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س��المی با اخالص، مزین به نس��یم بهاری و تبریک سال نو، 
خدمت شما سروران گرام. 

در ش��ماره 68 مجله حس��ابرس، مطالبی پیرامون ضرورت 
اس��تفاده از نامگذاری داده ها را در کاربرگهای اکس��ل، با عنوان 
»مستندس��ازی در کاربرگهای اکس��ل« مرور کردیم. با توجه به 
اهمیت وی��ژه رعایت این موض��وع برای مباحثی ک��ه در آینده 
نزدیک به حضورتان تقدیم خواهد ش��د، اج��ازه می خواهم در 
ای��ن فرصت به تکمیل بحث قب��ل بپردازیم. اطمینان دارم اگر 
عالقه مند به اس��تفاده از اکس��ل در کارهایتان باش��ید، از زمانی 
که صرف خواندن و پیگیری این سلس��له از مباحث در رابطه با 

اکسل می کنید پشیمان نخواهید شد. 
اگر خاطر مبارکتان باش��د، در مطلب قبل اشاره شد که برای 
نامگ��ذاری محدوده ها، از قبیل یک یا چند س��لول یا بلوکی از 
سلولها )جدول(، می توان از گزینه «Name Manager» که در 

بخش «Defined Name» برگه «Formulas» در فهرس��ت 
اکس��ل قرار دارد و یا از طریق کلیک راس��ت ب��ر روی محدوده 
موردنظر و انتخاب گزینه «Name a Range» اس��تفاده کرد. 
درآنجا اش��اره شد که وقتی س��لولی در اکسل انتخاب می شود، 
مشخصه آن در «Name Box» نمایش داده می شود. آیا دقت 
کرده ای��د وقتی در «Name Box» کلیک می کنیم، مش��خصه 
منعکس در آن برای ویرایش انتخاب می ش��ود؟ درست حدس 
زدید. «Name Box» در دسترس ترین ویرایشگر مشخصه ها 
در اکس��ل است. با استفاده از آن می توان محدوده انتخاب شده 

را نامگذاری کرد. 
فکر کنم ارائه چند مثال بد نباشد. 

 «Name Box» را انتخاب کنید، در «C4» مثال اول: س��لول
کلیک کنید، مالحظه می کنید که پس زمینه مش��خصه منعکس 
در آن توس��ط اکسل به منزله آماده بودن برای ویرایش، رنگی 

 حسن حاجیان

نامگذاریمحدودههایدادهای
درکاربرگهایاکسل)بحثتکمیلی(
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می شود. نام موردنظرتان برای سلول «C4» را وارد کنید.
مثال دوم: برای نامگذاری بلوکی از سلولها، بلوک موردنظر، 
در  کنید،  انتخاب  را   «D4:F12» یا   «D4:D12» مثاًل 
«Name Box» کلیک کنید، نام موردنظر برای بلوک انتخابی 

را وارد نمایید.
دقت فرمایید که «Name Box» ویرایشگر مشخصه است 
و برای ویرایش نامها کاربردی ندارد. برای امتحان لطفًا سلول 
«C4» که در مثال اول زحمت نامگذاری آن را کشیدید انتخاب 

نمایی��د و در «Name Box» کلیک کنید. مالحظه می کنید نام 
تخصیصی ش��ما به س��لول «C4» ظاهراً به وسیله اکسل برای 
ویرایش آماده شده است ولی هرگونه تغییر شما در آن منجر به 
ایجاد نامی جدید در فهرست نامها می شود که هیچ استفاده ای 
 «Name Box» برای ش��ما نخواهد داش��ت. به عبارت دیگ��ر
بر این باور اس��ت که تغییر در محت��وای آن باید منجر به ایجاد 
یک نام جدید ش��ود. تنها راه حذف یا ویرایش نامها، اس��تفاده 
از «Name Manager» اس��ت که در مطلب ش��ماره 68 مجله 

خدمتتان معرفی شد. 
در بسیاری از موارد، حسابرسان با کاربرگهایی مواجه می شوند 
که به وسیله واحد مورد رسیدگی تهیه شده است. کاربرگهایی که 
معمواًل عناوینی در سلولهای باالی ستونها یا در ابتدای ردیفهای 
آنها برای توصیف داده های مندرج در آن س��طر و س��تونها درج 
ش��ده اس��ت. برای مثال فرض کنید کاربرگ زیر از س��وی واحد 
مورد رسیدگی در اختیار تیم حسابرسی قرار گرفته است. هر یک 

از ستونها فروش کاالها را در یک استان نشان می دهد. 
ب��رای نامگذاری س��ریع محدوده ها در این دس��ت از کاربرگها 

راهکار مناس��بی به وسیله اکسل پیش بینی ش��ده است. به جای 
توضیح، چه بهتر که عماًل وارد میدان ش��ویم. لطفًا پس از تهیه 
کاربرگی شبیه کاربرگ فوق محدوده «C1:F5» را انتخاب کنید. 
حاال با مراجعه به برگه «Formulas» موجود در فهرس��ت اکسل 
ب��ر روی گزین��ه «Create from selection» کلی��ک کنید. در 
فرمی که باز می ش��ود، اکسل از ش��ما می پرسد که نامها براساس 
محتویات کدام س��طر یا س��تون از میان چه��ار گزینه ردیف باال، 
ستون سمت چپ، ردیف پایین و یا ستون سمت راست محدوده 

انتخاب شده، ایجاد شوند.

