
 ١                                                                                                                   بر آموزش اكسلیدوره ا  

 
 

 مقدمه
 می باشد که  مایکروسافت آفيس در یکی از برنامه های موجود مایکروسافت اکسل نرم افزار  

نمایش داده ها و ليستها بصورت منظم و , هدف کلی آن ساده سازی و انجام محاسبات ریاضی
های ساخت یافته و نيز تحليل و مدیریت داده ها و باالخره ارائه نتایج بصورت ليستها و یا نمودار

       .ساده و قابل فهم می باشد
 تابع  در زمينه های مختلف می باشد که از آنها می توان ٤٥٠نرم افزار اکسل مجهز به بيش از 

مدیریت , تحليلهای مهندسی, انجام محاسبات پيشرفته ریاضی و مثلثاتی, برای تحليلهای آماری
استفاده .... حاسبات و ارزیابيهای مالی و انجام م, جستجو و مرور بين داده ها, بانکهای اطالعاتی

  .نمود
 

ط اکسلي با محآشنائی  
 

 

 
 

ه نمایش نام برنامه و نام فایل باز شد, آرم اکسل, در این نوار: )Title Bar(نوار عنوان  -:١قسمت 
. می شود  داده  

 
         های بازشونده اکسل نمایش داده در این قسمت منو: )Menu Bar(نوار منو  -:٢قسمت 

.شوند می  
 

. این نوار بصورت دکمه های چيده شده کنار هم دیده می شود: )Tool Bar( نوار ابزار -:٣قسمت 
.دهر کدام از این دکمه ها عملکرد خاص خود را دارا می باشن  

 
.در این کادر عنوان سلول انتخاب شده نشان داده می شود: )Name Box(کادر نام  -:٤قسمت   

 
در این قسمت نوشته های درون سلول انتخاب شده : )Formula Bar(نوار فرمول  -:٥قسمت 

.نشان داده می شود  
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:سلول انتخابی  -:٦قسمت   
و یا  (Tabستفاده می شود اگر هنگام زدن کليد  اTab و یا Enterبرای حرکت ما بين این سلولها از 

Enter ( کليدShift نگهداریم جهت حرکت سلول فعال برعکس قبل خواهد بود را.  
 

در اکسل از تعدادی کاربرگ ) Workbook(هر کارپوشه : زبانه های کاربرگ  -:٧قسمت 
)Worksheet (ی هر کدام دارااین کاربرگها پشت سر هم چيده می شوند و . تشکيل یافته است

.انه می باشد که نام کاربرگ در آن قرار گرفته استبیک ز  
 
 

نوار ابزار   
 مهم یح قسمتهاينجا به توضی باشد که در این نوار شامل دو قسمت مید ايني بیهمانطور که م

:می پردازیآنها م  
 

 
   

  : ( ) Font    مه دک-١
. دهدیش می برنامه را نمایفونت جار, ن دکمهیا  

c1  فقط برای سلول فعال شده صورت می fontدقت داشته باشيد که تغييرات اعمال شده در  
ر یرات در سايين تغید اير دهيي آن تغی را براfontد و ي را انتخاب کن گيرد یعنی اگر مثال شما سلول

د ي داشته باش١٢د مثال تمام صفحه را با اندازه فونت یرپس اگر قصد دا,  شودیسلولها اعمال نم
د تا يک کنيکل) رینشان داده در شکل ز (یط کاري محی دکمه گوشه چپ باالیست ابتدا بر رويکاف

.ديرات مورد نظر خود را اعمال کنييتمام صفحه انتخاب شود سپس تغ  

 

 : (   (Currency Style دکمه -٢
ر معامالت و ر قالب اعداد استاندارد به اعداد مورد استفاده ديين دکمه منجر به تغیاستفاده از ا

. شودیدر مقابل عدد م$ عالمت   

  : (   (Percent Style دکمه -٣ 
عملکرد  درک بهتر یبرا.  شوندیل می تبدیر درصدی به مقادیر عددین دکمه مقادی  با استفاده از ا

 نتيجه را ، را بزنيدPercent Styleپس دکمه س,  را تایپ کنيد١ عدد ٢B  در سلول :ن دکمه یا
.مالحظه می کنيد% ١٠٠بصورت   

