Namebox
ً -1وایش ًام سلَل جاری
ٍ -2ارد کزدى آدرس سلَل ٍ کلیذ  Enterتِ سلَل هَرد ًظز هیزٍد
Data
 -1عذدی  :درصَرتی کِ عذد تاال ٍارد شَد تِ صَرت ًواد علوی ًوایش دادُ هی شَد
 -2هتي  :درصَرتیکِ هتي طَالًی تَد تِ رٍی سلَل تعذی رفتِ تا کارتز کلیذ  Enterرا تشًذ
 -3تاریخ  :تا جذا کٌٌذُ  :هیتَاى تاریخ را ٍارد کزد (کلیذ ; )Ctrl+تاریخ جاری را ٍارد هیکٌذ
 -4ساعت  :تا جذا کٌٌذُ  :هیتَاى ساعت جاری را ٍارد کزد (کلیذ ; ( Ctrl + Shift +ساعت جاری را ٍارد هیکٌذ
 -5فزهَل
AutoFill
اًتخاب دٍ سلَل عذدی یا یک سلَل هتٌی ٍ  Dragتِ سوت پاییي

برای اضافه کردن حاالت مختلف در AutoFill
File(Menu)  Option  Advance(2010,2013) ,General(2007)  Edit Custom List
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 هیکٌینAdd ُدادُ ّا را تِ صَرت ّز دادُ در یک سطز ٍارد کزد
EIS
 هیتَاى اعذاد تا فاصلِ عذدی ٍ پایاى هشخص تَلیذ کزدAlt + EIS تا استفادُ اس کلیذ
 اًتخاب سطزی یا ستًَی-1
ِ تٌظین فاصل:Step -2
ُ پایاى تاس:Stop -3

اعذاد تصادفی
=Randbetween(حذ پاییي,)حذ تاال

تنظیم جذا کننذه فرمول در اکسل
Start  Control Panel  Regional and Language  Additional Setting  List Separator (, or ;)  Ok
Conditional Formatting
1- اًتخاب ستًَی اس اعذاد
2- Home(tab)  Conditional Formatting
a. New Rule
i. Format Only Cells That contain  اًتخاب تاسُ ٍ اًتخاب قالة
ii. Format Cells That Bellow or Above Average : تاال یا پاییي هیاًگیي را اًتخاب هیکٌذ
iii. Format Cells That Unique Or Duplicate:سلَل ّای هٌحصز تِ فزد یا تکزاری را هشخص هیکٌذ
iv. Format Cells Top Or Button Ranked Value: ُسلَل ّای رتثِ تاال یا پاییي تاس
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یک ًَار رًگی تِ اضای ٍسى عذدی درٍى سلَل b. Data Bar :
رًگ سهیٌِ سلَل را در اکسل تز اساس ٍسى دادُ ّا تغییز هیذّذ c. Color Scale :
تز اساس دادُ ّا یِ آیکي قزار هیذّذd. Icons:

در صَرتیکِ تیشتز اس یک شزط در تاسُ تعزیف هیشَد تایذ اس گشیٌِ  Manage Ruleتِ جای  New Ruleاستفادُ شَد
تا استفادُ اس عالهت ّای  در پٌجزُ  Manage Ruleهی تَاى اٍلَیت شزط ّا را تغییز داد

هیتَاى اس گشیٌِ  Fillدر پٌجزُ  Formatتزای رًگ سهیٌِ سلَل استفادُ کزد
هیتَاى تا استفادُ  Clear Ruleشزایط را حذف کٌیذ
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Data Validation
1- Select Cells
)2- Data(Menu)  Data Validation  Setting(tab
3- Allow
ّز ًَع دادُ ای هعتثز استa. General:
توام اعذاد صحیح کِ تخش اعشاری ًزارًذ b. Whole Number:
توتن تاسُ اعذاد حقیقیc. Decimal:
فقط تاریخd. Date:
فقط ساعتe. Time:
طَل هتي هشخصf. Text Length:
اًتخاب تاسُ عذدی 4- Data :
5- Ok
در  Error Alert Tabهیتَاى پیام خطایی تزای ٍرٍد دادُ اشتثاُ تٌظین کزد

در  Input Message Tabهی تَاى پیام ّشذاری در ٌّگام فعال شذى سلَل تٌظین کزد
*تا استفادُ ار حالت  Listکارتز هیتَاًذ یک  Combo Boxطزاحی کٌذ
 -1داد ّای درٍى کاهثَ را در یک شیت دیگز ٍارد هیکٌین
 -2سلَل ّای حاٍی دادُ را اًتخاب ٍ تزای آًْا ًاهی اًتخاب هیکٌین
ٍ Name Box .aظیفِ ًام گشاری تاسُ ّا را تز عْذُ دارد

نام بازه

 -3سپس تِ شیت دادُ ّا رفتِ
 -4ستًَی کِ هیخَاّین  Comboدار شَد را اًتخاب هیکٌین
Data (Menu)  Data Validation  Allow: List -5
 -6در قسوت ً Sourceام تاسُ را تا عالهت = ٍارد ٍ تاییذ هیکٌین
در صَرتیکِ ًام تاسُ را هیخَاّین تغییز دّین اس  Ctrl+F3استفادُ هیکٌین
تزای دادُ ّایی کِ قزار است گستزدُ تز شًَذ کل ستَى را ًام گشاری هیکٌین (هاًٌذ شْز) کِ اگز دادُ ای تِ لیست اضافِ شَد در ً Comboوایش
دادُ شَد
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