
جلسه ششم:

text to columnجدا سازی یا •

ابزار  این  های    از  داده کردن جدا (مانندبرای خاص  معیار  یک  اساس  بر  سلول  درون    

فاصله، کاما، نقطه ویرگول و غیره) و ریختن آن ها در ستون های مختلف استفاده می شود.

 انتخاب می شود. Text to Column گزینه Dataبرای این منظور از قسمت 

توجه شود که ابتدا باید سلول های مورد نظر انتخاب شده باشند. 

حذف داده های تکراری •

 برای حذف داده های تکراری از یک جدول ابتدا یک سسسلول را انتخسساب کسسرده سسسپس از مسسسیر
Data و بعد از آن Data Tools ابزار Remove Duplicationرا انتخاب می نماییم. بعد از این   

 انتخاب جعبه ای در اکسل نمایش داده می شود که به کاربر امکان مسسی دهسسد تسسا فیلسسدی را از
 جدول بسسا مقایسسسه سسسایر سسستون هسسا حسسذف نمایسسد. تسسوجه شسسود کسسه در حسسالت مقایسسسه اکسسسل

رکوردهای تکراری را حذف می نماید و به دنبال داده های تکراری نیست.

•Data Validation

Dataیکی از ابزارهای بسیار قوی در اکسل   Validationمی باشد. با اسسستفاده از ایسسن ابسسزار   
 می توان برای داده های وارد شده در یک یا چند سلول شرط تعریف کرد به طسسوری کسسه اگسسر

کاربر شرط را رعایت نکند با پیغام خطا مواجه خواهد شد. 

 برای این منظور محدوده مورد نظر جهت ورود داده ها را انتخسساب مسسی کنیسسم. سسسپس از نسسوار
Data و بعسسد از آن Data را انتخاب نموده و سپس Dataابزار سربرگ   Validationرا انتخسساب  

می نماییم.



Dataدر پنجره   Validation در تب Error  Alert(هشدار در موقع خطا) پیامی که می خسسواهیم  
در موقع ورود اطلعات نادرست نمایش داده شود را تایپ می نماییم. 

: اکسل    در لیست تهیه

 تهیه لیست در اکسل فواید بسیاری دارد. با استفاده از آن می تسوان داده هسای وارد شسده بسسه
 سلول ها را کنترل نمود و برای آن ها محدوده تعریف کسسرد. بسسرای مثسسال مسسی تسسوان بسسرای یسسک
 سلول دو گزینه بلی و خیر را قرار داد تا وارد کننده اطلعات فقط بتواند یکی از این دو گزینه
 را انتخاب نماید. این کار نه تنها باعث یکسان شدن داده های ورودی می شسسود بلکسسه سسسرعت

وارد کردن داده ها به نرم افزار نیز بال می رود.

Dataبرای تهیه لیست در اکسل بعد از انتخسساب   Validation  در قسسسمت Validation  Criteria 
 را انتخاب می نماییم. Listگزینه 



  به دو صورت می توان لیسست را تعریسسف نمسود روش اول بسه ایسسن ترتیسبSourceدر قسمت 
 است که گزینه ها را در این قسمت تایپ مسسی کنیسسم و آن هسسا را بسسا علمسست نقطسسه ویرگسسول از
 یکدیگر جدا می نماییم (برای تایپ گزینه های فارسی حتما باید از نقطه ویرگول صسسفحه کلیسسد

در حالت انگلیسی استفاده نمود).

در روش دوم با استفاده از آدرس دهی می توان به این منظور رسید.

Data نکته: در   Validation در تنظیمات Listنمسسی تسسوان محسسدوده ای از یسسک صسسفحه دیگسسر را  
  این موضوع حل شده است) این مشکل با دو2010انتخاب کرد (البته این موضوع در اکسل 

تکنیک زیر قابل حل شدن است.

Nameاستفاده از -1

  از ایسسن نسسامListمی توان برای محدوده مورد نظر یک اسم ایجاد کرد و به سادگی در قسمت 
همراه با علمت مساوی استفاده کرد.