 

 :(   (Comma Style دکمه -٤
 ١٥٢٣٫٢ شود مثال اگر عدد ی م٩٩٩٫٩٩ن اعداد بزرگتر از ي دکمه موجب قرار دادن کاما بنی زدن ا
.ديني بی م١،٥٢٣٫٢٠جه را بصورت يد نتين دکمه را بزنیپ کرده ایرا تا  

 :( ) Increase Decimal دکمه-٥  
ن دکمه بصورت ی را بعد از زدن ا٥٫٣مثال عدد . دهدیش می را افزاین دکمه تعداد ارقام اعشاریا

.دیم دي خواه٥٫٣٠  

:( ( alDecrease Decim دکمه -٦   
ک رقم ین دکمه ی ایک بر رويبا هر کل.  دهدی را انجام میین دکمه عکس کار دکمه باالیا

. شودی از عدد مورد نظر کم میاعشار  
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:( )Print دآمه-٧  
وتر شما متصل ينتر به کامپیالبته اگر دستگاه پر(شود  ینت می شما پرپرینت صفحهکون یبا زدن آ
د ي را انتخاب کنPrintنه ی گزFile ی از منوPrint یمشاهده کادر محاوره ا یبرا  دي توانی م).باشد

  :استفاده نمایيد تا کادر زیر ظاهر گردد  Ctrl + P یبي ترکیدهاينکه از کلیا ای
  

 
 
 
: باشدی می مختلفید شامل قسمتهایي فرماین کادر همانطور که مشاهده میا  

.میينتر خود را مشاهده نمای نوع و مشخصات مربوط به پرPrinterدر قسمت   
نت انتخاب ی پریم محدوده مورد نظر خود را براي توانی مPrint what و Print Range یدر قسمتها

.ميکن  
 
م صفحات مورد ي توانی مs(Page(نه ید با انتخاب گزیي فرمایر که مشاهده مهمانطو: ک سؤال ی

 شده ی اکسل که بصورت صفحه بندیم اما محدوده کارينت گرفتن انتخاب کنی پرینظر خود را برا
رد؟ي گی قرار می از کاربرگ در چه صفحه ایم که چه قسمتيپس چگونه بفهم.  باشدینم  

: راه وجود دارد٣: پاسخ  
ش داده ی نماBreak Previewم تا صفحه ينی گزی را برمPage Break Previewنه ی گزView یواز من
. صفحات بوضوح نشان داده شده استیم بندين صفحه تقسیدر ا, شود  
.مينی گزی را برمNormalنه ی رفته گزView ی برنامه دوباره به منوی برگشتن به ظاهر اصلیبرا  

: شوندیظاهر م , Printفحه اکسل پس از زدن فرمان  است که در صیینهايراه دوم خط چ  
 
 

 
 
. کندیز مینت را از هم متماینها صفحات مربوط به پرين خط چیا   

.ح آن آمده استي جلوتر توضیکم باشد که ی مPrint Previewراه سوم زدن دکمه   
 

ات یم که محتوي اگر فرض کنیعنینت شدن صفحات به چه صورت است؟ یب پريترت: گری دیسؤال
 که بغل هم هستند و سپس صفحات یا ابتدا صفحاتیرند آي نگیک صفحه جایکاربرگ ما در عرض 

نت ی پریس صفحات کنارر هم اند و سپی که زینکه ابتدا صفحاتیا ای شوند ینت گرفته مین پریریز
  است؟یا سطری یب صفحات ستونيگر ترتی دی شوند؟ بعبارتیگرفته م
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     نه ی گزFile ین کار از منوی ایبرا. از بوجود آوردي توان هر دو حالت را بر حسب نیم: پاسخ
Page Setupدر برگه ،مينی گزی را برم Sheet و در قسمت Page Orderر ی همانطور که در شکل ز

.ب صفحات را انتخاب نمودين دو نوع ترتی توان اید مي کنیاهده ممش  
 

 
 

 
 

 

 :( ) Print  Preview   دکمه -٨
  . ش چاپ نشان داده خواهد شدیش نماي پدکمه  با زدن

ستند يش چاپ نیش نمايا همان در پیشگر سلولها ی نماید که اوال خطهاید ديبا زدن آن خواه
ط کار ي باشد و همانند محیا م بصورت صفحات مجزیا محدوده چاپيثان.  شوندی چاپ نمیعنی

