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 Excel 2010در  Conditional Formattingآموزش کامل ابزار 

و تنظیم : مهندس آذر وارسته مقدمتهیه   

 

 مهندسین مشاور موننکو ایرانشرکت 

 "مقدم آذر يارستٍ"ایه اثر مىحصر بفرد ي ارزشمىد کاری است از سرکار خاوم مُىدض 
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ي بٍ ایىجاوب بعىًان استاد کالض اوتظار ایه جسيٌ کامل ي دقیق را وداشتم  اود.دادٌاوجام 

 ومایم.مىظًر قدرداوی يیصٌ خًد را از زحمات ایشان ابراز می َمیه

 تًاود برای کاربران فارسی زبان اکسل راَگشا باشد.َا میقطعا ایه جسيٌ تا سال
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 1390بُار   –تُران 
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 مقدمه .1

 

 همانند:می آید اغلب سواالت مختلفی برایتان  پیش  ، حال تجزیه تحلیل اطالعات هستید زمانیکه  شما در

 ه اند؟در این ماه فروش داشت$50,000بیش از   در شركت،ه کسانی چ-1

 استخدام شده اند چه عددی می باشد؟ در شركت  کهسن متوسط کسانی -2

 است؟سود سالیانه داشته %10بیش از  كارخانه کدام محصول-3

و  در یک کالس درس کدام یک از شاگردان بیشترین بازدهی و کدام یک کمترین بازدهی را داشته اند؟-4

 سواالتی از این قبیل.

با  واي از سلول ها سلول هاي مشخص يا محدودهبا برجسته سازي  Conditional Formattingابزار

ها به ما كمك مي كند تا به آساني به اين سواالت پاسخ Icon Setو  Data Bar ،Color Scaleاستفاده از 

 دهيم.

Conditional Formattingا يك محدوده از سلول ها تعريف ، بر اساس شرطي كه براي يك سلول ي

به اين صورت كه اگر شرط برقرار باشد سلول ها  ،خواهد داد شود فرمت و ظاهر سلول را تغييرمي

تغييري در فرمت يا ظاهر سلول ها اتفاق نمي براساس آن شرط تغيير خواهد كرد و در غير اين صورت 

 افتد.

بسیار ساده شده است و تنها با چند کلیک  Conditional Formatting، کار با ابزار Excel2007ارائه با

 .کاری بسیار دشوار بودقبلی  هاينسخهرسیددر حالیکه در  خود به هدفمی توان موس 

اضافه شده است، از جمله  Conditional Formattingنیز قابلیت های جدیدی به ابزار Excel 2010در 

 هر، و.....که به تفضیل به ايجاد محورایجاد شده مثل وارد کردن اعداد منفی، و Data Barتغییراتی که در 

  شود.مي پرداخته آنها از كدام
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 دسترسی پیدا کرد؟Conditional Formattingاز کجا می توان به ابزار  .2

و در Homeدر منوی Conditional Formattingهمانطور که در تصویر زیر مالحظه می نمایید، ابزار  

 می توان این چنین هم آدرس داد:.قراردارد Stylesقسمت 

Home→Styles→ Conditional Formatting 

 1تصویر شماره 

های زیر به ترتیب نمایش کنید، آیتمکلیک می Excel 2010در را Conditional Formattingزمانیکه منوی  

 داده می شود:

- Highlight cells Rules 

- Top/Bottom Rules 

- Data Bars 

- Color Scales 

- Icon Sets 

- New Rule…… 

- Clear Rules 
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- Manage Rules…… 

 پردازیم:موارد میاین  حبه همان ترتیبی که در باال به آن اشاره شده به توضیدر این مقاله 

3. Highlight Cells Rulesچه کاربردهایی دارد؟ 

 

 

 2تصویر شماره 

خود نیز شامل قسمت های Highlight Cells Rulesمالحظه می نمایید،  2همانطورکه در تصویر شماره 

 باشد:مختلفی می

Highlight Cells Rules/Greater Than……- 

 .هستند Formatting Conditional ابزار بخش سادهGreater Than ،Less Than ،Equal Toآیتم های

Rule :های جدیدی نیز به این بخش اضافه شده است 

Text that containهایی که شامل کلمات و یا متن مشخصی سلولتا دهد می را امکاناين : به شما

 هایالیت کنید.را هستند، 
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A Date Occurringتوانید مفاهیم ساده زمانی مثل : میyesterday ،today ،tomorrow ،last week ،

next week ،this month ،last month ،next month  و یاin the last seven days  را انتخاب کرده و

 هایالیت کنید.

Duplicate valuesهای دارای مقادیر تکراری و یا حتی برعکس، غیر توانید سلولگزینه می : با این

 تکراری را هایالیت کنید.

 شود:زده می هاييات گفته شده در باال مثالجهت روشن شدن موضوع

فرض کنید لیستی از اسامی شاگردان یک کالس به همراه معدل های آنهادر اختیارداریم  و می خواهیم 

 از لیست تشخیص دهیم: 18از بین  آنها شاگردان ممتاز این ترم تحصیلی را با شرط معدل باالی 

 کرد: استفاده Greater Thanاز قسمت  ، می بایست 18برای مشخص کردن مقادیر بیش از عدد 

 باشد،نمره دانش آموزان می ستون مربوط به محدوده اطالعات را انتخاب کنید،که در این مثال -1

 3تصویر شماره 
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 Home→Styles→Conditional Formatting→Highlight Cell Rules→Greaterسپس به مسیر -2

Than.بروید 

 کنید،وارد Format cells that are greater thanرا در قسمت  18عدد -3

متمایز کردن اعداد فرمت جهت  6،در یک منوی کرکره ای Greater Thanدر سمت راست پنجره -4

 ،، می توانید مشاهده نمایید، با امتحان کردن هر یک از آنها3که در تصویر شماره  وجود دارد18باالی

 فرمت خانه هایی که انتخاب کرده اید، تغییر می کند.

همانطور كه در تصوير گردد، د، اعمال میایانتخاب کرده ایاز منوی کرکره، فرمتی که OKبا انتخاب -5

محتويات آن به به همراه باشد،مي18مالحظه مي نماييد، سلول هايي كه شامل اعداد باالي  4شماره 

 آمده است.در  رنگ قرمز

 4تصویر شماره 
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با یک  ؟می خواهیم مآدرس سلول بدهی، 18به جای عدد  محال بیایید یک قدم جلوتر برویم، آیا می توانی

 مثال این کار را انجام دهیم:

از میزان درآمد وهزینه و نهایتا سود شرکت که از اختالف میزان درآمد از هزینه های لیستی فرض کنید، 

کدام از یک ماه های سال داریم، حال می خواهیم ببینیم  ماه سال 12رکت حاصل  می شود را در ش

، 5چنانچه به مسير زير برويم، همانند تصوير شماره  سال داشته است؟ه به آخرین ما سود بیشتری نسبت

 پنجره اي جهت وارد كردن اطالعات باز مي شود.

Home→Styles→ConditionalFormatting→Highlight Cell Rules→Greater Than 

ماهیانه اسفند ماه می باشد را کردن عدد، می توان آدرس سلول را که در اینجا مقدار سود به جای وارد 

سودهای فرمتی که قبال به آن اشاره شد،می توان  6، و با انتخاب یکی از D13وارد می کنیم، یعنی سلول

 ماهیانه بیش ار اسفند ماه را به راحتی مشخص نمود.

