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 مقدمٍ:

ّای اکسل ٍارز کٌس ٍ اس ٍرٍز  لتٌْا ػثارت ّای ذاغی را زر سلَ کارتز قػس زاضتِ تاضسهوکي است گاُ 

زر سلَل ّای یک  1ٍ2ٍ3اػساز ػثارت ّایی غیز اس ػثارت ّای تؼییي ضسُ جلَگیزی کٌس هثال تٌْا هی ذَاّس 

کارتز تِ ٌّگام تایپ رخ زّس جلَگیزی کٌس. هثال ستَى ًَضتِ ضَز ٍ اس اضتثاّات اًساًی کِ هوکي است زر 

پز کٌس اضتثاّا زر یک سلَل  1ٍ3 را تایپ کٌس ٍ یا تِ جای ایٌکِ زٍ ستَى سیز ّن را تا اػساز 11 ػسز 1چای 

تِ اًجام ایي تغییزات زر اکسل تغییز تَاتغ یا کطَیی کززى سلَل گفتِ هی طالحا غا  س.را تایپ ًوای 13ػثارت 

 اى کٌین.هتي تزآًین تا آهَسش کطَیی کززى سلَل ّای اکسل را تی ر ایيز .ضَز

 

 تغییز تًابعکزدن سلًل یا کشًیی 

هی تَاى تِ کوک کطَیی کززى سلَل ّا، هقازیز هحسٍزی را هطرع کٌس تا اذتػاظ هقسار تِ آى سلَل کارتز 

 س. هقازیز هطرع ضسُ اهکاى پذیز تاض ّا فقط تا

 2ٍ ذیز را تا ػسز  1قػس زارین تلِ را تا ػسز  کِ پاسد آى تلِ یا ذیز است. اس گزٍّی اس افزاز ضسُ است یسطپز

تایپ  ذطاّای اًساًی جلَگیزی کٌین اس تغییز تَاتغ استفازُ هی کٌین تا زراس آًکِ ػالهت گذاری کٌین. تزای 

  ًَضتِ ًطسُ تاضس. 2یا  1سلَلی اس پاسد ّا ػثارتی غیز اس زر ایي ػثارت 

 1ایٌجا ػسز . زر را تایپ کٌیس 2ٍ  1ػسز ستًَْا  يذارج اس ای زٍ سلَلزر اتتسا  .1

 .ضسُ استتایپ  c3 زر سلَل 2 ٍ ػسز c2زر سلَل

 سلَل اٍل اس ستَى پاسد را اًتراب کٌیس. .2

کلیک Data Validation تز رٍی ػثارت  جازر آًرفتِ ٍ  Dataًزم افشار تِ قسوت ریثَى تاالی اس  .3

هٌَی کلیک کززُ تاضیس تایس زر  Data Validation)اگز تز رٍ هثلث زر  تاس ضَز. سیز پٌجزُ تا کٌیس

  را کلیک کٌیس.( Data Validationػثارت  شکطَیی تاس ضسُ ًی
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گشیٌِ ی  Allowزر کازر  settingقسوت زر 

List ٍ زر ترص Source  سلَل ّایی را اًتراب

ک ٍ زٍ را زر آًْا ًَضتِ ػسزّای ی هی کٌین کِ

 c2ٍ c3زر سلَل ّای  1ٍ2اػساز  ایٌجا رز) تَزین.

هاتقی تٌظیوات را تِ غَرت پیص  ًَضتِ ضسُ تَز.(

   فزؼ قزار هی زّین.

 

 

زر اتتسا اًتراب ضسُ ستَى پاسد ّا کِ اٍلیي سلَل اس هطاّسُ هی ضَز کِ زر کٌار  okاس سزى زکوِ ی پس 

ًوایص  2ٍ  1ظاّز ضسُ ٍ تا سزى آى اػساز لثی ضکلی ػالهت هثتَز 

ػسز  ػثارتی غیز اس ایي زٍیا تا ًَضتي ّز ػسزی ٍ زازُ هی ضًَس. ٍ 

پاسد ّا هاتقی سلَل ّا زر ستَى آًکِ . تزای ذطا هی زّسًزم افشار 

ًظز را ای هَرز سلَل ّ تًیش تِ ایي حالت تٌظین ضًَس تٌْا السم اس

 .زرگ کٌیسپیص اس ًَضتي ػثارت 

 anyگشیٌِ ی Allowزر کازر فتِ ٍ ر Data validationتززاضتي ایي تٌظین تایس زٍتارُ تِ قسوت تزای 

value .را اًتراب کٌیس 

اهکاًاتی را فزاّن کٌین کِ اگز هیرَاّین  هی پززاسین. Data validationّای ازاهِ تِ یکی زیگز اس کارتزززر 

یکی  زارز ساریاًٍٍ  هیاًگیي رت ّای ذاغی هاًٌس جوغ،تٌظین ضسُ ٍ ػثااس سلَلی کِ تِ غَرت کطَیی هثال 

 آى ػسز ًیش تغییز کٌس. ًس اهتٌاسة تا تغییز ػثارت جوغ یا ٍاری ن زر ستًَی زیگزرا اًتراب کززی