برای مح��دوده «C1:F5» گزینه ردیف باال (Top row) را 
تی��ک بزنید و با زدن کلید «OK» فرم را ببندید. حاال محدوده 
«B2:F5» را نی��ز انتخاب کنید و پ��س از کلیک بر روی گزینه 

«Create from selection» ب��ه ش��رح ب��اال، گزینه س�تون 

س�مت راست (Right column) را تیک بزنید. برای اطالع 
 «Name Manager» از نتیجه کارت��ان، می توانید وارد بخش
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 «Name Box» ش��وید و یا با کلیک بر روی مثلث کوچک کنار
فهرس��ت نامهایی را که ایجاد ش��ده مالحظه کنید. در فهرست 
«Name Box» ب��ر روی نام موردنظر کلیک کنید، تا محدوده 

مربوط به آن در کاربرگ انتخاب ش��ود. مث��اًل با کلیک بر روی 
»شعبه- تهران« محدوده «D2:D5» و با کلیک بر روی »کاالی 

1« محدوده «C2:F2» انتخاب می شود.
ب��رای تمرین بر پایه اطالعاتی که تا حاال فراهم ش��د، لطفًا 
جمع س��تون فروش ش��عبه تبریز را با استفاده از نام تخصیصی 
به محدوده مربوط به آن اس��تان و تابع «() Sum» محاس��به و 
در س��لول D7 منعکس کنید. جمع ف��روش هریک از کاالها را 
نیز در س��تون «G» در مقابل ردیف هر کاال، با اس��تفاده از نام 
تخصیص��ی به محدوده مربوط به آن درج کنید. برای محدوده 
«G2:G5» ن��ام »جمع- کل« را در «Name Box» تخصیص 

دهید و سپس جمع کل فروش را بر پایه اطالعات این محدوده 
محاس��به و در س��لول «D8» وارد کنید. این نکته را هم توجه 
داشته باشید که در هر زمان با زدن کلید میانبر «F3» می توانید 

به فهرست نامهایی که تعریف کرده اید دست پیدا کنید.

تمری��ن مناس��بی اس��ت اگ��ر در ی��ک س��لول خالی دس��تور 
«()Sum =» را وارد کنید و سپس کلید F3 را بزنید. از فهرستی 

که در معرض دید شما قرار می گیرد نام محدوده موردنظر برای 
انجام عمل جمع را انتخاب و کلید «OK» را فش��ار دهید. حاال 
 «Enter» با وارد کردن پرانتز س��مت راست فرمول و زدن کلید

نتیجه را مشاهده خواهید کرد. 
اگر بخواهید فهرس��ت نامهایی که ت��ا حاال تعریف کرده اید 
را هم��راه با آدرس آنه��ا در محلی از کاربرگ خ��ود به عنوان 
راهنما داش��ته باش��ید، می توانید پ��س از زدن کلید «F3» و 
ظاهر ش��دن فهرس��ت، دکمه «Paste List» واقع در گوشه 
س��مت چپ پایین فرم فهرست را کلیک کنید تا خواسته شما 
براورده ش��ود. فقط توجه داش��ته باش��ید که قباًل دو س��تون 
خالی ب��رای نتیجه این کار در نظر بگیری��د تا داده های قبلی 

رونویسی نشود.
همان طور که می دانید، مایکروسافت با ارائه اکسل 2007 
محدودیتهای نس��خه قبل��ی این محصول که اکس��ل 2003 
نام داش��ت را به طور چش��مگیری مرتفع کرد. افزایش تعداد 
س��تونها از 256 به 16384 س��تون و تعداد ردیفها از 64000 
به 1048576 ردیف، در مجموع بیش از 17 میلیارد س��لول 
را در ه��ر کاربرگ در اختیار کاربر قرار می دهد. با اس��تفاده از 
امکان نامگ��ذاری محدوده ها در چنین فضای گس��ترده ای، 
می ت��وان بخش زیادی از ش��واهد حسابرس��ی را ب��ا رعایت 
نکات ایمنی و اعمال دقت الزم در نگهداری آنها، به صورت 
الکترونیک��ی و تنه��ا در یک کاربرگ اکس��ل جمع آوری کرد. 

نظر شما چیست؟ 
موفق باشید. 


