
98

13
93

د 
سفن

7  ا
5 

ره 
ما

ش

راهنمای کاربردی 
ابزار داده کاوی مایکروسافت اکسل

» VLOOKUP) ( « تابع وی لوک آپ

گفتم غم تو دارم؛ گفتا غمت سرآید
گفتم که ماه من شو؛ گفتا اگر براید    

گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز
    گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید

سالم بر شما مهرورزان گرامی؛ مثل همیشه امیدوارم سالمتی 
کامل برقرار باشد و در کارهایتان موفق باشید.

ای��ن  اط��الع��ات  فن��اوری  و  حس��اب��رس��ان  مطل��ب  در 

ش��ماره، پی��رو وع��ده قبل��ی می خواهی��م م��روری ب��ر تاب��ع 
وی لوک آپ») (VLOOKUP«  داشت��ه ب���اشی��م. ای���ن 
تاب��ع ک��ه به تابع جس��تجو معروف اس��ت، یکی از اب��زار کارامد 
مایکروس�افت اکس�ل )MS EXCEL( برای حسابرس��ان 
هنگام جس��تجو در داده ه��ای بانکهای اطالعات��ی واحد مورد 
رسیدگی است. به احتمال زیاد می دانید که استفاده از بانکهای 
اطالعاتی رابطه ای )Relational Database( از رایج ترین 

پرس�ش و دیدگاهتان 

را در رابطه با سلسله مطالب ستون

 »حسابرسان و فناوری اطالعات« 

از طریق آدرس زیر با ما درمیان بگذارید: 

hajian@hesabras.org

 حسن حاجیان
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ثب�ت و ضب�ط  ن�رم اف��زاره�ای  تولی���د  ب��رای  راهکاره��ا 
داده ه��ای  ب��ه  متک��ی   )Transactional Applications(

حجی��م مث��ل نرم افزارهای حس��ابداری اس��ت. در این روش، 
بان�ک اطالعات�ی )Database( از مجموعه ای از جدولهای 
اطالعاتی )Table( تش��کیل می ش��ود که عناص��ر داده ای در 
آنه��ا جانمایی می ش��وند. هر ردیف در این جدولها یک س��ابقه 
اطالعات��ی اس��ت ک��ه ب��ه آن رک�ورد )Record( می گوین��د. 
 )Field( کوچکتری��ن جزء اطالعاتی در بانک اطالعاتی، فیلد
نامیده می شود که از کنار هم قرار گرفتن فیلدهای مرتبط است 
ک��ه رکوردها معنا پیدا می کنند. به ش�کل 1 که نمای��انگر یک 

ج�دول اطالعاتی فرضی است، توجه فرمایید. 
ه��ر ردیف این جدول یک رکورد اطالعاتی اس��ت که از کنار 
هم قرار گرفتن فیلدهای اطالعاتی )منعکس در ستونها( شکل 
گرفت��ه و توصیفگر ی��ک موجودیت )Entity( برای سیس��تم 
مرب��وط، برای مثال ی��ک »کارمند« در سیس��تم مدیریت منابع 

انسانی است.  

از نظ��ر منطق��ی و فنی، هرچ��ه طول رکورده��ای اطالعاتی 
طوالنی ت��ر باش��د، س��رعت ارائه خدمات از س��وی پردازش��گر 
کامپیوت��ر کاه��ش پیدا می کن��د. ضمن اینکه اس��تفاده از برخی 
فیلده��ای اطالعات��ی در موجودیته��ای متع��دد )ب��رای مثال، 
ویژگیهای محصول در رکورد اطالعاتی سیس��تم انبار، استفاده 
از هم��ان ویژگیه��ای محص��ول در رک��ورد اطالعاتی سیس��تم 
فروش و نیز در رکورد اطالعاتی سیستم تولید( در بیشتر اوقات 
اجتناب ناپذیر است و در راستای حفظ یکپارچگی داده ها، الزم 
اس��ت هر گونه تغییرات در این گونه فیلده��ا در کلیه رکوردهای 
دربردارن��ده فیلد مش��ابه اِعمال ش��ود. چه در غی��ر این  صورت 
مشکالت متعددی برای اجزای سیستمی متکی به این داده ها 

