINDOWبخش 

هایی برای نوع نمایش کاربرگ وجود دارد. در تصویر زیر این بخش و ابزارهای درون آن را در این بخش ابزار

 کنید.مشاهده می

 
 FREEZE PANESابزار 

حیط رود. فرض کنید در ماین ابزار برای ثابت کردن تعدادی سطر و ستون در هنگام نمایش در اکسل بکار می

 های مختلف را بصورت زیر در اختیار دارید.درصدها و دورهاکسل جدول ارزش مرکب برای 

 

در سمت  های بیشتر کههای پایینی که در کادر فعلی وجود ندارند را مشاهده کنیم، و یا درصداگر بخواهیم سلول

شوند را مشاهده کنیم، نام ستون و شماره دوره از راست جدول وجود دارند و در کادر فعلی نمایش داده نمی

 کنند.شوند و فهم جدول را مشکل میادر خارج میک
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چیست. برای رفع این مشکل ابتدا ابتدای  X44در تصویر فوق برای مثال مشخص نیست که درصد و دوره سلول 

 آوریم.جدول را می

 
ش ( را عال کرده و از بخB2خواهیم سطر باال و ستون قبل آن ثابت باشد )در این مثال سپس سلولی را که می

WINDOW  ابزارFREEZE PANES (را انتخاب می ) کنیم. در کادر باز شده این ابزار

 کنیم.( را انتخاب میFREEZE PANESگزینه اول )
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 شوند.برویم، خواهیم دید که نام ستون و سطر همواره نمایش داده می X44حاال اگر به سلول 

 
 کنیم.برای لغو این حالت مراحل قبل را دوباره تکرار می

استفاده  FREEZE TO ROWاگر بخواهیم تنها یک یا چند سطر در باالی کاربرگ ثابت باشند از ابزار 

در باالی کاربرگ ثابت باشند. برای این کار در اولین  3و  2، 1خواهیم سطرها شماره کنیم. فرض کنید میمی

ده و سپس همانند تصویر زیر ابزار ( ابتدا یک سلول را فعال کر4سطر متغیر زیر این سه سطر )یعنی سطر 

FREEZE TO ROW کنیم.را انتخاب می 
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حال اگر بخواهیم فقط چند ستون در سمت چپ کاربرگ )در مواقعی که جهت کاربرگ از چپ به راست است( 

و یا سمت راست آن )در مواقعی که جهت کاربرگ از راست به چپ است( ثابت شوند، در اولین ستون بعد از 

 FREEZE FIRST COLUMNها )که قصد داریم نمایش آنها را ثابت کنیم( کلیک کرده و ابزار وناین ست

 کنیم.را همانند تصویر زیر انتخاب می

 
 SPLIT ابزار

ها و هاگر کاربرگی داشته باشید که تعداد زیادی سطر و سلول حاوی داده داشته باشد و بخواهید همزمان داد

آید. فرض کنید به کمک شما می SPLITگیرند را مشاهده کنید ابزار یر جا نمیهایی را که در یک تصوسلول

قرار دارند و ادامه اطالعات در همین کاربرگ در  A1:G14در کاربرگی یک سری از اطالعات در محدوده 

در حالت عادی اگر بخواهید محدوده اول را مشاهده کنید، قادر به مشاهده قرار دارند.  X35:Z41محدوده 

بخش مجزا برای نمایش  4محدوده دوم بصورت همزمان نخواهید بود و بالعکس. برای این که تصویر کاربرگ به 

 کنیم.( را انتخاب می) SPLITکلیک کرده و سپس ابزار  H15تبدیل شود در سلول 

 
توان ر مجزا میشود که هر بخش را بطوبخش تبدیل می 4پس از انتخاب این گزینه کاربرگ همانند تصویر زیر به 

و در یک کادر دیگر محدوده  A1:G14مشاهده و جابجا کرد. در تصویر زیر در یک کادر محدوده 

X35:Z41 .بصورت همزمان نمایش داده شده است 
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 کلیک کنید. SPLITبرای لغو این حالت دوباره روی گزینه 

 MACROSابزار 

یک سری  توانمیرود. به کمک این ابزار تکراری بکار می هایاین ابزار برای برنامه نویسی و همچنین انجام کار

خواهیم فرض کنید می کند.اده میپیعملیات را ضبط کرد و در هنگام نیاز در کاربرگ و سلول مشخص آن را 

یک جدول را با شکل ضاهری همانند تصویر زیر را در حافظه اکسل داشته باشیم تا موقع نیاز آن را در سلول و 

( کلیک کرده ) MACROSخص پیاده کنیم. برای این کار قبل از ایجاد جدول روی ابزار کاربرگ مش

 کنیم.را انتخاب می RECORD MACROو گزینه 

 
 کنیم.کلیک می OKنویسیم و روی گزینه در کادر باز شده این ابزار همانند تصویر زیر نام ماکرو را می
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هایی کنیم. شکل ناکسل است. بنابراین شروع به ایجاد جدول میحاال ماکرو در حال ضبط کردن عملیات ما در 

 جدول بصورت زیر است.

 
را انتخاب  STOP RECORDINGحال برای اتمام ضبط توسط ماکرو روی این ابزار کلیک کرده و گزینه 

 کنیم.می

 
رویم و می 4به کاربرگ پیاده کنیم. برای این کار ابتدا  4خواهیم این جدول را در کاربرگ حاال فرض کنید می

کنیم و در لیست باز شده ماکرو مدنظر را انتخاب می VIEW MACROSگزینه  MACROسپس از ابزار 

 کنیم.را انتخاب می RUNکنیم و سپس گزینه را انتخاب می
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 شود.در این کاربرگ نیز انجام می 1با کلیک بر این گزینه همان مراحل ساخت جدول در کاربرگ 
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