 5تصویر شماره 
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 . باشدمیGreater thanاز لحاظ ساختار همانند between ،Less Than ،Equal To مباحث

 را ،ريال است 50,000,000كمتر از را كه سال از ي يهابطور مثال اگر بخواهيم در آمد ماهيانه ماه

 Format cells thatو در قسمت گيريم را بكار مي Less Than، از همان آدرس، دستور هاياليت كنيم

are less than كنيم.عدد مورد نظر را تايپ مي 

و 18,000,000بين ما ،ماهيانه هايهزينه،بدانيم در كدام يك از ماههاي سالدر صورتيكه بخواهيم  

-همانطور كه در شكل زير مشاهده مي استفاده نموده و betweenاز دستور  ،قرار دارد34,000,000

 (6تصوير شماره )نماييمتايپ مياعداد را  Format cells that are betweenشود در 

 

 6تصوير شماره 

 كنيم.استفاده مي  equal toو در صورتيكه بخواهيم عدد خاصي را مشخص كنيم از دستور 

 باشد.مي  Text that contain، دستور Highlight Cell Rulesهاي يكي ديگر از بخش
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، آدرس های پستی کارکنان یک شرکت که کارمندان آن در Excelفرض کنیددر ستونی از خانه های 

کدپستی /پالک /کوچه /خیابان  و با فرمتاستان های مختلف مشغول به کار هستند، به  صورت کامل 

 ./شهر/کشوردرج شده است

حال فرض کنید، شما فقط می خواهید، کارکنانی که در شهر تهران زندگی می کنند را بیابید،پیدا کردن 

 Conditional Formattingساکنان تهران از بین این همه شهر کار سختی خواهد بود، اما با استفاده از  

 .انجام خوهد شدو با طي مراحل زير این کار به سادگی 

انتخاب را ، گردددر آن اعمال  Conditional Formatting که می خواهید،دستور  محدوده مورد نظر را-1

 باشد.های پستی میدر این مثال ستون مربوط به آدرس. نمایید

 :اجرا كنيدزير مسیر را از  Text than containsدستور سپس -2

Home→Styles→ConditionalFormatting→Highlight Cells Rules→Text that contains 

 7تصویر شماره  (تهران است را وارد نمایید كلمهابتدای كه  T,حرف شود، در پنجره ای که باز می-3

سپس از منوی کرکره ای یک فرمت برای شناسایی افرادی که در تهران زندگی می کنند، انتخاب نمایید که )

را  ok كليد سپس .شده استاستفاده  Light Red Fill With Dark Red Textدر این مثال از فرمت 

 بزنيد.

از بين  به این ترتیب مالحظه می نمایید که با یک حرکت ساده توانستیم شاغلین ساکن در استان تهران را

 بیابیم. اطالعات زيادي
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 7تصویر شماره 

 توليد كردهامروز فايلي را  هاست. اگر در اكسل،هاي خوب اكسل درك مفهومي تاريخيكي ديگر از ويژگي

هايي كه تاريخ آنها مربوط به يك ، سلول last weekو شرط  Conditional Formattingبا استفاده از  و

است را هاياليت كنيم و  يك ماه ديگر، مجددا فايل را باز كنيم، اكسل به  -نسبت به امروز-هفته پيش 

بر پايه كه  ايل مذكوردر ف راجديدهاي ، سلولكامپيوتر صورت اتوماتيك و با توجه به ساعت دستگاه

Conditional Formatting هاياليت خواهد كرد.تعريف شده ، 

 شود. تواند تاریخ میالدی باشد و تاریخ هجری شمسی در اکسل پشتیبانی نمی تذکر: تاریخ فقط می

كه همگي با اين واژه ها آشنا برخی از انتخاب های تاریخ خود توضیح هستند، مثل دیروز، امروز، و فردا

 :داشته باشدسایر موارد نیاز به توضیح اما شايد  هستند و نيازي به تعريف ندارند،

:A week (يك هفته) و به عنوان هفت روز كه از یکشنبه تا شنبه  تعریف شده استThis week شامل

 شود.تمام روزها، از یکشنبه تا شنبه، كه از جمله آنها تاریخ جاری است، هاياليت مي

In the last 7 days:شودرا شامل ميامروز و شش روز قبل از امروز. 
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:This month شود، هاي تقويم ماه جاري ميم روزشامل تماLast month،  تمام روزهاي تقويم ماه نيز

  30تا  1شامل روزهاي  Last monthباشد، MAYماه  31يا 1گذشته است. بطور مثال اگر امروز 

 شود.مي APRILماه

با توجه به تاريخ دستگاه كه كه در باال نيز به آن اشاره شد،  هاي مختلف قالب بندي را گزينه8شمارهتصوير

 .دهدنشان مياست  2010ژانويه  3

 

 8شماره تصوير

توان مقادير تكراري و يا مقادير غير تكراري را نيز هاياليت ، ميConditional Formattingبا استفاده از 

 كرد.

براي مثال فرض كنيد، ليستي در اختيار داريم كه درآن گزارشي از فروش محصول يك كارخانه فوالدسازي 

 توسط مشتريان مختلف در زمانهاي متفاوتي از سال ارايه شده است، كه در مثال زير محصول اين كارخانه 

ST-37،حال مدير اين كارخانه مي خواهد بداند كه كدام مشتري بيش از يكبار از اين محصول  مي باشد



CONDITIONAL FORMATTING MARCH 2011 

   
 موننکو ایرانین مشاور مهندسشرکت   - مقدم تهیه و تنظیم : آذر وارسته 12 

خريد كرده است، محدوده مورد نظر كه شامل اسامي مشتريان مي باشد را انتخاب مي نماييم، سپس 

 مسير زير را دنبال مي كنيم.

Home→Styles→ConditionalFormatting→Highlight Cells Rules→Duplicae Values…. 

 9تصوير شماره 

مالحظه مي نماييد، مشترياني كه بيش از يكبار از اين كارخانه  9همانطور كه در تصوير شماره 

 گرديده اند. Highlightخريدداشته اند، 

حال فرض كنيد، مي خواهيم برعكس اين حالت عمل كنيم، و فقط مشترياني را كه تنها يكبار خريد داشته 

باال رفت، تنها با اين تفاوت كه به جاي  آدرساند را مشخص نماييم، كه مي توان از همان 

Duplicate، Unique(10تصوير شماره.)را انتخاب نمود 
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 10تصوير شماره

 

(،با استفاده از  Unique(و یا بدون تکرار )Duplicateتکراری )شناسایی مقادیر  .3.1

Conditional Formatting 

 

می توان مقادیر تکراری و یا مقادیری که فقط یکبار ظاهر شده  Conditional Formattingبا استفاده از 

اند را پیدا کرده و هایالیت کرد. البته متأسفانه این امکان وجود ندارد که که اولین سلول از سلول هایی که 

 Excelدارای مقدار تکراری هستند را هایالیت کرد زیرا این امکان علیرغم مفید بودن به طور مستقیم در 

 ار داده نشده است.قر
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 11تصوير شماره

ی را رهمه سلولهای دارای مقادیر تکرا Excelمقادیر تکراری هایالیت شده اند و در واقع  Aدر ستون 

هایالیت کرده است. در بسیاری از مواقع کاربر فقط به یکبار تکرار سلول های دارای مقادیر تکراری 

 حذف کند که کار مطلوبی نیست.احتیاج دارد و باید خود بقیه موارد را 

گر بخواهیم همه مقادیر  )با احاالیر بدون تکرار هایالیت شده است، سلول های دارای مقاد Cدر ستون 

این امکان را ندارد که فقط یک  Excelچون  ،وجود ندارد حذف مقادیر تکراری ( را لیست کنیم این امکان

-بلکه همه را هایالیت می کند. برای حل این مشکل می ،سلول از سلول های دارای تکرار را هایالیت کند

 استفاده کرد: ریزتوان از فرمول 

=COUNTIF(E$4:E4,E5)=0 

هایالیت شود.  در واقع با این فرمول تمام مقادیر موجود هایالیت شده بدون اینکه مقادیر تکراری آنها