بروز خواهد کرد.
مواردی از این دست و دشواریهای مدیریت تغییرات داده ها 
برای متولیان بانکهای اطالعاتی، منجر به ارائه راهکار استفاده 
از بانکه��ای اطالعات��ی رابطه ای گردید. ای��ن راهکار از طریق 
سیس�تم�های مدیریت بانکه�ای اطالعات��ی رابط�ه ای 
)Relational Database Management Systems( که 

در اصطالح به آنها آر دی بی ام اس)RDBMS(  گفته می شود، 
قابلیت پیاده س��ازی یافته اس��ت. از رایج ترین این سیستمها در 
 »MS و »Oracle Database« کش��ور ما و بلک��ه در جه��ان
»SQL Server است که شاید نام دومی برایتان آشنا تر است. 

بر پایه منطق بانکهای اطالعاتی رابطه ای، رکوردهای مربوط 

AdressTelLnameFnameID

Xxxxxxxxx667803001رحیمآزاد

Xxxxxxxxx324567002ابراهیمعزیزی

Xxxxxxxxx553678003داوودبزرگ نیا

شکل 1
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به موجودیتهایی که در ش��کل دهی رکوردهای اطالعاتی سایر 
جدولها ایفای نقش می کنند در یک جدول اطالعاتی قرار داده 
می ش��وند و جدولهای دیگر با استفاده از یک فیلد رابط، با این 
جدولها ارتباط برقرار می کنند. در ش�کل 2، این نحوه ارتباط 

 »Contract_ID« ارائه ش��ده است. در این شکل، فیلدهای
و »Cost_Type« در جدول »Contract_Cost« به ترتیب 
 »Cost_Type« و »Contracts« امکان ارجاع به جدولهای
 )Contract_Subject( را برای اطالع از موضوع_قرارداد
و ش�رح_هزینه )Cost_Type( فراهم می کنند. به این کار 
در اصطالح نرمال سازی)Normalization( گفته می شود 
و ب��دون این کار افزونگی داده ها)Data Redundancy( یا 

به عبارتی تکرار بی رویه داده ها اتفاق می افتد.
اگر ت��ا اینجا این س��ئوال برایتان پیش آمده ک��ه این حرفها 
چه ربطی به موضوعی که قرار ش��د در مورد آن صحبت کنیم، 
یعن��ی تاب��ع ») (VLOOKUP« دارد؛ کم��ی تحم��ل کنید، 

عرض خواهم کرد. 
چنانچ��ه اطالع��ات ج��دول »Contract_Cost« در قالب 
فای��ل اکس��ل در اختیار ش��ما به عنوان حس��ابرس ق��رار گرفته 
باش��د،  محتوای رکوردهای آن چقدر برای شما مفهوم است؟ 
بله درس��ت می فرمایید، تقریبًا هیچ! برای رفع این محدودیت 
یا باید از واحد مورد رس��یدگی بخواهید تا س��تونهای حاوی کد 
یعن��ی»Contract_ID« و »Cost_Type« را با س��تونهای 
ش���رحه�ای م��رب�وط یعن��ی ب��ا »Contract_Subject« و 
»Description« جایگزی��ن کن��د یا اینکه خودتان دس��ت به 

کار ش��وید و با افزودن دو ستون دیگر به جدول، امکان داشتن 

میتوانیددربانکهایاطالعاتیرابطهای

جستجوهایبسیاریرا

درجداولاطالعاتی

واحدموردرسیدگی

بهاجرادرآوریدو

شایددادههاینامعتبررا

شناساییکنید

Contracts
ID Contract_No Contract_Subject
1 93-566001 بیمارستان بوعلی

2 93-566002 کتابخانه اسرار

Cost_Type
ID Description
1 مصالح

2 دستمزد

Contract_Cost
ID Contract_ID Cost_Type Amount
1 1 1 450000
2 1 2 240000

3 1 1 360000

شکل 2
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ش��رحها را در کن��ار کده��ای مزبور فراه��م نمایید. م��ن ترجیح 
می دهم راه دوم را انتخاب کنم؛ زیرا ضریب اطمینان بیشتری را 
از جنبه حسابرسی فراهم می کند. می دانید که منظورم چیست! 
اّم��ا چگون��ه؟ درس��ت ح��دس زدی��د، اینجاس��ت ک��ه تاب��ع 
») (VLOOKUP« عزی��ز خودنمایی خواهد کرد. از اینجا به 