  .ستين, وسته استياکسل که بصورت پ
    .دی شویش چاپ خارج میش نماياز صفحه پClose  با زدن دکمه 

  ): (Sheet Right-to-Left دکمه -٩
  .دیي نماظيمتناز راست به چپ  را )sWorksheet (ها کار برگ توانيد   ی دکمه ماینبا استفاده از 
 با انتخاب ( کردن نوار ابزاریبا سفارش صورت این دکمه در نوار ابزار نباشد، در اینممکن است 

Format  در قسمتCategories (اين دکمه را اضافه آردتوان یمآمده  ح آن در ادامهيآه توض  .  
  : کردن نوار ابزاریسفارش

       ن کار ی ایبرا.  آن افزودیی بر کارایالحظه ا توان بطور قابل می کردن نوار ابزار میبا سفارش
:انتخاب کنيم تا کادر محاوره ای زیر ظاهر گردد را  Customize    کافيست از منویToolsگزینه  

 

 
: شودین کادر داده میات ای از محتویتصرنجا شرح مخیدر ا  

 و در قسمت andsCommدر برگه .  باشدی برگه م٣ ین کادر داراید ايني بیهمانطور که م
Categoriesاز نوارها و در قسمت ی فهرست Commandsمربوط به آن نوار مشاهده ی دکمه ها 

. شودیم  
د و آن ین نگه داریيک کرده دکمه ماوس را پايکل آنها ید روین دکمه ها به نوار ابزار بای افزودن ایبرا

 باشند درست عکس یاز شما نمي که مورد نیی حذف دکمه هایبرا. دي نوار ابزار بکشیرا تا رو
اگر . دي بکشCommands دکمه را انتخاب کرده آن را تا درون قسمت یعنید ين کار را انجام دهیا

 درست خود ید اکسل خود بخود آن را در جا شیدکمه مورد نظر مربوط به فهرست مورد نظر نم
. دهدیقرار م  
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: نام دارد  Toolbars     برگه دیگر این کادر
 

 
ک يبا کل.  شودی مربوط به آن ظاهر م نوارToolbarsن موجود در قسمت یبا انتخاب هر کدام از عناو

.نوار حذف خواهد شد, دوباره  
 

 اساس صفحه گسترده

ن يتان را در همی کارهای دارد که شما تمامنام) workbook(ک کارپوشه ی,  پرونده اکسلکی
اما . د کردي خواهرهيذخ xlsل با پسوند یک فای بصورت آنراد داد و در آخر سر يکارپوشه انجام خواه

 همان اکسلک کاربرگ ی. افته استیل يتشک) worksheet( کاربرگ ی خود از تعدادپوشهن يهم
ط ثبت ين محي همدر خود را ید و داده ها و فرمانهای است که شما عمًال با آن سروکار داریطيمح
  . دي کنیم

ر يي توان تغین تعداد را می االبته. افته استیل ي کاربرگ تشک٣رض از  فشيپ کارپوشه بطور هر
 باز شده در برگه یده در کادر محاوره ای برگزرا Options نهیگز Tools ید از منوین کار بای ایبرا, داد

General عبارت ی روبروعدد Sheets in new workbook دير دهيي تغدلخواه به را.  

 کند اما شما ی مینامگذار ... و sheet2 و sheet1ب يش فرض کاربرگها را به ترتي بطور پاکسل
 یست بر روير است کافی امکانپذین کار براحتیا.دي دهرييتغن نامها را بدلخواه ید اي توانیخود م
  .ديپ کنیک کرده نام مورد نظر خود را تاي دبل کلخود کاربرگ مورد نظر یزبانه ها

 اضافه یبرا. ديم کني خود تنظیجارتعداد کاربرگها را در کارپوشه , ازيد بر حسب ني توانی مشما
د یک کاربرگ جدید تا يک کني کلرا worksheet نهیگز Insert یست از منوي کاربرگ کافکردن

  .شودجاد یبالفاصله ا

 زبانه کاربرگ و ی بر روکيکل ت با راسید به آساني توانی هم میک کاربرگ اضافی حذف یبرا
  .دي را حذف کنکاربرگآن ,  گسسته باز شدهی منواز Deleteنه یانتخاب گز