 حال می توان با حذف مقادیر هایالیت نشده، لیستی از کلیه مقادیر موجود بدست آورد.
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-، در اختيار شما قرار ميHighlight Cells Rulesدر بخش   Excelبراي استفاده از امكانات بيشتري كه 

 را انتخاب كنيد. More Rulesبايست در همان بخش، گزينه دهد، مي

Excel  طور اتوماتيك در قسمت  بهSelect a rule type گزينه ،Format only cells that contain  را

 كند.انتخاب مي

هاي اي دوم عالوه برگزينهرا انتخاب كنيم، در منوي كركره Cell Valuesاي اول، گزينه اگر در منوي كركره

هاي ، گزينهhighlight cells rulesدر بخش  between ،equal to ،greater than ،less thanموجود 

نيز اضافه  less than or equal to,greater than or equal to,not equal to, not betweenديگر مانند 

 (12تصوير شماره ).شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12تصوير شماره 

 

 ,not containingهاي را با استفاده از گزينه text that contains، قسمت specific textگزينه 

beginning with,ending with (.13تصوير شماره توسعه داده است) 
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 13تصوير شماره 

 

 ندارد.  a date occurringباشد، كه تفاوتي با بخش مي Dates Occurringگزينه بعدي در اين منو، 

 errorسلولهاي پر،  no blanksسلولهاي خالي،  blanksهاي ديگري نيز در اين منو وجود دارد كه گزينه

 moreشود.مزيت ديگر استفاده از هاي بدون خطا را شامل ميسلول no errorهاي داراي خطا، سلول

rule هايي است كه شرط در آنها بر قرار است و زدن كليد ، تنوع در تغيير فرمت و شكل ظاهري سلول

 (14تصوير شماره يير داد.)و ساير موارد را تغ borderهاي سلول، توان فونت نوشتهفرمت مي
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 14تصوير شماره 

 Rules TOP/Bottom   استفاده از قانون .4

می توان بدون مشخص کردن مقدار خاصی از یک سلول به محدوده ای  Ruleدر واقع بااستفاده از این 

 (15تصوير شماره ).دست یافت ریزبا مشخصات 

TOP 10 items : سلولي را كه به لحاظ بزرگي  10توانيد بطور پيش فرض ميبا استفاده از اين گزينه

ها را خود دهد كه تعداد سلولاين امكان را مي  Excelالبته  .داراي بيشترين مقدار هستند انتخاب كنيد

 انتخاب نمائيد.

TOP 10% :هاي محدوده % از سلول10گردد كه شما بخواهيد بطور مثال اين گزينه زماني انتخاب مي

 ها هستند را هاياليت كنيد.نظرتان را كه داراي مقادير بزرگتري نسبت به ساير سلولمورد 

Bottom 10 items مقادیر را ودمی توان بسته به هدف خبا استفاده از اين گزينه، : بر عکس آیتم اول ،

 هایالیت کرد.
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Bottom 10%می توان از  باشند،ها كه داراي كمترين مقادير ميي از سلول: برای مشخص کردن درصد

 این گزینه استفاده کرد.

Above Average:هايي را كه بزرگي مقدار اختصاص يافته به آنها، از سلول، يداز طريق اين آيتم مي توان

ها هاي محدوده منتخب، بيشتر است را هاياليت كنيد.در صورتيكه مقادير درون سلولسلول مقدار ميانگين

 شود.هاي هاياليت شده بروز رساني ميميانگين، سلولتغيير كند، با تغيير مقدار 

Below Average : هاي محدودهبا مقادير كمتر از مقدار ميانگين سلول هايسلولآیتم قبلی  بر عكس 

 ده و هایالیت کنید.نموتوانید مشخص را میمنتخب 

 

 15تصوير شماره 

 

 های فوق الذکر: Ruleبرای انتخاب 

یکی از شش مورد باال را  Home, Conditional Formatting, Top/Bottom Rulesاز مسیر 1.

 انتخاب کنید.
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به جز دو مورد آخر در چهار مورد اول باید عددی را جهت مشخص کردن هدف خود تعیین کنید. با 2.

 ( نمایش داده می شود.Previewانتخاب هر عدد، بالفاصله تنیجه )

، شش گزینه پیش فرض برای انتخاب  رنگ پیش زمینه، متن و حاشیه وجود اي منوي كركرهدر . 3

در اين منو وجود دارد كه در صورت انتخاب آن Custom Format،همچنين گزينه ديگري به نام دارد

ه، فونت، رنگ سلولهايي كه با توجه به برقراري توانيد فرمت و شكل ظاهري مقادير، حاشيشما مي

 شد را انتخاب كنيد. هاياليت خواهند ،شرط

آموزان يك كالس در يك فايل در اختيار شما قرار داده شده فرض كنيد نمرات درس رياضي دانش

 :خواهيد موارد زير را هاياليت كنيداست و شما مي

 ،نفر برتر در اين درس  3نمرات  -1

 كه داراي باالترين نمرات هستند، % از دانش آموزان30نمرات  -2

 اند،ين نمره را در اين درس گرفتهنفر از دانش آموزان كه كمتر 2نمرات  -3

 زان كه داراي كمترين نمرات هستند،% از دانش آمو20نمرات  -4

 ميانگين نمره در كالس بيشتر است، نمرات كساني كه از  نمره آنها از -5

 نمرات كساني كه از  نمره آنها از ميانگين نمره در كالس بيشتر است. -6

همانطور آورده شده است، G:Gتا  B:Bهاي به ترتيب در ستون16پاسخ به اين سواالت در تصوير شماره 

هاي بايست به ترتيب به گزينه، مي 6تا  1براي پاسخ به سواالت  .كه در تصوير نيز نشان داده شده است

TOP 10 items ،TOP 10% ،Bottom 10 items  ،Bottom 10% ،Above Average   وBelow 

Average  جايگذاري نمود. 10را از آدرس زير انتخاب نموده و اعداد مد نظر را به جاي عدد پيش فرض 
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 16تصوير شماره 

 

آيتم  6نيز انتخاب هاي ديگر به همراه   …TOP/BOTTOM RULESدر بخش  …More Rulesگزينه 

 بايست از آدرس زير استفاده نمود.باال در اختيار شما قرار خواهد داد كه براي دستيابي به آنها مي

Home→Styles→ConditionalFormatting→Top/BottomRules→More Rules… 

، دو گزينه  New Formatting Ruleمربوط به پنجره باز شده با عنوان  select a rule typeدر قسمت 

 Format only values that are aboveو  Format only top or bottom ranked valuesهاي باعنوان

or below average باشند.مربوط به اين بخش مي 

، TOP 10 items ،TOP 10%هاي تنها همان آيتم Format only top or bottom ranked valuesگزينه 

Bottom 10 items وBottom 10%شود اما گزينه را شامل ميFormat only values that are above 

or below average  هاي كنيد به جز آيتممشاهده مي 17همانطور كه در تصويرAbove Average   و

Below Average هاي ديگري نظير آيتمequal or above  ياequal or below شودرا نيز شامل مي. 
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 17تصوير شماره 

 

 اندازه يك دارند، قرار آنها ميانگين اطراف در مقدار چه تا مشاهدات كه گويدمي ما به معيار انحراف اندازه

 كوچكي دامنه در ها داده كه است واقعيت اين دهنده نشان هاداده از ايمجموعه معيار انحرف براي كم

-داده كه است تري گسترده دامنه كننده بيان بزرگ معيار انحراف بالعكس و اند شده پراكنده ميانگين حول

خواهيد نمرات دانش آموزاني را كه باالتر و يا بطور مثال، مي .اندگرديده پراكنده ميانگين حول در ها

تر از محدوده انحراف معيار يك كالس قرار گرفته اند را هاياليت كنيد. براي اين كار پس از انتخاب پايين