 هطلة را زر قالة هثال تَضیح هی زّین.ٍ  تیاى هی کٌین. هثالیزرک تْتز هَضَع تزای 

 است کِ یک ضزکت اس لَاسم التحزیزی ّایذزیس رت تػَیز ارائِ ضسُ زارین.تِ غَ ییفزؼ کٌیس زازُ ّا: 1هثال

تؼساز  ،هحػَل تَلیس ضسُ استاى تَلیس کٌٌسُ، ستَى ّا تارید ذزیس،استاى ّای هرتلف اًجام زازُ است. زر 

غ زر ستَى اًتْا ّشیٌِ جوٍ ّشیٌِ ّز  ذزیس،

  هحػَل هحاسثِ ضسُ است.ذزیس 
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 هی ًَیسین.ٍ جوغ ّشیٌِ ّا  اساهی ذزیس، ّشیٌِ ی ّز ٍاحس جسٍل سیز را ایجاز هی کٌین ٍ سلَلی جسا زر 

 

ایي کار اتتسا زاذل سلَل ذالی کلیک کززُ ٍ تزای  .ػثارت ذزیس تاتغ جوغ را تؼزیف کٌین ذَاّین تزایهی 

کس ٍ ًام ّز یک اس را تایپ ًواییس تا ًَضتي ایي ػثارت هستطیلی کطَیی تاس هی ضَز کِ  )subtotal=ػثارت 

هٌثؼی کِ قزار است اس ػسز کاها گذاضتِ ٍ ن. تؼس را اًتراب هی کٌی sumیؼٌی  101کس تِ است. ها ضتَاتغ را ًَ

 ضثیِ تِ ػثارت سیز. چیشی ِ ذزیس.هحاسثات اس آًجا اًجام ضَز را اًتراب کٌیس یؼٌی ستَى هزتَط ت

=subtotal)109,F3:F6( 

هطالؼِ تواهی تزای  .زرگ کززى تز رٍی ستَى ّای زیگز ایي هحاسثِ تزای زیگز ػثارات ًیش تسست هی آیستا 

السم  تیاى ضسُ است.آًجا کس ٍ ًام تَاتغ زر  ًزم افشار استفازُ ًواییس. Helpکسّا تزای تَاتغ هی تَاًیس اس قسوت 

را تایپ ًواییس  Subtotalػثارت  Helpاست زر قسوت 

  غفحِ ای هطاتِ پاییي ًوایص زازُ ضَز. تا

 تَاًیس ػثارتْا را زر زاذل غفحِ اکسل کپی کٌیس.هی 

 

 

 

 

 

 

 

اًجام ایي ًام را اًتراب هی کٌین. تزای  FuncNumاسن ستَى کسّای  ٍ تزای FuncList  اسن تاتغ ستَى ایتز

 )ّز زٍ ستَى تِ یک رٍش ًام گساری هی ضَز( ل سیز را طی  ًواییس.هزاحگذاری 

 را اًتراب هی کٌین. 111تا 101کسّای هَرز ًظز اس  .1

 را تایپ ًواییس. FuncNumػثارت  (تاال سوت چپ ًزم افشار) name boxقسوت زر  .2

 HELPکدَا در مىًیومایش 

 اکسلکدَا در ومایش 
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هزینه و  ،م تابع در سلول توابع تغییر کرد مقادیر محاسبه شده در خریدسی فراهم شود که وقتی ارایطخواهیم شمی 

 جمع هزینه ها نیز تغییر کند.

 .سیز را زر ستَى تٌَیسیسػثارت  (j17)زر ًظز تگیزیس.  Selecet functionم ر تِ ًااٌزر کٌار ستَى کسلَلی 

=index(FuncNum,match(D12,Funclist,0  ((  

 

=index(FuncNum,match(D12,Funclist,0  ((  

 

 

 . تشرگتز اس -1زقیقا      .0     .کوتز اس1    آذز سِ اًتراب ٍجَز زارز.ػثارت 

 ّواى کسّا را زر ًظز تگیزز.ها غفز را اًتراب هی کٌین چَى هی ذَاّین زقیقا کِ 

ػثارت  یص زازُ هی ضَز. ٍ تا تغییزًواکطَیی ضسُ ٍ تواهی تَاتغ زر آى  D12اس تایپ ػثارت تاال سلَل پس 

ّشیٌِ  تزای تغییز زر اػساز هحاسثِ ضسُ زر ذزیس،حال  تغییز هی کٌس. Select Functionتَاتغ ػسز هزتَط تِ 

آزرس سلَل  j17زاضتِ تاضیس زقت )را تایپ ًواییس.  j17$ل ػثارت زر فزهَ 101کافی است تِ جای ػثارت  ...ٍ

select function حال اس سلَل ذزیس تا اًتْا را زرگ ًواییس. ست.(ا 

 تغییز هی کٌس.تغییز تاتغ  هتٌاسة تاتواهی هحاسثات هی ضَز کِ هالحظِ 

 

 

 

 ومایش تًابعبزای خالی  سلًلآدرس 
 تًابع وامگذاری شدٌ بزایستًن 

 وامگذاری شدٌ بزای کدَاستًن 