  :ابرگها کردن کمرتب

 هر زبانه ین کار روی ایبرا.  کردمرتب ی توان به هر نظم دلخواهیک کارپوشه می را در کاربرگها
د و آن را به مکان مورد نظر خود ی را نگه دارماوسک کرده يد کلير مکان آن هستييل به تغیکه ما
  .ديبکش
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  : کاربرگهای بندگروه

 اعمال شده در ی های کار قالب بندنیابا , ار دادک گروه قری توان چند کاربرگ را در ی اکسل مدر
  . شوندیگر گروه بالفاصله منتقل می دیکاربرگها وارد شده در آن به یک کاربرگ و داده های

ان ی طول سال به مشتردر را ید که محصوالت ثابتي هستید شما مسئول فروش شرکتي کنفرض
 کاربرگ جداگانه قرار کی ماه در د فروش شرکت را در هري خواهیحال شما م.  کندیعرضه م

ک گروه ی کاربرگ را در ١٢ست يشما فقط کاف.  به اطالعات فروش آسانتر شودید تا دسترسيده
د که ید ديخواه, دي درج کنکاربرگهان ی از ایکی خود و سرفصلها را در ید سپس قالب بنديقرار ده

  . اندشدهز خودبخود درج يه کاربرگها نين داده ها در بقیا

 ی از اعضایکید ي خواهی که میکاربرگ زبانه یست رويک گروه کافی قرار دادن کاربرگها در یراب
د جزو ي خواهی که میگری دی زبانه های نگهداشته رونیيپا را Ctrlد يک کرده کليگروه باشد کل
د ي شده به رنگ سفی گروه بندی برگه هایه زبانه هاي که کلدیدد يخواه. ديک کنيگروه باشند کل
 در ی دلخواهکاربرگ هر ی از زبانه هایکی یک بر رويد با راست کلي توانی مشما, در خواهند آمد

  . ديک گروه قرار دهی را در ها برگه همه Select All Sheetsنه یکارپوشه و انتخاب گز

 Ungroupنه یک کرده گزي کلراست گروه ی از کاربرگهایکی زبانه یبر رو,  منحل کردن گروهیبرا
Sheets دينی برگزرا.  

  ):Data Series( داده ها ی هایساخت سر

 ی را می سفارشیز فهرستهايخ ها و نیتار,  از اعدادییاکسل به کاربر امکان ساخت رشته ها
 از یستيد لیمثال شما اگر قصد دار.  کندی میانی در وقت کمک شایین کار به صرفه جویا. دهد
 یاز آنها را درج کرده سپس نشانگر ماوس را رو یکیست نام يد کافيه کني سال را تهیماهها

ک کرده آن را يحال ماوس را کل. شود+ د تا شکل آن بصورت ین سلول ببریيگوشه سمت راست پا
  . ل شونديز تکمير ماهها نید تا ساي از چهار جهت بکشیکیدر 

 و ١کردن اعداد   با درج به عنوان مثال. د کندي تواند تولیز مي را نی عددیهای تواند سریاکسل م
 زند که یاکسل خودش حدس م, B10دن ماوس تا سلول ي و سپس کشB3 و B2 ی در سلولها٣

 ScreenTipجه را قبل از رها کردن ماوس توسط ي نتید دوتا دوتا اضافه شود و حتی شما بایسر
  . دهدینشان م

از خاص خود ياست که کاربر بر حسب ن) Custom List (ی سفارشیهایجاد سری اگریدو اما  بحث 
د که ي خود را داشته باشی شرکای از اسامیستيد لیمثال قصد دار. د کندي تواند آنها را تولیم
 ید از منوین کار بای ایبرا. دي نباشی آنها بصورت دستیگر هر بار مجبور به وارد کردن نام تمامید

Toolsنه ی گزOptionsد و به برگه ينی را برگزCustom Listsدی برو:  
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              قسمتیحال رو. انتخاب شده است NEW LISTنه ی گزCustom listsن پنجره در قسمت یدر ا
List entries  د و پس از اتمام کار يست مورد نظر خود را وارد کنيک کرده لي است کلیکه خالAdd  