 More Rules، گزينه Top/Bottom Rules، بخش  Conditional Formattingاز منوي  محدوده نمرات،

 Format only values that are above or، گزينه Select a Rule Typeد. سپس از بخش را انتخاب كني

below average  و در قسمتEdit the Rule Description  ايز منوي كركرها Format values that 

are   1گزينه std dev above  اين . و در نهايت با استفاده از كليد فرمت تعبيه شده در را انتخاب كنيد

 a-17وير شماره تصهاي هاياليت شده را تعيين كنيد.پنجره ، شكل و ظاهر سلول
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 a-17تصوير شماره 
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 برای ایجاد نمودارهای میله ای داخل سلول ها Data Barاستفاده از  .5

Data Bar نسبت به  ،نوار باریکی از رنگ است که بر اساس بزرگی مقدار نسبی اختصاص یافته به سلول

رنگ  ،یابد. مقادیر كوچكتراز یک طرف سلول به طرف دیگر گسترش می ،سایر سلولهای محدوده منتخب

% پرشدگی را به دنبال داشته باشند. با این قابلیت 100تا  است گیرند و بزگترین اعداد ممکنکمتری می

 .توان به صورت چشمی  مقادیر بزرگتر و کوچکتر را متمایز کردمی

Excel2010 در خصوص  بيشتري امکاناتData Bar .در اختيار شما قرار مي دهد 

باشند به این معنی که  (Gradient) مدرجو یا ( Solid)پر و يكنواخت،تو رنگی می توانند نوارهاي

کمک می کند که اعداد داخل سلول ها  ،تغییر می کند و این امکان نوارشدت رنگ از ابتدا تا انتهای 

در تصوير شماره B8و  B2های توان به اعدادسلول)به عنوان مثال می راحت تر قابل مشاهده باشند.

وجود  نوار" قابی دور مدرجبه صورت پیش فرض در حالت "اشاره كرد(، همچنين جهت مقايسه 18

 .شودکجا تمام می نواردارد تا دقیقًا مشخص کند که 
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 18تصوير شماره

و  ،شوددر نظر گرفته نمی Data Barدیگر  0نشان داده شده، برای مقدار  E10همانطور که در سلول 

 پیکسل رنگ در نظر گرفته شده است. 4، برای کوچکترین مقدار

مربوط به  Data Bar، باشند Data Barمی توانند دارای Excel2010  در سلول های با مقادیر منفی 

شود. شما برای داده می با گسترش به سمت چپ محور مرکزی نشان معموال اعداد منفی با رنگی دیگر و

وقعیت محور به صورت گزینه اول انتخاب مرو دارید،  انتخاب وضعیت محور مرکزی سه گزینه پیش

منفی  اعدادمقدار مثبت و کوچکترین اعداد در این گزینه بر اساس بزرگترین مقدار  اتوماتیک است،
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محور کمی ( 22)درتصوير شماره B14:B20های به طور مثال در سلولشود، موقعیت محور انتخاب می

 متمایز گردد. Data Bar% در 3.3% از مقدار منفی 4.5به سمت چپ متمایل شده است تا بزرگی مقدار 

 Dataتوان میاینکه  گزينه سومها قرار داد و توان محور مرکزی را در مرکز سلولدر انتخاب دیگر می

Bar مثبت و منفی را در یک طرف محور مرکزی قرار داد و جهت تمایز آنها  مقاديرهایExcel   برای

 کند.مقادیر منفی از رنگ دیگری استفاده می

دو روش وجود دارد یک روش اینست که  Excel 2010مقادیر منفی در  Data Barبرای نشان دادن 

مقداری که از صفر دورتر است)با در نظر گرفتن قدر مطلق اعداد منفي( پر شدگی بیشتری را نشان دهد 

 گردد.مشخص میمذكور  محدوده با روش منفي در اين و به این معنی که کوچکترین عدد 

، ریاضی از لحاظزیرا  ، دهدروش دیگر این است که نزدیکترین عدد به صفر پر شدگی بیشتری را نشان  

از روش اخير به عنوان پيش فرض   Excel2010 ،باشدبزرگترین عدد منفی می  عدد نزديك به صفر،

عدد منفي و % بزرگترين -1.3با مقدار   E19سلول ، E14:E20هاي براي مثال سلولاستفاده مي كند.

 باشد.هاي با اعداد منفي ميداراي بيشترين طول نوار رنگي قرمز مربوط به سلول

های مثبت و منفی و Data Barسازد که رنگ و محدوده شما را قادر می Excel 2010بطور كلي 

 موقعیت محور مرکزی را در کنترل خود داشته باشید.

( که قابلیت تولید C3:C10راست به چپ کشیده شوند )توانند درون سلول از  ها می Data Barهمچنین 

 .18تصوير شماره نسبی را در اکسل ایجاد کرده است. های هیستوگرام

 :باشد، به شرح زير ميوجود داردData Barsدر بخش Excel2007از كه  همچنین امکاناتی
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صورت اتوماتیک است اماشما ، با اینکه این مقیاس در ابتدا به قابل تنظیم می باشد Data Barمقیاس 

می توانید حداکثر و حداقل طول نوار رنگي را به یک عدد مشخص و یا در صد و یا یک فرمول محدود 

 سازید.

در که  طورهمان ،را نشان دهید نوارهاي رنگيتنها  ها،  توانید با پنهان سازی اعداد در سلولشما می

ها پنهان سازی با استفاده از قالب بندی شرطی، مقادیر سلول ، گرددمشاهده میE14 : E20سلولهای 

 ها متصل شده است.شده و کلمات مرتبط به این سلول

 Data Barایجاد  .5.1

 بایست طی شوند:مراحل زیر می  Data Barبرای تولید یک 

شما  بایست دارای مقیاس مشابهی باشند، برای مثالانتخاب محدوده اطالعات عددی مورد نظر که می1.

نوان محدوده انتخاب توانید اطالعات مربوط به ستون فروش یا اطالعات مربوط به ستون سود را به عمی

آن ها را به  Ctrlمی توان بانگهداشتن  windowsياگر سلول ها پیوسته نیستند مثل بقیه برنامه هاکنید،

 ( خواهند بود.Scaleاین محدوده انتخاب شده دارای یک مقیاس )هاي سلولترتیب انتخاب کرد.

بینید انتخاب کنید. همانطور که می  Conditional Formattingرا از  Data Bar، گزینه  Homeاز تب 2 .

Data Barها توانند انتخاب گردند.این رنگها در شش رنگ آبی،سبز، قرمز، زرد، نارنجی و آبی روشن می

بینید نوار همانطور که در شکل زیر میخاب کنید، انتباشند.یکی از آنها را به صورت توپر و یا مدرج می

 (19) تصوير شماره های منتخب ظاهر خواهد شد. باریکی از رنگ در سلول
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 19تصوير شماره 

 Data Barتنظیمات  .5.2

 Dataرا به سلول با بزرگترین ارزش نسبی و کوچکترین  Data Barبه طور پیش فرض اکسل، بزرگترین 

Bar های زیر توانید با استفاده از روشدهد.شما میرا به سلول با کوچکترین ارزش نسبی اختصاص می

 این پیش فرض را به طور دلخواه تغییر دهید.

را كليك  …More Rulesو سپس را انتخاب کنید. Data Barگزینه  Conditional Formattingاز لیست 

 كنيد.