بعد باید آس��تینها را ب��اال بزنید و با من در محیط اکس��ل همراه 
ش��وید. اگرچه این نمونه مثالی س��اده اس��ت، ولی در ش��رایط 
واقع��ی و در جدول��ی حاوی هزاران رکورد ه��م روش انجام کار 

همین است که تمرین خواهیم کرد.
»Con� اکسل، جدولی شبیه )Sheet( کططفًا در ی کاربرگ
»tract_Cost ایجاد کنید و نام کاربرگ را نیز به همین نام تغییر 

دهید. روی س��ر س��تون حاوی »Cost_type« کلیک راست 
کنید )بر روی س��تون »D« در شکل 3( تا فهرست گزینه ها در 
دسترس شما قرار گیرد. با انتخاب گزینه »Insert« ستون���ی 
  »Cost_و»Contract_ID«   بی������ن س��تون ج��دی��د 

»Typeایج��اد خواهد ش��د. ب��ه همین ترتیب، بین دو س��تون 

»Amount« و »Cost_Type« نی��ز س��تون جدیدی ایج�اد 

»Con�  مم�ایی���د. ای�ن دو س��تون  جدید به ترتیب ب��رای درج
»tract_Subject  و »Description« استفاده خواهند شد. 

پس لطفًا عناوین یادشده را در باالی این دو ستون وارد کنی�د. 
اکن�ون ب�ای�د ج�دولی شبیه شکل 3 در اختیار شما باشد. 

نی��ز  را   »Contracts« و   »Cost_Type« ج��دول  دو 
ب��ه ترتی��ب در دو کارب��رگ اکس��ل جداگانه با همین اس��امی در 
کارپوش�ه )WorkBook( فعلی وارد نمایید. اکنون باید س��ه 
کارب��رگ با اس��امی »Contract_Cost« و »Contracts« و 
»Cost_Type« حاوی رکوردهایی به ش��رح ش�کل 2 داشته 

باش��ید. اگر فراموش کرده ای��د نام کاربرگها را تغیی��ر دهید لطفًا 

همی��ن ح��اال به طریقی که در مطلب ش��ماره 68 حس��ابرس با 
عنوان »مستندس��ازی در کاربرگهای اکسل« اشاره شد، این کار 
را انجام دهید. اکنون دس��تورهای زیر را به ترتیب در ستونهای 
اولی��ن  در   »Description« و   »Contract_Subject«

ردیف ذیل عنوان )یعنی در س��لولهای »C2« و »E2« جدول 
شکل 3( وارد کنید.

بدیهی است اگر س��تونهای استفاده شده در کاربرگ تنظیمی 
ش��ما با ستونهای جدول ش�کل 3 متفاوت اس��ت، الزم است 
شناس��ه های س��لول )یعنی »B2« و »D2«( را در دستورهای 

زیر متناسب با کاربرگ خود تغییر دهید. 
=VLOOKUP)B2,xContracts,3,FALSE(

=VLOOKUP)D2,xCost_Type,2,FALSE(

 »xCost_Type« و »xContracts« ،در دو عبارت یادشده
به ترتی��ب نام تخصیص��ی ب��ه محدوده های ح��اوی اطالعات 
قرارداده��ا و ان��واع هزینه ه��ا در کاربرگه��ای»Contracts« و 
»Cost_Type« به عن��وان محدوده مورد جس��تجو هس��تند. 