  . ديبزن

شتر ذکر شد ي که پید و به همان صورتيارد کنست را وين لی از موارد ایکیحال هر جا که الزم بود 
  . دی خود را بسازیسر

  وارد آردن داده ها در اآسل

  :كندير آار می زیبرنامه اآسل با انواع  داده ها 

 .خ و زبان داده های ها،تاریر نام ها ،نشاني ،نظیر متنی مقاد) :Labels(بر چسب ها  •

ر رمز ينظ(ك عددید با ي خواهیرد آه اگر من دقت را آید ای بای متنیدر وارد آردن داده ها 
رگول  باال یعالمت و ك یات  آن ید قبل از  محتو یبه عنوان متن رفتار      شود  با) یپست

 .دیي ،را درج نما'٧۴١٣٢ در خانه ، ٧۴١٣٢ یمثال به جا.دیبگذار) '(

 . و صفر٢٫١  ،٣۴ر ي، نظیر عددی مقاد) :Numbers (اعداد  •
 . آنندی را محاسبه میج عددی آه نتایی عبارت ها) :Formulas(فرمول ها  •

   آاربرگیف هایآار با رد

بهتر اداره آردن از راههای یكی  .میآار دارر واد سی هستند آه با آنها زیف ها جزء مواردیرد
  :د ير را انجام دهیف ، مراحل زیك ردی ینام گذار یبرا.  باشدیف ها می ردیگذارآاربرگ ها نام 

 شده، وجود داشته باشند را انتخاب  ید در محدوده نامگذاري خواهیآه م ییخانه ها .١
 .ديآن

 .دیيك نمايسمت چپ نوار فرمول آل  موجود در (Name Box) نام ی جعبه یرو .٢
 .ديف را وارد آنینام رد .٣
  .دي را فشار دهEnter د يآل .۴
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  استفاده از فرمول ها

 بر سطر ی باشد آه مبتنی میاز ساده ااستفاده از فرمولها ،برنامه اآسل فقط واژه پردبدون 
 همه یك ابزار مالیسل به اآد ؛ي آنی از فرمولها استفاده میقتن وجود ویبا ا.وستون است

   . شودیل میار مقرون به صرفه تبديزی بسی وطرح ریمنظوره ،بودجه بند

  اضییعملگرها ی ابتدایی ر

 ید عالمت مساوي فشار دادن آلبه محضك فرمول ،یك سلول و هنگام وارد آردن یبا انتخاب 
ن ید تمام ايتوجه داشته باش. شود ین در خانه فعال نشان داده مي،فرمول در نوار فرمول و همچن

  . شوندیفرمول ها، با عالمت مساوی شروع م

  مثال  عملگر

^  =2^3 

/  =6/3 

* =3*4 

+  =4+2 

-  =4-3 

  .ات را در نظر گرفتيعملب ي،ترتب عملگرها يد دقت داشت آه هنگام ترآیالبته با

  ف در فرمول ها ی ردیاستفاده از نام ها 

ف در فرمول ها ی ردی نام ها شود آه شما از یمشخص م ی برنامه اآسل زمانیقدرت  واقع
  . باشندیر معتبر می زی به عنوان مثال تمام فرمول ها.دياستفاده آن

= SaleTotal / NumOFSales  

=c4*4 - (rate*0.5)  

    از فرمول هایريرو نوشت گ

 یم ، براي  داشته باشB8لول   را در سB7  تا B3 از Bجمع آل ستون م ي خواهید ميفرض آن
  :م یي نمایر میر را در نوار فرمول آن تحری  عبارت زB8با انتخاب سلول نكار یا

    =B3+B4+B5+B6+B7 

 از آن یك آپی B8اب سلول  با انتخ استیم آافيتكرار آن  Cن آار را با ستون یم ايحال اگر بخواه
  . شوندیآن با هم جمع م ی سلول باال۵ن آار ی با ا.مي بچسبانC از یدر سلولم و یريبگ

  آار با توابع 

 را یاضی ری از محاسبات عمومیاريبسش ساخته است آه ين تابع پیبرنامه اآسل شامل چند
  . دهندیم انجام 

