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مقدمه
سالم .من محمد ناظری هستم .شاید مرا بشناسید .شاید هم مقاله یا فیلم آموزشی درزمینه ی طراحان کاتالیزور از من
دیدهاید .قصد دارم در این ایبوک که حاوی نکات ارزشمندی در مورد ترفندهای اکسل برای طراحان کاتالیزور هست با
شما به اشتراک بگذارم .اگر تابهحال با اکسل کارکردهاید لطفاً به این سؤال جواب دهید که:
«چقدر زمان صرف کارکردن با جداول می کنید؟!»
ما مهندس های عمران با جداول زیاد سروکار داریم از جدول فهرست بهاء در متره و برآورد بگیرید تا جدول اشتال و
محاسبات سازه ای .جداول از یک نگاه خیلی کارهای مان را راحت کرده و در محاسبات خیلی کمک مان می کند .ولی
گاهی اوقات کار کردن با همین جداول هم بغرنج و طاقت فرسا می شود.
اکسل امکاناتی را در اختیارمان قرار می دهد که می توانیم با صرف حتی زمانی کمتر از یک دهم زمان عادی خروجی
های شگفت انگیزی داشته باشیم .شاید به طور مستقیم باعث کسب درآمد برای شما نشود ولی از سویی باعث کاهش
در زمان تان می شود که این زمان را می توانید در کسب و کار تان صرف کنید و آن را توسعه دهید .اگر هم کارمند
هستید باعث می شود تا دید کارفرما و همکاران تان به شما تغییر کند و به فردی مثمر ثمر تبدیل شوید .این را هم بگویم
که همه چیز پول نیست می توانید از زمان های صرفه جویی شده صرف تفریح و خانواده تان کنید و از زندگی لذت
ببرید.
این ایبوک شامل  9تکنیک کامالً کاربردی در حیطه مهندسی هست .ولی سعی بر این بوده تا سادهترین مثالها را بیان
کنیم تا تکنیک قابلفهمتر باشد .البته باید خاطرنشان شوم که به خالقیت و ابتکار شما در بهکارگیری این تکنیکها در
محاسبات روزانه تان بستگی دارد تا تأثیر آن را در حرفه و شغلتان ببینید .این انتخاب خودتان هست که میخواهید کاربر
معمولی اکسل باشید یا از تمام پتانسیل آن در کسبوکارتان استفاده کنید و از کاربرد آن در شغلتان لذت ببرید.
همه تصاویری که در متن ایبوک استفادهشده است از ورژن  ۲۰۱۶اکسل نسخه ویندوز آن میباشد و اکثر ترفندها در
نسخههای پایینتر هم جوابگو میباشد.

اگر با اطالعات زیادی سر وکار دارید و این اطالعات به صورت ستونی دسته بندی شده اند و هر ستونی نامی دارد پس
توصیه می کنم در ادامه با ما باشید تا ابزاری برای مدیریت داده ها در اکسل به شما معرفی کنیم.
افرادی که با داده های زیاد سروکار دارند و الزم هست تا گزارش گیری های متنوعی داشته باشند و برای اینکه راحت
تر بتوانند در بین این داده ها ،داده خاصی را پیدا کنند و همچنین در فرمول نویسی راحت تر باشند ابزار ، TABLE
یکی از بهترین پیشنهادات نرم افزار اکسل به آنها خواهد بود.
ابتدا طریقه ایجاد  TABLEرا بررسی کنیم و پس از آن به بررسی چند تکنیک از آن بپردازیم.
برای تبدیل یک محدوده به جدول می توان به  ۲طریق زیر عمل کرد:
 -۱محدوده سلول هایی که قصد تبدیل آنها به جدول دارید را انتخاب کنید .سپس از طریق > Home
 Styles > Format As Tableبا انتخاب یکی از حاالت استایلی برای محدوده انتخاب کنید .در
اینجا پنجره ای باز خواهد شد و این سوال را از شما می پرسد که آیا این محدوده را تبدیل به جدول کنم .با
زدن دکمه  okمحدوده تبدیل به جدول خواهد شد.
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 -۲محدوده را انتخاب کنید و از  Insert > Tables > tableابزار  tableرا انتخاب نمایید یا اینکه
کلید ترکیبی  Ctrl+Tرا فشار دهید.
اگر در زمان ایجاد جدول چک باکس مربوط به سربرگ را تیک زده باشید ،ردیف اول داده ها به عنوان سربرگ
جدول در نظر گرفته می شود .نام هر یک از ستون ها نیز با عنوان سربرگ شناخته می شود.
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چند نکته درباره جدولی که ایجاد کردیم:
 -۱برای جدول ایجاد شده به طور خودکار اکسل نامی در نظر می گیرد .از این نام در فرمول نویسی ها می
توانیم استفاده کنیم.

 -۲زمانی که به سمت پایین حرکت کنید دیگر حروف الفبایی مربوط به نام ستون ها نشان داده نمی شود و
به جای آن عنوان سربرگ نمایان خواهد شد.