 (.21باز می شود )تصویر شماره Edit Formatting Ruleدر این صورت جعبه گفتگوی 
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 21تصویر شماره

را انتخاب و از منو  Format all cells based on Their valuesگزينه  Select a Rule Typeدر قسمت 

 را انتخاب كنيد.  Data Barگزينه  Edit the Rule Descriptionقسمت  Format Stylesاي كركره

 برای تنظیمات به شرح ذیل در این جعبه گفتگو وجود دارد:امکانات مختلفی 

 نمایش تنها و اعداد سازی پنهان برای Data Bar به مربوط گزینه هاسلول درون Show bar only را 

 .دنیك انتخاب پنجره این در

 هایحالت توانیدمی شما مینیمم، و ماکزیمم مقادیر برای Automatic، Number، Percent، 

Percentile، Formula، Smallest/Largest number انتخاب را اتوماتیک اگرحالت. کنید انتخاب را 

 معین عدد یک انتخاب با توانمی که کرد خواهد تخابنا را ماکزیمم و مینیمم مقدار یک Excel کنید،

هاي محدوده مورد نظر در تصوير زير ، براي بطور مثال اگر براي سلول .کرد فعال غیر را حالت این
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 Dataمحدود كرديم،  30و  3، آنها را به اعداد Automaticمقادير ماكزيمم و مينيمم، به جاي حالت 

Bar  .محدوده مورد نظر به شكل زير خواهد شد 

 

 22تصویر شماره

 

 کامل شدگی پر حالت ،Fillاي در منوي كركرههاData Barتوانیدبرای،شمامیBar Appearanceدرقسمت

 (23)تصوير شماره .کنید انتخاب را مدرج یا و
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 23تصوير شماره 

 منوی دو .کرد انتخاب را solid borderیا و no border حالت Data Bar هدمحدو برای توانمی همچنین

 نماييد. انتخاب آنرا محدوده و Data Bar  رنگ تا، دهدمی را امکان این شما به کشویی

قابل تعريف  bar directionدر منوي كشويي   دهاي موجوگزينهبوسیله  ها،نوار در سلولجهت امتداد 

ها و یا براساس شرایط سلول ، از راست به چپراست به چپاز تواند میكه  (24)تصوير شماره  باشدمي

(Contextباشد )  تنظیمات مثالً در حالتی کهExcel از راست به چپ  نوارهاجهت  ،زبان فارسی باشد برای

با استفاده  C3:C10هاي براي سلول  Data Bar، جهت   18به عنوان مثال در تصوير شماره خواهد بود.

 است. انتخاب گرديده Bar Directionاي كركرهي ، مربوط به منو Right – to Leftاز گزينه 

 

 

 24تصوير شماره 
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داشته وجود اعداد منفی ، Conditional Formattingدر محدوده انتخاب شده براي ايجاد هنگامی که 

-می شما اين گزينه راانتخاب استفاده كنيد.وقتیNegative values and axisاز گزینه  دمی توانی، دباش

 Dataرنگ انتخاب برای جدیدی هایsetting كنيد،مشاهده مي 25شماره همانطور كه در تصوير  کنید،

Bar موقعیت توانیدمی همچنین. شودمی گذاشته اختیارتان در منفی اعداد به مربوط نواری محدوده و 

 .دهید قرار اتوماتیک صورت به منفی و مثبت مقادیر بزرگی به نسبت یا و سلول مرکز در را صفر محور

 .است انتخاب قابل نمایش صورت در نیز محور این رنگ همچنین

 

 25تصوير شماره 

هاي مربوط به مقادير رتوان رنگ نوا، مي Fill color، با انتخاب گزينه Negative bar fill colorدر قسمت 

منفي را انتخاب كرد و يا اگر بخواهيد نوارهاي مربوط به مقادير منفي همرنگ نوارهاي مربوط به مقادير 

 را انتخاب كنيد. Apply same fill color as positive barمثبت باشد،  گزينه 

هايي مشابه قسمت انتخاب Negative bar border colorحدوده نوارها نيز، قسمت براي انتخاب رنگ م

 باال در اختيارتان قرار داده است.

 لدهد.گزينه اونيز سه گزينه پيش روي شماي قرار مي Axis settingقسمت  براي تنظيمات محور نيز

Automatic  است كه در صورت انتخاب آن ، بر اساس بزرگي مقادير منفي موقعيت محور قابل تغيير

 (26است.)تصوير شماره 
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، است كه بدون در نظر گرفتن بزرگي مقادير مثبت و منفي، محور را Cell midpointگزينه بعدي ، گزينه 

 داد.  ( قرار خواهد26در تصوير شماره  B2:B9هاي محدوده)مانند در مركز سلول

داده شده است،  ، يا بدون محور است كه همانطور كه در جلوي اين گزينه توضيحNoneو در نهايت گزينه 

صورت جهت نوارهاي مقادير منفي با جهت نوارهاي مقادير مثبت يكي خواهد شد. توجه داشته  در اين

باشيد كه طول نوار اعدادمنفي نزديك به صفر از طول نوار اعداد دورتر از صفر ، بزرگتر است و براي 

-)سلول .شودت، نيز نواري در نظر گرفته نمياس -32، 26كوچكترين عدد نيز كه در مثال تصوير شماره 

 (26در تصوير شماره  C2:C9 هاي 

 

  26تصوير شماره 
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 (Subset of Cellsداده ها ) قسمتی ازبرای  Data Barنمایش  .5.3

فرض  .حالنمایش داده می شد ،محدوده انتخاب شده يها در همه سلول هانواردر قسمت های قبلی، 

نکته کلیدی در این قسمت استفاده  شوند.% باالیی محدوده نمایش داده 40ها در نوارمی خواهیم ، کنید

 می باشد.  Conditional Formatting Rules managerدر جعبه گفتگوی  Stop if Trueاز گزینه 

 Background Ruleسپس با اعمال  ،كنيدموردنظر را اعمال  Data Barابتدا در محدوده انتخاب شده 

ها را كه داراي كوچكترين مقادير در محدوده بودن % از سلول60( Stop if Trueسفید )همراه با انتخاب 

 Format onlyرفته و از قسمت  New ruleبه قمست  Data Barیعنی پس از اعمال . فرمت كنيد

bottom ranked values  همراه با انتخاب( پیش زمینه سفید را اعمال می کنیمStop if True معنی .)

تصوير شماره ) اعمال نشود Data Bar( % مينيمم60) ،دش برقرارآن این است که اگر شرط موردنظر 

27). 

 

 

 27تصوير شماره 
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 Color Scaleاستفاده از  .6

Color Scale  شبیه بهData Bar هاي با طول های رنگینواربا این تفاوت که به جای نمایش ، می باشد

( مقدار نسبی Gradient) مدرجبه صورت  يدو و یا سه رنگهاي استفاده از طيفسلول، با در هر  مختلف

 Color.چگونگي بكار گيري نمایش می دهدهاي محدوده منتخب مقادير ديگر سلولول را نسبت به هر سل

scale درExcel 2010  باشد.به شرح زير مي 

شامل سر تیترها محدوده منتخب، محدوده موردنظر از سلول ها را انتخاب کنید. دقت کنید که  -1

(Heading و مقادیر جمع )( بندیTotal) نباشد. يا كل 

2- Color scale  را از منویConditional Formatting .انتخاب کنید 

ها براي محدوده سلولحالت مختلف را  12يكي از  ،می توانید Color Scaleاز منوی بازشونده  -3

كه در هنگام انتخاب آنها  تفاوت هایی با هم دارندحالت  12. الزم به ذكر است كه اين انتخاب کنید

شش تای اول از طیف سه رنگی استفاده می کنند که نمایش بهتری  بايست به آن توجه كنيد.مي

ه نمودپرینترهای رنگی مناسب هستند و شش تای بعدی از طیف دورنگی استفاده براي داشته و 

 .28، تصوير شماره مناسب می باشند و برای پرینترهای سیاه و سفید
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 28تصوير شماره 

 

سفید، بزرگترین عدد دارای پس زمینه قرمز پررنگ و کمترین عدد -به طور مثال در طیف دو رنگی قرمز