 یجعبه ) (   Insert Function دآمه یك رويبا آلا ی، Insert ی  از منوFunctionنه یبا انتخاب گز
  .  شود یر ظاهر می زیمحاوره ا
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ا یانتخاب آرد ؛   Select a function یتابع  مورد نظر خود را از توابع موجود در جعبه  توان یحال م
د اآسل ي و اجازه دهديح دهي توضی محاوره ای ن جعبهی ایدر باالد انجام شود، يلیآنچه را آه ما

  .دیدا و مستقر نمايتابع مناسب آن را پ

 ی نشان داده مین جعبه محاوره ایيپاحات مربوط به آن در ي هر تابع توضیك رويدر ضمن با آل
  .ك آرديآل  Help on this function  ی توان بر رویشتر ميحات بي توضی،براشود 

  توابع متداول 

  حيتوض  نام تابع
Abs( )دهدیقدر مطلق عبارت مورد نظر را نشان م  .  
Average( )ردي گین ميانگي خود مین نشانوند هايب.  
Count( )دهدی محدوده مورد نظر را نشان می عددیتعداد نشانوند ها .  
CountBlank( )دهدی محدوده مورد نظر را نشان می خالیتعداد خانه ها .  
Max( )باشدیدر محدوده انتخاب شده مانگر حد اآثر مقدار يب .  
Min( )باشدیانگر حد اقل مقدار در محدوده انتخاب شده ميب .  
Pi( )دهدی را میمقدار عدد پ .  
Product( )آوردیخود را بدست م یحاصلضرب نشانوند ها .   
Sqrt( ) آوردیجذر نشانوند را بدست م .  
Stdev( ) آندیرا حساب ممحدوده انتخاب شده انحراف استاندارد .  
Sum( )آوردیم خود را بدست یحاصل جمع نشانوندها .   
Today( )دهدی را نشان میخ روز جاریتار .  
Var( )آندیانس محدوده انتخاب شده را حساب میوار .  
Sumsq( ) آوردی خود را بدست میحاصل جمع مجذور  نشانوندها .  

  یتوابع مال

 ندهی و ارزش آی مانند نرخ بهره، اقساط وام، ارزش آنونیمال جهت محاسبات یاز توابع مال
 و یه گذارید، سرمایدر مورد خر یق ماليل دقيه و تحلی تجزی برایتوابع مال. مي آنیاستفاده م
  .  باشندی میار ضروري بسیگردش نقد

مه اآسل برنا Helpبا استفاده از  توان یدارد آه م...  ویر توابع آماري نظیگریتوابع د اآسل :توجه
  .ن توابع بهره جستیاز ا یبه راحت
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   جالبی داشتن نمایبرگ ها برا آاریقالب بند

   خودآار آاربرگ هایقالب بند

 ی م دهدیآن م با و مناسب بهی زی نماآه مطالعه آن را راحت تر آرده و آاربرگ  یقالب بند یبرا
  .  استفاده آردAutoFormatتوان از 

 یسپس م. شودیخت مكنوای ی ظاهری، آاربرگ مزبور داراامل شد آ AutoFormat نكه یاز اپس 
                .دیيضافه نما به آاربرگ ا رایی نهای هایزه آارید ريتوان

انتخاب  شوند از آاربرگ خود ید قالب بندی آه تایی ، داده هاAutoFormat جهت استفاده از  
ن رو ، الزمست ابتدا     ی و از ا آندیم انتخاب شده آار ی خانه هایرو  AutoFormat  .دیينما

ش ی نمایرا برا AutoFormat نه ی  ، گزFormat یدر منو .دي آاربرگ خود را انتخاب آنیداده ها
  .دیي  انتخاب نماAutoFormat یجعبه محاوره ا

  

  

م اآسل هنگا. دیي را به دلخواه انتخاب نماید و قالبيش آنیماي  پAutoFormat یان نمونه هايدر م
  . آندی م آاربرگ شما اعمال  ی انتخابی ها ، قالب مزبور را به خانهOK دآمه یك آردن رويآل
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   ی قالب بندینه هایر گزیسا

  مورد نظر را ی سلول ها توانی م، مورد نظریسلول ها یرو دلخواه یجاد قالب بندی ایبرا
  را فشار Ctrl+1 ید هايا آلیم ي آنی  را انتخاب مCellsنه ی  گزFormat یانتخاب آرده و از منو