نحوه نامگذاری محدوده ها را در مطلب شماره 70 حسابرس با 
عنوان »نامگذاری محدوده های داده ای در کاربرگهای اکس��ل« 
ب��ا هم تمرین کردیم. اگر نح��وه عمل یادتان رفته، لطفاً  به آن 

مطلب مراجعه کنید.
اگر همه چیز درس��ت پیش رفته باش��د، به محض وارد کردن 
دس��تورهای یادش��ده و زدن کلی��د»Enter« مالحظه خواهید 
کرد که موضوع پروژه و ش��رح هزینه، متناس��ب با کد مندرج در 
ستون »B« و »D« در محل درج دستور به عنوان خروجی تابع 
») (VLOOKUP« نمایان خواهد ش��د. اکنون که از صحت 

عملک��رد تابع اطمینان حاصل کردید، الزم اس��ت دس��تورها را 
در دیگر ردیفهای س��تونهای»C« و »E« تا آخرین ردیف کپی 

FEDCBA

AmountDescriptionCost_TypeContract_SubjectContract_IDID1

4500001112

2400002123

3600001234

شکل 3
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کنید تا جدول کامل ش��ود. در ش�کل 4، جدول تکمیل ش��ده 
شکل 3 را مالحظه می  کنید. 

نح��وه عمل تابع »)(VLOOKUP« به این ترتیب اس��ت 
که ستون اول از سمت چپ محدوده مورد جستجو برای یافتن 
 »D2« یا »B2« مقدار متغیر اول دس��تور )یعنی مقدار سلول

در دو دستور یادشده( مورد کنکاش قرار می گیرد؛ اگر پیدا شد، 
مقدار موجود در س��تون تعیین ش��ده در متغیر س��وم دستور )در 
این مثال، س��تون س��وم محدوده مورد کنکاش برای دس��تور 
جستجوی اول و ستون دوم محدوده مورد کنکاش برای دستور 
جس��تجوی دوم (؛ به عنوان نتیجه تابع برگردانده می شود و اگر 
موردی پیدا نش��د عالمت »N/A#« نمایش داده خواهد شد. 
از این طریق ش��ما می توانید ضمن فائق آمدن بر دش��واریهای 
پراکندگ��ی فیلده��ای اطالعات��ی موجودیته��ای مختل��ف در 

بانکهای اطالعاتی رابطه ای ، یا در کنار هم قراردادن فیلدهای 
ش��کل دهنده رکوردهای اطالعاتی موجودیتها، جس��تجوهای 
بس��یاری را در جدولهای اطالعاتی واحد مورد رسیدگی به اجرا 

درآورید و شاید داده های ن�امعتبر را شناسایی کنید. 
عالوه بر این کارب��رد تابع ») (VLOOKUP« همان گونه 
ک��ه در ابتدا اش��اره ش��د، این تابع اب��زار بس��یار کارامدی برای 
داده کاوی و غور در اطالعات اس��ت. با ترکیب این تابع و توابع 

دیگر اکسل، می توانید کارهای خارق العاده ای انجام دهید. دو 
نمونه از این کاربردها را که کمتر جایی از آنها صحبت ش��ده را 
در ادامه با هم مرور خواهیم کرد. این هم عیدی من به ش��ما؛ 
امیدوارم رضایتتان را جلب کند. یادتان نرود منتظر عیدی شما 

هستم. 

1- جس�تجو در جدولهای دوبعدی : با ترکیب تابع عزیزمان 
با تابع ») (MATCH« می توانیم جستجو در جداول دوُبعدی 
را به س��هولت انجام دهیم. فرض کنید جدولی از مبالغ فروش 
طی س��ال ب��ه تفکیک کاالها و ماههای س��ال در اختیار ش��ما 
ق��رار گرفته اس��ت. این ج��دول دارای دو ُبعد اس��ت؛ ُبعد اول 
ش��امل اس��امی کاالها )بالغ بر 000ر52 قلم( و ُبعد دوم شامل 
اسامی ماههای سال، که در شکل 5 بخشی از آن را مالحظه 

می کنید.

اگ��ر بخواهی��د از مبلغ فروش »تس��مه 60« در ماه تیر مطلع 
ش��وید، چه می کنید؟ اینجاس��ت که کار مش��کل می شود؛ ولی 
نگران نباش��ید. تاب��ع ») (VLOOKUP« ب��ا همکاری تابع 

») (MATCH« برای خدمتگزاری آماده اند.