از صورتی )ترکیب  ترتر يا تيرهرنگي روشن ،پس زمینه کامالً سفید خواهد بود و اعداد بین آن دو دارای

 (29)تصوير شماره دریافت می کنند.شده ، در محدوده انتخابقرمز و سفید( بر اساس مقدار نسبی آن ها 
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 29تصوير شماره 

 Color Scaleسفارشي كردن  .6.1

 نيست.حالت موجود در منوی آن  12محدود به تنها ،  Color Scaleاستفاده از 

-اي باز ميپنجره,Conditional Formatting, Color Scale, More RulesHome,Stylesبا طی مسیر 

-، ميFormat Styleاي آن، با استفاده از منوي كركره Edit the Rule Description شود كه در بخش 

رنگي در اين  3و يا  2هاي اصلي در طيف انتخابي را مشخص كنيد. پس از انتخاب طيف توانيد تعداد رنگ

واه را هاي مينيمم، ماكزيمم و ميانه رنگ دلخ، براي حالتColorاي منو، با استفاده از منوهاي كركره
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را تنها به مقادير  بزرگترين ، كوچكترين و يا ميانگين  انتخاب كنيد. البته الزم به ذكر است كه اين حالت

هايي مثل يك فرمول خاص يا در صد و يا يك عدد دلخواه بلكه محدوديت ،توان محدود كردهانميسلول

 .30باشد، تصوير شماره بل تعريف ميقا Typeاي هاي مختلف، با استفاده از منوي كركرهنيز براي حالت

 

 

 30تصوير شماره 

به  Color Scaleخواهيد با استفاده از براي مثال فرض كنيد نمرات يك درس دانش آموزان كالسي را مي

 شرح زير هاياليت كنيد.

 رنگ قرمز به خود، 10وهمه نمرات زير نمره مياگين رنگ زرد و نمره حداقل   و نمره حداكثر،رنگ سبز

 .دنبگير

-باز مي  New Formatting Ruleپنجره   More Rulesبا استفاده از گزينه  پس از انتخاب محدوده،

حالت   Format Styleاي با استفاده از منوي كركره Edit the Rule Descriptionشود.سپس در بخش 
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3-Color Scale اي و با استفاده از منوهاي كركره Colorسپس در ا انتخاب كنيد.هاي مورد نظر ر، رنگ

 (31قرار دهيد.)تصوير شماره  10و مقدار آنرا   Numberبراي حالت مينيمم، گزينه  ،Typeاي منوي كركره

 

 31تصوير شماره 

7. Icon Setها 

 

Icon set  رواج يافتند و اكنون به  تيدر نرم افزارهاي پر هزينه  گزارش گيري مديري 1990ها در اواخر

 نيز اضافه شده اند. Excelنرم افزار 

مز و يا ديگر نماد ها براي رهاي راهنمايي سبز ، زرد و قتواند شامل چراغمي Icon setيك مجموعه 

بي طرف و يا منفي باشد. به وسيله اين نمادها نرم افزار اكسل به طور ، نشان دادن معاني مثبت 
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يك   ،هاي محدوده انتخاب شدهسلولخودكار و بر اساس ارزش نسبي مقدار سلول در مقايسه با ديگر 

Icon دهد.به آن سلول اختصاص مي 

تايي از نمادها وجود دارد. نمادها هميشه در سمت  5و  4،  3هاي در دسته  Excel 2010  ،Icon setدر 

 (32)تصوير شماره گيرند.چپ سلول قرار مي

 اكسل قوانيني را براي اضافه نمودن نمادها به هر سلول در محدوده بكار مي برد: 

 تايي: 3مجموعه آيكونهاي 

 تايي ، شما يك انتخاب  بین جهتها ، پرچمها ، دو نوع متفاوت  3برای مجموعه آيكونهاي 

" ميگويد،  ymbolsS3"از چراغ راهنما ، نشانه ها ، ستارهها ، مثلث ها، و دو نوع از آنچه اکسل به آن  

 داريد.

 این گروه آخر شامل یک عالمت چک سبز برای سلول های خوب ، عالمت تعجب زرد برای 

 (32)تصوير شماره سلول های میانی ، و ضربدر قرمز برای سلول های بد است. 

 تايي: 4مجموعه آيكونهاي 

آيكون دايره سياه به قرمز، و یک برای اين مجموعه آيكون ها ، دو گونه از نمادهاي فلش، مجموعه  -

اي، جهت انتخاب وجود دارد. درمجموعه چهار مجموعه از چهار چراغ راهنما و يك مجموعه نمودار ميله

رود. به نظر می ار ميكچراغ راهنما، گزینه رنگ سياه، براي سلولهايي كه حتی بدتر از رنگ قرمز هستند ب

 (32)تصوير شماره ش چاپ رنگي و تك رنگ به خوبي كار كند.اي در هر دو نمايرسد آيكون نمودار ميله

 

 تايي: 5مجموعه آيكونهاي 

تايي شما مي توانيد، دو نوع مجموعه فلش،  مجموعه جعبه ها ، مجموعه 5براي مجموعه آيكونهاي  -

چارك" را انتخاب نمائيد. اين مجموعه آخر، به  5تايي و مجموعه ای جالب به نام "  5اي نمودار ميله

 50ي، ٪ پر شدگ 25صورت تک رنگ و يک دايره است که به طور کامل خالی برای پايين ترين ارزش ها، 

 (32)تصوير شماره باشد.٪ پر شدگي ، و به طور کامل پر، براي باالترين ارزش مي 75٪ پر شدگي ، 
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 32تصوير شماره 

 

 

 Icon Setراه اندازي  .7.1

Icon Set هايكر بيشتر نسبت به ديگر گزينهنیاز به کمی تفConditional Formatting دارد. قبل از

ئه شود به صورت ا، شما باید در نظر داشته باشيد كه گزارشي كه قرار است ارهاIcon Setاستفاده از 

ها تکیه تمایز بر رنگروي آیکون موجود،  مجموعه 20ارائه مي گردد يا سياه و سفيد. بسیاری از رنگي 

 د.نباشمی کنند و در گزارش سیاه و سفید، غير قابل استفاده مي

 بايست طي شود:، مراحل زير ميIcon Setراه اندازی برای 
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-ها را شامل نميهاست و شماره رديف  و سر ستونابتدا محدوده مورد نظر كه فقط شامل داده1-

 كنيم.شود، انتخاب مي

 كنيم.را انتخاب مي Conditional Formatting ،Icon Setاز فهرست، Homeدر تب -2

در اختيارمان قرار داده را انتخاب  Excelمجموعه آيكوني را كه 20ها يكي از  Icon Setدر قسمت 3-

 كنيم.مي

انتخاب شده  سه تايي Icon Setهر ستون يك دهد كه براي مجموعه اطالعات شكل زير نشان مي

 (33)تصوير شماره است.

 

 

 

 33تصوير شماره 

 

 هاIcon Setنزديكتر كردن اعداد به  .7.2

 

، يك مجموعه آيكون در محدوده مستطیل شکل از اطالعات بكار 34تصوير شماره در ردیفهاي باالي  

 گرفته شده است.