  .  باز شودFormat Cells یتا جعبه محاوره ام ي دهیم

       توان به آمك آنها یم وجود دارد آه ی مختلفی  زبانه هاFormat Cells یجعبه محاوره ادر 
  .ر دادييسلولها را تغ یقالب بند

  .ن آردييتع توان نوع داده ها را یم  Numberبه آمك زبانه  
 انتخاب شده را از چپ ، مرآز، راست و ید خانه هاي توانیم Alignment آمك زبانه به 

 .دي به متن بدهیگریب دلخواه ديا هر شی ید جهت عمودیبلكه قادرد، يعرض همتراز آن
 .ديجاد آنیارات الزم را در فونت ييتغد ي توانی مFontبه آمك زبانه  
 یه اطراف خانه هايا حاشی، یطيك خط محیجاد ی ایبرا توان ی م Borderبه آمك زبانه  

 .آمك گرفتانتخاب شده، 
 . آردیه زنیا سایرنگ خانه ها نه يپس زم  توانیم  Patternsبه آمك زبانه  
فرمول ن و یعناون، یری سایجاد آاربرگ ها برای توان هنگام ایم  Protectionبه آمك زبانه  

ب رساندن به قالب يبدون آس داده ها را ی، تا آاربر ها بتوانند نواحها را ثابت نگه داشت 
 .ر دهنديينموده و تغآاربرگ، وارد 
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  ری از مقادی از مجموعه ایگرفتن اطالعات آمار

م ي آنی مورد نظر را انتخاب می ها ابتدا سلولم ،یريم اطالعات الزم را از داده ها بگياگر بخواه
 وجود نداشت ینه این گزياگر چن (ديب آن  را انتخاData Analysisنه ی گزTools یسپس از منو

د يرا عالمت بزن Analysis Toolpak شود ی آه باز می را انتخاب آرده و در پنجره ا…Add-Insنه یگز
 را درون Office ی دی شود سی از شما خواسته م˝احتماال. دي را فشار دهOK سپس دآمه 

  .دي را انتخاب آنDescriptive Statisticنه ی گزData Analysisحال در پنجره .) ديو قرار دهیدرا

  

  Summary Statisticsنه ید و حال گزين آنييرا تع Output Range و Input Range پنجره باز شدهدر 
  .دي را فشار دهOKرا عالمت زده سپس دآمه 

 : از آنها عبارتند از یبرخ آه  دهدی به ما می  اطالعاتSummary Statistics صورت ن یادر 

Standard Error: استاندارد یخطا )(
Nm
σσ ،  Standard Deviation :  انحراف استانداردσ      

Mean : ن  يانگيم                  ، Median : انهيم            ، Sample Variance : 2انس یوارσ  

  با اآسل یم آماريترس

 .ع و به طور مؤثر نشان دادی خام را سریت داده هايوضع و موقع توان یبا استفاده از نمودار ها م
ش از ي بی گاهیو حت(ش از هزار آلمه است يك عكس بی نكته توجه داشت آه ارزش نید به ایبا

  ). باشد یز مياعداد ن

   نمودارانتخاب نوع

 كون یآ ا بریديرا انتخاب آن Insert ی از منو…Chart نهیگز ، Chart Wizard رسم نمودار توسط یبرا

Chart Wizard )  (د يك آنيآلنوار ابزار  از.  
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  Chart typeست يك نوع چارت مناسب را از لی Standard Typesدر پنجره باز شده ودر زبانه 
 یبراد، يد قبال انتخاب آرده باشيد نمودار آنها را رسم آني خواهی آه مییاده هااگر د.ديانتخاب آن

  .د يك آني آل Press and Hold to View Sample دآمه یش رویش نمايجاد پیا

  :انواع چارت با آاربرد آن آمده استر یدر جدول ز

  حيتوض  نوع چارت
ر را با هم یزمان است و مقادرات در طول ييم نشان دهنده تغين ترسیا (Column) یستون

  . آندیسه میمقا
  . پردازدیسه فقرات داده ها میبه مقا (Bar) یله ايم

  .  دهدی ها را نشان میر ها و برآمده گيمس (Line) یخط
  .پردازد ی از آل مییسب فقرات در مقابل بخشهاسه اندازه منایبه مقا (Pie) یگرد
XY) دهدی نشان میك سریدر ر مختلف را یارتباط مقاد  )پراآنده .  
  .د دارد يرات در مدت زمان تاآيي تغی بزرگیرو (Area) یه ايناح