پیشنهاد می کنم جدولی شبیه شکل 5 در اکسل آماده کنید. 
البته چون برای تمرین اس��ت، س��ه تا چهار قلم کاال را ش��امل 
باش��د کفایت می کند. تمامی محدوده حاوی داده ها را انتخاب 

FEDCBA
AmountDescriptionCost_TypeContract_SubjectContract_IDID1

112بیمارستان بوعلی1مصالح450000

123بیمارستان بوعلی2دستمزد240000

234کتابخانه اسرار1مصالح360000

شکل 4

FEDCBA
1کاالهافروردیناردیبهشتخردادتیرمرداد

1200تسمه 170,000115,00095,000100,000213,00050

1201تسمه 43,00041,00034,000024,00060

شکل 5
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کنید و آن گونه که در س��تون حسابرس��ان و فن��اوری اطالعات 
ش��ماره 70 حس��ابرس آموزش داده ش��د، نام ای��ن محدوده را 
»xTable« بگذارید. ح��اال در باالترین ردیف کاربرگ و روی 

 ،»Insert« ش��ماره ردیف کلیک راست کنید و با انتخاب گزینه
ردی��ف جدیدی در باالی کاربرگ ایج��اد کنید. این کار را دو بار 
دیگر انجام دهید. اکنون باید سه ردیف خالی در باالی کاربرگ 
داش��ته باشید. در ستون اول تا سوم از باالترین ردیف به ترتیب 
عبارتهای »کاال« ، »ماه« و »مبلغ فروش« را وارد کنید. در ردیف 
دوم، زیر س��تون »کاال« ن��ام کاالی مورد جس��تجو را وارد و در 
ستون بعدی نام ماه را درج کنید. شکل 6 را مالحظه نمایید. 

اکنون زمان استفاده از تابع ») (VLOOKUP« فرا رسید. 
در س��تون س��وم که عنوان »مبل��غ فروش« را ب��ه آن دادید، در 

سلول »C2«  دستور زیر را وارد کنید.
=VLOOKUP)A2,xTable,MATCH)B2,$B$4:$

F$4,0(,FALSE(

با زدن کلید »Enter«، نتیجه جستجو یعنی عدد 000ر41 که 
مبلغ فروش تس��مه 60 در ماه تیر می باشد در محل درج دستور 

یادشده برای شما نمایش داده می شود. جالب بود، نیست؟

کش��ف نحوه عمل دس��توری که وارد ش��د را به ش��ما محول 
می کن��م. مطمئنم از عهده آن بر می آیید. یک س��ئوال؛ به نظر 
ش��ما بهتر نبود به جای درج آدرس س��لولهای حاوی نام ماهها 
در تابع ») (MATCH«، ابتدا آن محدوده نامگذاری می ش��د 
و س��پس نام تخصیص��ی را به ج��ای آن آدرس نا مفهوم )یعنی 

B$4:$F$4$( استفاده می کردیم؟ 

2- جس�تجوی چندش�رطی : مثالهایی که تا اینجا ارائه شد، 
پیرامون جس��تجو در داده ها مبتنی بر یک شرط برای جستجو 
بود؛ ولی آیا می توانیم جستجوهای چندشرطی را هم در اکسل 
انجام دهیم؟ نرم افزار اکسل، ابزار قدرتمندی است و نکته های 

پنهان زی��ادی دارد که با کمی حوصله و خالقیت می توانید آنها 
را کش��ف کنید. یکی از امکانات اکس��ل، دستورهای آرایه ای 
)Array Formula( اس��ت. با استفاده از این امکان و ترکیب 

 ،»CHOOSE) (« تاب��ع  ب��ا   »VLOOKUP) (« تاب��ع 
می توانید جس��تجوهای چندش��رطی را نیز محقق کنید. موافق 
هس��تید با ذکر یک مثال، چگونگ��ی کار را با هم تمرین کنیم؟ 
لطفًا کاربرگی همانند شکل 7 در محیط اکسل خود ایجاد کنید.