گيرند و این می راست قرار ميدر تراز چپ سلول قرار دارند و اعداد معموال در تراز آیکون ها همواره 

 به عنوان مثال کسی ممکن است فکر کند که آیکوني كه در سمت چپ از سلول  .تواند مشکل ساز باشد

G3  است مرتبط با عدد سمت راست سلولF3 باشد. شما ممکن است سعی کنید اعداد در وسط مي

مشكالتي ايجاد خواهد شد. به عنوان  يز،مورد نها قرار گيرند كه در اين سلول قرار و نزديكتر به آيكون

 قرار نخواهد گرفت. H9و  H7هاي در راستاي اعداد سلول 100مقدار عددي  H8مثال در سلول 
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هاست. بدين ترتيب كه براي عدد سلول براي اعداد داخل سلول  alignmentراه حل بهتر ، استفاده از تب 

ها نزديكتر شود اعداد به آيكونعث مياب ميكنيم كه بافقي ، سمت راست را انتخا  alignmentدر قسمت 

 اين روش بكار گرفته شده است. 14تا  12شوند. در رديفهاي 

، مجموعه   Editتوانيم در قسمت ها نمايش داده نشود ميدر صورتيكه بخواهيم اعداد داخل سلول

از اين راه حل  19تا  17را روشن نماييم. در سطرهاي  "show icons only"ها مربع مربوط به آيكون

 استفاده شده است.

 
 

 34تصوير شماره 

 

 هاIcon setسفارشي كردن  .7.3

 

-مي  More Rulesاي به نام نيز داراي گزينه Conditional Formatting ،Icon Setهاي مانند ديگر گزينه

باز  New Formatting Rulesپنجره  More Rulesدهد. با انتخاب هاي بيشتري به ما ميباشد كه انتخاب
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 Icon Setيد توانمي Icon Styleاي از منوي كركره Edit The Rule Descriptionشود. در بخش مي

مقدار حداقلي كه شرط با  ،هاي گذاشته شدهمورد نظر خود را انتخاب نمائيد.سپس با استفاده از شرط

در كنيم.را مشخص مي  Value، نوع  Typeكنيم و در قسمت ميجايگذاري  Valueآن برقرار است را در 

به را بزنيد.  Show Icon Onlyنشان داده شود، تيك مربوط به Icon Setدر سلول، تنها صورتيكه بخواهيم 

سه چراغ راهنما انتخاب  Icon Setدهد كه براي محدوده مورد نظر نشان مي 35تصوير شماره طور مثال 

در صد مياني چراغ زرد و  34درصد بااليي محدوده)به لحاظ مقدار( چراغ سبز، براي 34شده كه براي 

 35)در صد پاييني رنگ قرمز در نظر گرفته شده است.)تصوير شماره   34براي 

 

 35تصوير شماره 
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 (New Ruleجديد )  Ruleيجاد يك ا .8

" شناخته می quick formatآیکن ها در دسترس می باشند به عنوان "تمامی فرمت ها که از طریق 

نبوده لیکن امکانات  quick formatشوند. فرمت های دیگری نیز وجود دارند که به سرعت و سادگی 

 Newو يا از گزينه در هر قسمت  More rulesبیشتری را در اختیار قرار می دهند. این امکانات از طریق 

rule   در فهرستConditional Formatting ،كه براي هر قسمت توضيح آن داده در دسترس می باشند،

 شده است.

 Ruleاستفاده از فرمول در ایجاد  .8.1

( وجود دارد لیکن هنگامی که هیچ کدام از آن ها Advancedو  Quickتعداد بسیاری فرمت ) Excelدر 

 جوابگوی نیاز ما نباشند باید از فرمول نویسی استفاده کرد.

می تواند  Conditional Formatting rulesتعدادی نکات پایه جهت استفاده مناسب از فرمول بندی در 

 ، ایجاد هر فرمولی امکان پذیر است.ها ruleراهگشا باشد. در صورت درک کامل این 

 استفاده از فرمول

 باید طی شود: ر برای ایجاد فرمول مراحل ذی

  انتخاب خانه های مورد نظرExcel 

  انتخابConditional Formatting  در تبHome  و سپسNew Rules 

 " انتخابUse a formula to determine which cells to formatدر پنجره باز شده " 

 ظاهر می شود.سلول اکنون در قسمت پایین جعبه گفتگو، مکانی جهت ایجاد فرمول و فرمت 

 باید توجه شود که به شرح ذیل می باشد:همان طور که گفته شد در ایجاد فرمول به نکاتی 

 ،" آغاز شود=باید با عالمت مساوی "1-

( باشد البته معادل عددی آن ها Falseو یا غلط ) (True)باید نتیجه فرمول عبارت منطقی درست -2

 ،می باشد قبول نیز قابل 0و  1یعنی 

)غير  مرجع مطلق عنوان خانه به از آن  Excelهنگامی که با موس خانه ای را انتخاب می کنید، 3-

می توان  F4با سه بار فشردن بالفاصله  استفاده می کند که معموالً مطلوب ما نیست لذا قابل تغيير(

 ،را حذف کرد $عالمت 
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در این انتخاب کرده اید. Conditional Formattingاحتماالً شما تعداد زیادی خانه را پیش از آغاز 4-

فرمول  Excelنگاه کنید تا ببینیدچه خانه ای فعال می باشد. Formula Barت چپ سمحالت باید به ق

 ،رار گیردمورد نظر را به همه خانه ها تعمیم خواهد داد. این نکته حتمًا باید مورد توجه ق

در قسمت  " که Edit" و "Enter" ،"Pointجزو کنترل هایی است که سه حالت دارد " formulaباکس5-

" ظاهر می شود که نشان می Enterنشان داده می شود. در ابتدا " Excelایین سمت چپ صفحه پ

" تغییر Point" باید وارد شود و اگر به جای آن یک خانه اتخاب شود آنگاه به "=دهد یک کاراکتر مثل "

 ،باکس فرمول اضافه می شوده انتخاب شده به ن" آدرس خاPointدر حالت " .می کند

می توان بین حالت های ذکر شده در باال تغییر وضعیت داد. قبل از استفاده از  F2با استفاده از -6

البته در صورت  ایجاد شود. Editرا فشرد تا حالت  F2باید رمول، فدر اصالح دکمه های جهت نما 

 استفاده از موس، نیازی به این عمل نمی باشد.

كه در ستون َ داراي تاريخ هستند كه يكي از تعدادي سلولباشد و مي 10/4/2011فرض كنيد امروز 

 شود.ها شامل امروز ميسلول

 :1مثال

در صورتی که خانه  قرار دارند (Todayامروز ) ازروز  3خانه هایی که در محدوده  مشخص نمودنجهت 

 (36.) تصوير شماره باشد، می توان از فرمول ذیل استفاده کرد A1فعال 

=ABS(TODAY()-A1)<4 
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 36تصوير شماره 

 

 

 

 :2مثال

گاهی نیاز است روز تاریخ های یک جدول تعیین شود. به طور مثال جدولی از تاریخ اضافه کاری 

ابتدا بر روي  هایالیت شود.و پنجشنبه، کارمندان داشته باشیم و می خواهیم اضافه کاری روز جمعه 

اگر از  كنيم.را انتخاب مي …Use a Formulaگزينه   NEW RULEگيريم سپس از قرار مي D2سلول 

و  7و برای شنبه  1خروجی آن برای یکشنبه  ،با ورودی تاریخ استفاده کنیم WEEKDAY(date)دستور 

می توانیم  ر، بادستور ذیدشبا D2. لذا اگر خانه فعال خواهد بود6 تا 2برای بقیه روزها به ترتیب از  

 (37.)تصوير شماره کنیمالیت جمعه را هایپنج شنبه و  روزهای 

=OR(WEEKDAY(C2)=5;WEEKDAY(C2)=6). 
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 37تصوير شماره 

 

 

 

 :3مثال

صی مثالً یک در میان هایالیت شود. یکی از راه گاهی خواهان آن هستیم که برخی سطرها به ترتیب خا

لیکن اگر نیازی به استفاده از خصوصیات جدول  ،باشد( میTableهای ایجاد آن استفاده از جدول )

باشد  A2در صورتی که خانه فعال نداشته باشیم می توانیم از فرمول بندی استفاده کنیم. در این راستا 

 (38)تصوير شماره  .استفاده کرد)به معنی باقیمانده( MODمی توان از دستور 

=MOD(ROW(A1),2)=0 
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ROW .شماره سطر خانه موردنظر را بازمی گرداند 

 

 38تصوير شماره 

 Conditional Formattingحذف  .9

 به چند طریق می توان فرمت های ایجاد شده را حذف کرد:

 :انتخاب خانه های مورد نظر و سپس طی مسیر ذیل 

Home → Styles→ Conditional Formatting→ Clear → Selected Cells  

  کل صفحهجهت حذف فرمت: 

Home → Styles→ Conditional Formatting→ Clear →Entire Sheet  
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  در صورتی که فرمتی بهtable  و یاPivot table  اعمال شده، با انتخاب یکی از خانه های آن، در

فعال شده و فرمت  Clear this pivot tableو یا  clear this tableمسیر اشاره شده در باال 

 مورنظر قابل حذف می گردد.