  . دهدی از داده ها قرار میدو سرن ي را بیبات مطلوبيترآ (Surface)  سطح
 داده شده را     ی تقاطع های ها و بزرگیر مختلف سرین مقاديارتباط ب (Bubble) یحباب

  . دهدیم
ه ی سرمایمت هاير قیا سای( موجود یبین و تقریي باال، پایمت هايق (Stock) یموجود

  . دهدیرا نشان م) یگذار
، (Cylinder) یاستوانه ا
   ،(Cone) یمخروط
 (Pyramid) یهرم

، مخروط و  استوانهی سه بعدیسه ها را با نمادهایر ها و مقايمس
  . دهدیهرم نشان م

   رسم نمودار یانتخاب داده ها برا

 یدر قدم بعدد تا يك آني آلNext دآمه یبر رو آه در فوق آمد یقی انتخاب چارت مناسب بطربعد از
  .د يد را انتخاب آنيد از آنها نمودار رسم آني خواهی آه مییداده ها
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ن صورت در قسمت   یر ايدر غد يك آنيآل Next دآمه یرود یرا قبال اتنخاب آرده اداده ها اگر 

Data range برگشت به ید و براي داده ها را انتخاب آنی ، حال سرديرا انتخاب آنكون مربوطه یآ 

  .ديك آني آلNext دآمه ی و سپس روديك آني آلكون ی آیه دوباره رويحالت اول

  

  .باشندوسته يا ستون، به صورت پیك سطر ی داده ها در ید آه سري توجه داشته باشدر ضمن

د ي هر محور را مشخص آنیونوشته هاد عنوان نمودار ين توای مTitles  و در زبانهقدم سومدر حال 
 جدول فهرست عالئم و داده ها را به شما ینیگزیامكان جان قسمت ی موجود در ایر زبانه هایسا
  . دهندیم

  

  .دیي را مشاهده نمایید تا نمودار نهایيك نماي آل Finish دآمه یرو
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  اصالح چارت

ك يك آرد و سپس راست آلي نمودار آلید ابتدا رویبادر آن  یراتييجاد تغیا یپس از رسم نمودار برا
 را …Chart Optionsمثل رات در چارت ييجاد تغی ای مورد نظر براینه های باز شده گزیمنوآرد تا از 

  .ديرات الزم را اعمال آنييد و تغينیبرگز

  نكته آخر

 یكی یرو از نقاط نمودار  مختلفی های عبور منحنی باشد براXY(Scatter)اگر نمودار شما از نوع 
، در د يرا انتخاب آن  …Add Trendlineنه ید سپس گزیيك نماينقاط نمودار رفته و راست آلاز 

حال به قسمت . د يآنرا انتخاب ...)  و یتمی و لگاری توان،یخط (ی ، نوع منحنTypeقسمت 
Options رفته Display equation on chart و  Display R-squared value on chartد ي را عالمت بزن

 ی برایاري آه مع 2R و معادله آن و مقدار ی عبورید تا منحني را فشار دهOKو سپس دآمه 
  .دي باشد را مشاهده آنیات با نمودار ميق آميزان تطبيم

 از یچهار خانه خالابتدا  b و a یطادا آردن خي پی باشد براy=ax + bخط  ی عبوریاگر منحن 
 تابع Insert a function و سپس در قسمت دیي هم انتخاب نماف مجاوریدو ستون و دو رد

LINESTو  انتخاب آرده ی را از توابع آمارOKد ي را فشار ده.                                            
 و Constوارد آرده و قسمت  ها را x  همه Known_x's ها را و در y  همه Known_y'sدر 

Stats را برابر trueید هايحال آل.د ي قرار ده Ctrl + Shift +Enterدي  را با هم فشار ده .
 . باشدی مb ی و ستون دوم مقدار و خطاa یستون اول مقدار و خطا

  

  پايان                                                                                     

          رباقریسيد عليرضا مي

s_a_mirbagheri@yahoo.com   

  ١٣٨٣آبان                                                                                                
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