Indirectاستفاده از تابع -2

  می توان یک متن را به یک آدرس مورد قبول اکسل تبسسدیل نمسود وIndirectبا استفاده از تابع 
: از این تابع مانند مثال زیر استفاده نمودData Validationمی توان برای ارجای یک لیست در 

=Indirect(“Sheet1!a1:a10”) 

نمودارها•

  می باشد بسسرای رسسسم نمسسودار درChartیکی از بهترین ابزارها جهت نمایش داده ها نمودار یا 
 اکسل ابتدا محدوده ای از سلول ها را که مسسی خسسواهیم بسسر اسسساس آن نمسسودار رسسسم شسسود را

,Insertانتخاب می کنیم سپس از سربرگ   Chartرا انتخاب مسسی نمسساییم بسسرای رسسسم نمسسودار  
چهار مرحله وجود دارد که به اختصار به شرح زیر می باشد.

: اول   در این مرحله نوع نمودار را انتخاب می نماییم. برای رسم نمودار ابتدا باید در مرحله

 مورد نوع نمودار تصمیم گیری کرد. نوع نموداری که انتخاب می کنیم بسسه نسسوع داده هسسایی کسسه
 باید ارائه شوند و روش استفاده از آن ها بستگی دارد. تمام نمودارها بسرای نشسان دادن همسه
انواع داده ها مناسب نیستند بنابراین با توجه به نوع داده باید نمودار مناسب را انتخاب نمود.

دوم   بر اساس آن نمودار   در این مرحله محدوده ای از سلول ها را که می خواهیم:مرحله

رسم شود را انتخاب می کنیم.

: این مرحله شامل شش برگه زیر می باشد:مرحله سوم

 : در این برگه به ترتیب برای نمودار و محورهسای افقسی و عمسودی مسی تسوانیمTitelsبرگه •
عنوان دلخواه بنویسیم.



:: این برگه شامل گزینه های زیر استAxesبرگه •

o -الفAxis Category (x اگر در کنار این کادر علمت خورده باشد، مقحادیر روی مححور (Xنشحان  
داده می شوند و اگر علمت نداشته باشد، نشان داده نمی شوند.

o -بValue (Y)  Axis اگر این علمت داشته باشد، مقادیر روی محور Yنمححایش داده مححی شححوند و در  
غیر این صورت نمایش داده نمی شوند.

 : در این برگه با انتخاب گزینه های داده شده می توانیم خطوط راهنمای افقی و عمودی بر رویGrid Lineبرگه •
نمودار را رسم کنیم.

: با گزینه های ارائه شده در این برگه می توان اطلعات نمودار را مشخص کرد.Legenedبرگه •

Dataبرگه •  Lableبا گزینه های موجود در این برگه می توان اطلعات نمودار را بححر روی سححتون هححا نمححایش : 
داد.

  جدول مقادیر نمودار در زیر آن ظاهرShow Data Table: در این برگه با انتخاب گزینه Data Tableبرگه •
می شود.

 مرحله چهارم: در این مرحله با انتخاب یکی از گزینسسه هسسای زیسسر مقصسسد نمسسودار  انتخسساب مسسی
شود.

Asالف-   New  Sheetاین گزینه نمودار را در یک صفحه جدید با اسسسم دلخسسواه (اسسسم پیسسش : 
 است) ایجاد می کند.Chart 1فرض 

Asب-   Obgect  inاین گزینه نمودار را در هر صفحه ای که ما انتخاب می کنیسسم (از صسسفحه : 
 های موجود) رسم می کند و نمودار رسم شده قابل جا به جا کسسردن و تغییسسر انسسدازه نیسسز مسسی

باشد.

: مهم  روینکته باید  کنیم  مراجعه  چهارگانه  مراحل  به  بخواهیم  نمودار  رسم  از  بعد  اگر    
سطح نمودار رسم شده راست کلیک کرده و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنیم:

Chart Typeمرحله اول ------------------ 

Source Dataمرحله دوم ----------------

Chart Optionمرحله سوم ---------------

Locationمرحله چهارم --------------------