 

 39تصوير شماره 

 

  در صورتی که بیش از یکrule لیست آن ها را مشاهده  زير، اعمال شده باشد می توان از مسیر

 موردنظر را حذف کرد: ruleو 

Home → Styles→ Conditional Formatting→ Manage Rules 

بوده و در قسمت باال دارای لیست بازشو می  ruleدر این حالت پنجره ای باز می شود که شامل لیست 

بوده و یا متعلق به داده های انتخاب شده  worksheetهامتعلق به چه  ruleباشد که نشان می دهد که 

 است.
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 Conditional Formattingتعمیم و گسترش  .10

اعمال  ruleتا اینجا مثال های ذکر شده بر این اساس بوده که ابتدا خانه هایی موردنظر انتخاب و سپس 

رابر یک خانه اعمال کرد و سپس به یکی از دو روش زیر به خانه های  ruleمی گردد لیکن می توان ابتدا 

 موردنظر تعمیم داد:

انه های موردنظر و سپس راست کیلک و جهت کپی، انتخاب خ Ctrl+Cانتخاب آن خانه و فشردن 1-

 Conditionalدر پنجره باز شده. در این حالت  Formatو در نهایت انتخاب  Paste specialانتخاب 

Formatting .از خانه اول به خانه های انتخاب شده کپی می شود 

 طی مسیر ذیل:2-

Home → Styles→ Conditional Formatting→ Manage Rules 

 

اعمال می گردد نشان  Ruleآن  " لیست خانه هایی کهApplies toدر ستون "َ  ruleمقابل هر 

داده شده است. در این حالت با تایپ لیست جدیدخانه ها و استفاده از دکمه سمت راست آن و 

 انتخاب خانه های موردنظر با موس، می توان آن را تعمیم داد.

جلوگیری از اشتباه ناشی از کپی فرمت های ناخواسته، توصیه می البته استفاده از راه حل دوم جهت 

 (40)تصوير شماره شود.
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 40تصوير شماره 

 دهد:امكانات ديگري نيز اختيار شما قرار مي  Manage Ruleالبته گزينه 

توانيد از اكسل بخواهيد ، شما ميShow formatting rules forاي با استفاده از منوي كركره -

rule هايي را كه در محدوده انتخاب شده هستند يا در كار برگ جاري و يا ساير كاير كاربرگ ها

 (41)تصوير شماره هستند فراخواني كند. 

 

 

 41تصوير شماره 

اي كه قابل تعريف خواهد بود با استفاده از جديدي را براي محدوده New Rule ،Ruleگزينه  -

 كند.هاي قبل توضيح داديم، ايجاد ميتكه در قسم New Formatting Rulesپنجره 
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كنيم.به هايي كه قبال ايجاد شده از اين گزينه استفاده ميRuleو يا تغيير قالب بندي  Editبراي  -

را  Edit Rulesمورد نظر را انتخاب نموده و سپس كليد   Ruleبايست اين صورت كه ابتدا مي

 بزنيد.

را از پنجره  Delete Rule، با  انتخاب  آنها، گزينه   Ruleو در نهايت براي حذف  يك يا چند 

Conditional Formatting Rules Manager.انتخاب كنيد ، 
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 چند نکته تجرتی

 رسد. در پایان ذکر چند نکته  تجربی نیز برای تکمیل تر شدن این جزوه ضروری به نظر می

 های زیاد تپرهیسید Condition Formattingالف( از 

با آن روبرو هستیم ، سنگین شدن و کند شدن  Conditional formattingضوع جدی که در توضیح: مو

اضافه  CF (Conditional formatting)در بسیاری از فایلهایمان می توانیم ده ها   می باشد. Excelفایل 

فایل ما باید پردازش بیشتری شود و  CFکنیم و برای ما نیز در مواردی مفید هستند اما با اضافه شدن هر 

 همین باعث کند شدن فایل و همچنین حجیم تر شدن فایل می شود. 

های باالیی مجهز هستند  RAMهسته و  8با  CPUالبته باید توجه داشت که در رایانه های امروزی که 

کار می کند و متوجه این موارد مشکلی ایجاد نمی کند اما اگر شما با سیستم هایی که قدیمی تر هستند 

در آن فایل است که باید  CFمی شوید که فایلتان سنگین شده است ، یکی از دالیل عمده آن استفاده از 

 آنها را حذف نمایید.

 

 تاشید. Copy-Pasteب( مراقة 

شود و بعد  آنها نیز کپی می CFباشند ، تمامی  CFاگر سلولها دارای  copy-pasteبا هر بار انجام  توضیح:

-Copyمواجه می شوید که به دلیل  Ruleرا باز می کنید با تعداد بسیار زیادی  CFاز مدتی که شما پنجره 

paste .ایجاد شده اند 

اضافی و یا تکراری را حذف  CFهای خود را بررسی نمایید و  توصیه می گردد که هر از گاهی شیت

 نمایید.
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پخش وسخٍ الکتريویکی ي یا چاپی ایه جسيٌ بٍ شرط رکر وام 

 باشذ. آزاد می آن لیىک ي وام مىبع داولًد ي َمچىیه وًیسىذٌ 

 

 "همدم سرکار خاًن آذر ٍارستِ "ایي جسٍُ حاصل پرٍشُ کالض اکسل پیشرفتِ ، اًجام شدُ تَسط 

 ٍ کلیِ حمَق هادی ٍ هعٌَی ایي جسٍُ هتعلك تِ ایشاى هی تاشد. است

 "شرکت هٌْدسیي هشاٍر هًٌَکَ ایراى"در  "هَسسِ فرساراى"کالض اکسل پیشرفتِ تَسط 

در اتتدای ایي جسٍُ تِ ّویي  "شرکت هٌْدسیي هشاٍر ایراى  "ترگسار گردیدُ است ٍ ذکر ًام 

 دلیل هی تاشد.

دف تا ّ "لای فرشید هیداًیآ"الزم تِ ذکر است کِ ایي پرٍشُ تَسط استاد کالض اکسل پیشرفتِ 

هفید تَدى ترای سایر کارکٌاى شرکت هًٌَکَ ٍ ّوچٌیي سایر کارتراى فارسی زتاى اکسل تعریف 

ترای اٍلیي تار الدام تِ آهَزش کاهل اتسار  "همدم آذر ٍاستِ"شدُ است ٍ سرکار خاًن 

Conditional Formatting ُاًد کِ ایي هَضَع جای تشکر  در لالة یک جسٍُ آهَزشی ًوَد

 ای دارد. ٍ لدرداًی ٍیصُ

ترای اٍلیي تار در فضای  www.farsaran.irاًتشار ایي اثر تَسط ٍب سایت فرساراى تِ آدرض 

 .صَرت گرفتِ است  ٍ تا اجازُ از ًَیسٌدُ ٍب

http://www.farsaran.ir/