 -3در پایین جدول می توانید ردیف خودکاری اضافه کنید که این ردیف می تواند جمع،شمارش تعداد سلول
ها و ...را به صورت خودکار انجام دهد.
این ردیف با کلیک بر روی جدول و فعال شدن  Table Toolsاز آدرس Design>Table
 Style Options>Total Rowانجام می شود .با زدن تیک چک باکس Total Row
ردیف  Totalاضافه خواهد شد .نوع خروجی که این ردیف قرار است نمایش بدهد از لیست مربوط به هر
سلول قابل انتخاب می باشد.
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 -4جدول قابلیت بزرگ شدن دارد .زمانی در آخرین سلول جدول مقداری را وارد کنید و بعد از آن بخواهید به
ردیف بعدی بروید با نگارش داده ای در سلول ،آن ردیف به جدول اضافه خواهد شد .حتی ردیف جمع که
در شماره  4بیان کردیم هم یک ردیف به سمت پایین جابجا می شود.

 -5در صورتی می خواهید داده های تکراری را از جدول حذف کنید می توانید با کلیک بر روی سلولی از جدول
و فعال شدن  Table Toolsاز  Design>Tools>Remove Duplicatesحذف
کردن داده های تکراری را فعال کنید .پنجره ای باز خواهد شد و این موضوع را باید در این پنجره مشخص
کنید که داده ها از کدام ستون بررسی و حذف شوند.
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 -۶فیلتر و مرتب سازی هوشمندانه تر در جدول قابل انجام می باشد .در جدولی که ایجاد کردیم سربرگ آن
در حالت عادی به صورت فیلتر در خواهد آمد .با زدن هر کدام از این فیلترها و انتخاب نوع آن می توانیم
مواردی که قصد فیلتر آنها را داریم انتخاب کنیم.
مرتب سازی
داده ها

فیلتر کردن
داده ها

در صورتی هم که نمی خواهیم دکمه فیلتر در سربرگ مان باشد از این طریق آن را بر می داریم.

 -7ابزاری که در جدول خیلی مورد توجه هست Structure Reference ،ها هستند .در زمان فرمول
نویسی با انتخاب هر سلول ،نام عادی آن در نظر گرفته نمی شود بلکه نامی از ستون آن انتخاب می شود.
که به این حالت خواهد بود:
]عنوان سربرگ ستون@[=

این موضوع باعث افزایش سرعت در فرمول نویسی خواهد شد .در صورتی که می خواهید از داده های جدول دیگری هم
استفاده کنید می توانید فرمول را به این حالت بنویسید:
]عنوان سربرگ ستون[نام جدول=
Structure Referenceاز طرفی خوانایی برنامه و از سوی دیگر با جابجایی و انتقال سلول ها بازه های
مشخص شده تغییر نخواهند کرد.
به طور مثال :
)=Sum(C2:C7

)]جمع جزء[جدول ریزمتره(=SUM

این دو فرمول یک موضوع را بررسی می کنند ولی خوانایی فرمول اولیه به مراتب بهتر از فرمول مربوط به محدوده می
باشد.

 -8در جداول الزم نیست فرمولی که می نویسیم را برای بقیه سلول ها کپی کنیم بلکه با نوشتن فرمول برای
اولین سلول و زدن کلید اینتر بقیه سلول های جدول به صورت خودکار تکمیل خواهند گشت.

 -9در حالت عادی اگر شما فرمول مربوط به یک سلول از محدوده ای را تغییر بدهید برای اعمال این تغییر به
بقیه سلول های محدوده باید فرمول آن را برای بقیه سلول ها کپی کنید .اما در جدول با تغییر فرمول یک
سلول ،فرمول بقیه سلول های آن ستون نیز تغییر خواهد کرد و به نوعی آپدیت خواهد گشت.

آیا به دنبال تکنیک های بیشتر هستید؟
چگونه از نام پارامترهای دلخواه در فرمول نویسی استفاده
کنیم؟
چگونه بدون فرمول نویسی بعضی از فرمول نویسی ها را اکسل
انجام دهد؟
چگونه کنترل های مهندسی را با اکسل بررسی کنیم؟
چگونه با انتخاب شماره فهرست بهاء بقیه اطالعات آن از جدول
فهرست بهاء انتخاب شود؟
چگونه لیستی داینامیک برای افزایش سرعت در محاسبات متره
ایجاد نماییم؟
چگونه در سلول های اکسل کامنت بنویسیم؟
چگونه محاسبات چند بازه ای را به صورت خودکار انجام دهیم؟
چگونه فقط آیتم های با کد فهرست بهایی مشابه از جدول
ریزمتره جمع گردد؟
چگونه از اکسل برای تهیه لیستوفر کمک بگیریم؟
چگونه مقدار  Ajرا به صورت خودکار از بین چند بازه آن انتخاب
کنیم؟
چگونه در فهرست بهاء و محاسبات سازه ای ورودی های الزم
را از لیست فقط با کلیک انتخاب کنیم؟
و....

و ده ها تکنیک دیگر برای تجربه افزایش سرعت باور نکردنی اکسل در مهندسی عمران را در فصل دوم طراحان
کاتالیزور گردآوری کرده ایم.
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با کلیک کردن بر روی آیکن های زیر سبزسازه را دنبال کنید:

