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 )Consolidate(ها   یکی کردن داده-5
 یا یکی کردن Consolidate قابلیت ،ها یکی از امکانات بسیار مفید در تحلیل داده

های مختلف و یکی  های پراکنده در محل ل دادهکاربرد این روش در تحلی. هاست داده
برای درک بهتر این مبحث، مثالی را مطرح و سپس آن را . باشد  میآنهاکردن اطالعات 

 .کنیم  حل میConsolidateبا روش 
 را در یک آنهافرض کنید که قرار است میزان تولید اجناس و قیمت تمام شده 

 یک کاربرگ در اکسل ایجاد ، هر هفتهمتصدی بخش به ازای. نیمککارخانه بررسی 
. کند در آن درج می کرده که در پایان هر هفته میزان تولید و قیمت تمام شده اجناس را

خواهیم از میزان تولید هرجنس و متوسط  می) پایان یک ماه( حال در هفته چهارم
 Consolidateبرای این کار نیاز به روش . قیمت تمام شده آن آماری تهیه کنیم

 .خواهیم داشت
 چهار کاربرگ خواهیم داشت که هر یک لیست ،با توجه به توضیحی که داده شد

اسم .  با تعداد تولید و قیمت تمام شده آن هفته را در خود خواهند داشت،اجناس
قبل از حل مسئله به نکات زیر .  بگذارید W1،W2  ،W3  ،W4ها را به ترتیب  کاربرگ

 .توجه فرمائید
یعنی اگر در کاربرگ اول .  شبیه هم باشدکامالً در هر شیت باید ترتیب اقالم 

ها نیز این ترتیب  در سایر کاربرگاست،  در ستون سوم قرار گرفته Bجنس 
 .باید رعایت شود

ها  در یک کاربرگ وجود داشته باشد و در سایر کاربرگ اگر یک یا چند قلم 
یک سطر جنس،  آن  یعنی به جای. باز هم باید ترتیب رعایت شود،نباشد
 .صفر درج شودمحتوی  یا پر با ،خالی

 :پردازیم حال به حل مسئله می
 رسم شکل صفحه بعد به صورت ، را بنا به توضیحی که داده شدها کاربرگ .1

توانید در  اند ولی شما می ها راست به چپ شده در این مثال کاربرگ. (یدکن
 ).همان حالت چپ به راست نیز کارکنید



 مرجع کامل اکسل ۳۵۶

 

 
 

درج  WConsolidateبه نام ) W4 ( یک کاربرگ در انتهای آخرین کاربرگ .2
 .نیدک ایجادمطابق شکل زیر نموده و در آن جدولی مطابق 

 

 

W1 W2

W3 W4
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، WConsolidateدر کاربرگ  ،برای محاسبه جمع تعداد در انتهای ماه .3
 گزینه Data سپس از منوی  را مارک کرده وB7 تا B2محدوده 

Consolidateرا انتخاب نمائید . 
 .شود ای مطابق شکل ظاهر می پنجره .4

 
 

چون . شود  تابع مربوط به محاسبه مورد نظر انتخاب میFunctionدر قسمت  .5
 را انتخاب Sumبنابراین تابع  ،دراین مثال قرار است جمع تعداد محاسبه شود

 .یدکن
 را مارک B7 تا B2 شده و محدوده W1اربرگ  وارد کانتخاببه کمک دکمه  .6

 را فشار دهید تا محدوده انتخاب شده به لیست Addکرده و سپس دکمه 
 .اضافه شود )All references(منابع 

 انجام دهید تا تعداد تولید W4 و W2 ،W3های  همین کار را برای کاربرگ .7
 .اقالم هر کاربرگ به لیست منابع اضافه شود

جمع اقالم در چهار هفته . یدکن را زده و نتیجه را مشاهد Okدر نهایت دکمه  .8
مطابق آنچه در شکل صفحه  WConsolidateگذشته محاسبه و در کاربرگ 

 .نمایش داده شده است ،یدکن مشاهد می بعد



 مرجع کامل اکسل ۳۵۸

 

 
 

کنیم با این تفاوت  می به همین روش عمل ها نیز عیناً  برای محاسبه میانگین قیمت
 قبل از اقدام به اینکهشوند و مورد دیگر  ها انتخاب می برگ کارC7 تا C2که محدوه 

در  All referencesلیست از های قبلی موجود   باید محدوده،ها یکی کردن داده
 در غیر این صورت در ، حذف شوندDeleteبه کمک دکمه  Consolidateپنجره 

ایان این بنابراین در پ. شود  و نتیجه اشتباه می،محاسبات جدید به حساب آمده
 . به شکل زیر خواهد بودWConsolidateعمل جدول موجود در کاربرگ 

 
 

جدول را مشابه جداول فرمت   WConsolidateاگر در هنگام ساخت کاربرگ  
 به جای B7 تا A1های   با مارک کردن محدوده،ساختید های قبل نمی کاربرگ

B2 تا B7ی ها  و انتخاب گزینهTop Row و Right Column از قسمت 
Use label in از پنجره Consolidate و همچنین با مارک کردن محدوده 
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C1 تا C7 به جای محدوده C2 تا C7 و انتخاب Top Row،  عناوین
 .شد های جدول و همچنین نام اقالم به طور اتوماتیک در جدول درج می ستون

 .دهم یح داده شد را ترجیح میگرچه من روشی که در مثال این بخش توض
به ازای هر در هنگام ایجاد جدول،  ، Create link to source dataبا انتخاب  

شود و مقادیر  تشکیل می )Subtotalهمانند قسمت ( منبع داده یک گروه
 .شود منابع در گروه به ریز نشان داده می

دیگر به لیست منابع ای  ها را از یک فایل داده توانیم داده  میBrowseبا دکمه  
 ) از فصل هجدهم6رجوع شود به بخش  (.نیدکاضافه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




