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 ٣٣استفاده از اصالح خودکار

 Tools را از منوی Autocorrect Options گزینه

 به شما این امکان ’Autocorrect ’.انتخاب کنيد

را می دهد که اشتباهات رایج تایپی را اصالح 

. متون مخفف را به متون کامل تبدیل کنيد.کنيد

 تبدیل می between  را به کلمه betwenمثال 

  )ل را ببينيدشک.(کند

  

  

  شما می توانيد متن طوالنی :مثال

 The best excel book را با کلمه مخفف book 

: هنگامی که شما تایپ می کنيد .ذخيره کنيد

bookخودکار متن وارد شده را با متن تعریف شده جایگزین می کندح قابليت اصال .  

  

  .ه کنيد برای وارد کردن عالیم خاص استفادAutocorrectاز – نکته

  .عالمت یورو را در یک سلول وارد کنيد:مثال

 را فشار F9 را بزنيد و سپس F2 کليد  CHAR(128)=:در سلول وارد کنيد

 + Ctrlعالمت یورو را با استفاده از ) . ، مقادیر٣٤جایگذاری مورد خاص( دهيد 

Cاز منوی  . کپی کنيدTools گزینه Autocorrectدر محل  . را انتخاب کنيد

Replace تایپ کنيد Euro و در محل With کليدهای Ctrl + Vرا فشار دهيد . 

Add را کليک کنيد و OKبرای امتحان آن در هر سلول تایپ  . را فشار دهيد

  .  متن به عالمت یورو تبدیل خواهد شدEuroکنيد 

  

  توجه 

 نيز قابل Word اکسل تعریف شده اند در Autocorrectميانبرهایی که در 

 در Word  برنامه Autocorrectهمچنين متون تعریف شده در   . انداستفاده

  .نيز در دسترس خواهند بوداکسل 
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  )Validation Data(ارزیابی اطالعات 

با استفاده از ارزیابی اطالعات ،اکسل اطالعات وارد شده را با شرطهای تعيين شده از 

  .ها در سلول وارد نخواهند شداگر داده ها معتبر نباشند ، آن .سوی شما ارزیابی می کند

  

شما می توانيد شرطی را برای محدوده ای از سلولها تعيين کنيد که در آن فقط :مثال

  . اجازه ورود داشته باشند٢٠٠٢تاریخ های 

 . را انتخاب کنيدA1:A15سلولهای  .١

 . را انتخاب کنيدvalidation گزینه Dataاز منوی  .٢

 . را انتخاب کنيدDateه  گزینAllow از جعبه Settingاز سربرگ  .٣

 1/1/2002: وارد کنيدStart dateدر فيلد  .۴

 12/31/2002: وارد کنيدEnd dateدر فيلد  .۵

  را انتخاب کنيدInput Messageسربرگ  .۶

 Date validation وارد کنيد Titleدر جعبه  .٧

 ،شرط یا هر پيغام دیگری را که می خواهيد نمایش داده Input Messageدر قسمت  .٨

 .نيد کدشود وار

در  . عنوان اخطار را وارد کنيدTitle را انتخاب کرده و در جعبه Error Alertسربرگ  .٩

این پيغام  . شرط یا هر پيغام هشدار دهنده دیگر را وارد کنيدError Messageقسمت 

 .هنگامی ظاهر خواهد شد که کاربر داده اشتباهی را وارد کند

 و Stop،  Warning . دارد سه گزینه برای نوع هشدارError Alertسربرگ 

Information.  

 شما را از وارد کردن داده اشتباه منع Stopگزینه 

   .می کند

  

  

  

 به شما اجازه ورود داده Warningگزینه 

اشتباه را می دهد البته بعد از اینکه شما 

موافقت خود را با درج داده اشتباه اعالم 

  .کردید
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 راجع به  فقط اطالعاتی راInformationگزینه 

شرط بيان می کند و اجازه ورود داده اشتباه را 

  .می دهد

  

  
  

  اخطار
  

ارزیابی فقط در مورد داده هایی اعمال می شود که به صورت دستی 

وارد می شوند و در مورد داده هایی که به روش کپی و چسباندن وارد 

  .ارزیابی اعمال نخواهد شد شوند

  