اگر بخواهیم شماره فاکتور فروش اعتباری به شرکت آفاق در 

FEDCBA
1کاالماهمبلغ فروش

2تسمه 60تیر

3

4کاالهافروردیناردیبهشتخردادتیرمرداد

1200تسمه 170,000115,00095,000100,000213,00050

1201تسمه 43,00041,00034,000024,00060

شکل 6

EDCBA
1سال شماره فاکتورنام مشترینوع خریدمبلغ  - م ریال

s-23FF56613912شرکت آفاقنقدی145,000

s-14DR66113923شرکت پرستونقدی100,000

s-53DR45513914شرکت آفاقاعتباری1,970,000

s-99EE56613925شرکت آفاقاعتباری1,074,500

  شکل 7
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س��ال 1391 را از داده های موجود استخراج کنیم، در واقع باید 
به دنبال رکورد اطالعاتی باش��یم که س��ه شرط سال مورد نظر، 
نام مش��تری مورد نظر و نوع خرید مورد نظر در آن برقرار باشد. 
به این نوع جستجو، جستجوی چندشرطی می گویند. حاال چه 

 »VLOOKUP) بای��د کرد؟ ابتدا باید ش��رایط کار را برای تابع
») آم��اده کنیم. این تاب��ع نیاز دارد محل قرار گیری س��تونهای 
تعیین کننده شروط در محدوده مورد جستجو، مقدم بر ستونهای 
دیگر باش��د. پس لطفًا این ترتی��ب را در کاربرگتان فراهم کنید. 
یعنی ستونهای سال، نام مشتری و نوع خرید به ترتیب در کنار 
هم قرار بگیرند و س��پس س��تون ش��ماره فاکتور در انتهای این 
ترتیب قرار داده شود. برای این کار بر روی ستون »B« کلیک 
راس��ت و گزین��ه »Cut« را انتخاب کنید. س��پس روی س��تون 
»E« کلیک راس��ت و گزینه »Insert Cut Cells« را انتخاب 

کنید تا محتوای ستون »B« به محل جدید منتقل شود.
اکنون باید ترتیب س��تونها در کاربرگتان به صورت س��ال، نام 
مش��تری، نوع خرید، شماره فاکتور و مبلغ � م ریال باشد. حاال 
 »A11« و »A10« ، »A9« برای قش��نگی کار، در سلولهای
به ترتیب عبارتهای »سال«، »نام مشتری« و »نوع خرید« را که 
عنوانهای سه ش��رط موردنظرمان بود  را درج کنید. در مقابل،  

 »B11« و «B10» ، «B9» ای��ن عناوین یعنی در س��لولهای
 »A8« مقادیر موردنظر برای شروط یادشده را وارد و در سلول
با قلم ضخیم عبارت »ش��روط جستجو« را درج کنید. شکل 8 

نتیجه این کارهاست. قشنگ شد؛ نشد؟

حاال در سلول »D9« عبارت »شماره فاکتور نتیجه جستجو« 
را با قلم ضخیم درج کنید و در س��لول زیر آن دستور زیر را وارد 
کنید، ول��ی دقت کنید در انتها قبل از زدن کلید »Enter« ابتدا 
کلیده��ای »Ctrl« و »Shift« را همزمان نگه دارید. با انجام 
این کار، عبارتی که در این سلول وارد کرده بودید در خط دستور 
در می��ان عالمتهای »}....{« قرار می گیرد که نش��ان از صدور 
یک دس��تور آرایه ای برای اکسل اس��ت. در این مثال به نحوه 

ترکیب شروط با استفاده از عالمت »&« دقت کنید.  
=VLOOKUP)B9&B10&B11,CHOOSE){1,2},

A2:A5&B2:B5&C2:C5,D2:D5(,2,FALSE(

اگ��ر همه آنچ��ه را که گفته ش��د مو به م��و انجام داده باش��ید، 
 »D10« مالحظ��ه خواهید کرد که نتیجه جس��تجو در س��لول

نمایش داده می شود. 
موفق باشید

سال نو مبارک؛ خوشی و خرمی و سرفرازیتان پایدار

EDCBA
1سالنام مشترینوع خریدشماره فاکتورمبلغ  - م ریال

145,000s-23FF56613912شرکت آفاقنقدی

100,000s-14DR66113923شرکت پرستونقدی

1,970,000s-53DR45513914شرکت آفاقاعتباری

1,074,500s-99EE56613925شرکت آفاقاعتباری

6

7

8شروط جستجو

9سال1391

10نام مشتریشرکت آفاق

11نوع خریداعتباری

  شکل8