 ليست

کان را به شما می دهد که ليست ها را به سلول ها  این ام٣٥ارزیابی به روش ليست

با انجام این کار ،شما می توانيد متن را از ليست انتخاب کنيد یا به صورت .متصل کنيم 

متن با ليست ارزیابی می شود ،که روش موثری برای ارزیابی متن می .دستی وارد کنيد

  .باشد

کنيد ، مثال ليست کارمندان کارخانه شما می توانيد ليستهای ارزیابی متفاوتی را ایجاد 

  ... .، ليست مشتریان ، ليست حسابها و 

 ، Data validation ٣٦در کادر محاوره ای

 Allow را انتخاب کرده در جعبه Settingسربرگ 

  . را انتخاب کنيدListگزینه 

  :ليست مشتریان را در پایين ببينيد

 انتخاب Aليست مشتریان را در ستون  .١

 .کنيد

 را فشار دهيد تا Ctrl + F3ای کليده .٢

. بتوانيد نامی را برای ليست انتخاب کنيد
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 . را فشار دهيدOK را وارد کرده و CustomerList نام  Names in workbookجعبه در 

 . را انتخاب کنيدD1:D10سلول های  .٣

Dataگزینه  .۴ Validationرا انتخاب کنيد . 

 . را انتخاب کنيدList گزینه Allow را انتخاب کرده در قسمت Settingسربرگ  .۵

 . را وارد کنيدCustomerList را فشار دهيد و نام F3 کليد Sourceدر فيلد  .۶

٧. OKرا فشار دهيد . 

روی عالمت جهت در .(  را انتخاب کرده و ليست مشتریان را باز کنيدD1سلول  .٨

 .یکی از مشتریان را انتخاب کنيد).سمت راست کليک کنيد

  

  های تکراریجلوگيری از ورود داده 

  .با استفاده از ارزیابی ،از ورود داده های تکراری جلوگيری کنيد

 . را انتخاب کنيدA2:A20سلولهای  .١

Dataگزینه  .٢ Validationرا انتخاب کنيد . 

 . را انتخاب کنيدSettingسربرگ  .٣

 .را انتخاب کنيد) سفارشی (Custom گزینه Allowدر قسمت  .۴

  . تغيير می کندFormulaحاوره ای به  عنوان سومين فيلد در کادر م- توجه

  :فرمول زیر را در فيلد فرمول وارد کنيد

=COUNTIF($A$2:$A$20,A2)=1  

 . را انتخاب کنيدError Alertسربرگ  .۵

 "تکراری " در جعبه عنوان وارد کنيد  .۶

 :" وارد کنيدError Messageدر قسمت  .٧

مقداری که شما وارد کردید در ليست 

 ."موجود می باشد
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  یابی متن های ورودیارز

شما       . فاقد شرطی برای ارزیابی متن می باشدSetting در سربرگ Allowقسمت 

می توانيد متن ها را ارزیابی کنيد اما نمی توانيد متن بودن یا نبودن ورودی را کنترل 

  .کنيد

  .فرمولی را وارد کنيد تا متن بودن ورودی را کنترل کند :راه حل

Dataگزینه  .١ Validation را انتخاب 

 .کنيد

 . را انتخاب کنيدSettingسربرگ  .٢

 را Custom گزینه Allowدر قسمت  .٣

 .انتخاب کنيد

 فرمول زیر را وارد Formulaدر فيلد  .۴

 اولين سلول IsText(D4)) D4=.  کنيد

 ).در محدوده مورد نظر است

۵. OKرا فشار دهيد . 

  

  

  کپی ارزیابی

 ٣٧ت به سلول دیگری کپی می کنيد ،شرطوقتی سلولی را که دارای شرط ارزیابی اس

  .به همراه شکلبندی ، متن و فرمولها کپی می شود

 :برای این کار .از جایگذاری مورد خاص برای کپی کردن فقط ارزیابی استفاده کنيد

سلولی را که ارزیابی دارد کپی کنيد، سلول جدید را انتخاب کنيد ،راست کليک کنيد ، 

 را Validationاز پنجره باز شده .از منوی باز شده انتخاب کنيد را Paste Specialگزینه  

  . را فشار دهيدOKانتخاب کرده و 
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