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 یکاربر  یراهنما
 

 وب  سونار اکسل  یکاربرد  ابزار و افزونه

 اکسل  محاسبات  در  دقت و  سرعت  زمان،   در  یی جو صرفه

 (  راهنما  فارسی  نسخه )

 

 

 

  

  آریان افزاری نرم گروه : توسط تنظیم و طراحی

 وب سونار اطالعات تولید کارخانه

https://sonarweb.ir/ : Website 

 

 (Abhishek) آقای همکاری از تشکر با

 نو( )دهلی هندوستان کشور از (یا حرفه نامهیگواه  یدارا کروسافتی)م MCP و ارشد کارشناس

 

 

https://sonarweb.ir/
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 23............................................................................................................... :  (Time Enter) زمان ورود
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 24................................................................................................... :  (Group Downloads) دانلودها گروه

 25............................................................................................................................:  (Functions) توابع

 25.............................................................. (. Kit Function SW’s of list)  وب سونار یکاربرد ابزار توابع ستیل

 

 

 ابزار نیا است. شده جادیا (Excel Microsoft) اکسل در شما یور بهره بهبود یبرا  V1.0 Tool Utility SW’s ابزار

 .کرد خواهد کار باالتر نسخه و  2010 اکسل کروسافتیما با یکاربرد

 

  کنید.  کلیک اینجا دیمف  ابزار نیا  دانلود  یبرا  
 

 : نصب  روش 
 است. شده داده قرار آن نصب مراحل زیر در کنید. نصب را آن باید addin این دانلود از پس

 کنید. باز را جدید فایل یک •

 بزنید. را (Alt+T+O)  ترکیبی کلیدهای یا و  کنید طی را File>>Option  مسیر •

 کنید. کلیک Ins-Add  روی •

 نمایید. انتخاب کشویی( )منوی داون دراپ از Manage  گروه در را ins-Add Excel  گزینه •

 کنید. کلیک Go  دکمه روی •

 

https://sonarweb.ir/?s=%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87&post_type=any
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 اکسل نهیگز پنجره

 

 شد. خواهد باز  Ins-Addپنجره اینصورت در •

 کنید. کلیک ..Browse  دکمه روی •

  

 

 ها یافزودن پنجره

https://www.pk-anexcelexpert.com/wp-content/uploads/Products/Function_Kit/Function-Kit-1.jpg
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 .دیکن انتخاب را لیفا ای دیکن یگذار یجا فرض شیپ یافزودن پوشه در را V1.0 Tool Utility-SWs لیفا •

 کنید. کلیک OK دکمه روی و  بزنید را V1.0 Tool Utility SW’s  افزونه تیک •

 شد. خواهد نصب تیموفق با هافزون •

  

 ۵ برگه نیا در شد. خواهد اضافه اکسل روبان در  “V1.0 Tool Utility SW’s”  دیجد زبانه کی ،هافزودن نیا نصب از پس

  است. موجود مختلف گروه

 

 

SW’s Utility Tool V1.0 

 

1. Manager Worksheet کاربرگ( )مدیریت  

2. Manager File منیجر( )فایل 

3. Selection 
4. Manager Object 
5. About 

 

 : کاربرگ مدیریت -1
 

Flip   و   کاربرگ( )مدیریت  Manager Worksheet  دکمه دو  کاربرگ( )مدیریت Manager Worksheet  درگروه

Tab دارد. وجود 

 

 
Flip Tab button 

 

 متفاوت کار کتاب در اگر ی)حت کند یم فعال را شده استفاده کاربرگ  نیآخر د،یکن کیکل Tab Flip دکمه یرو  اگر

  باشد(. موجود
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Worksheet Manager  )مدیریت کاربرگ( 

 

 

هر دکمه به  اتیشود. جزئ یباز م ریپنجره ز د،یکن کیکاربرگ( کل تیری)مد Manager Worksheetدکمه  یاگر رو 

 داده شده است. ریتصو
  

 

 )مدیریت کاربرگ(   Worksheet Managerپنجره 
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 تعداد که شودیم خواسته شما از آنگاه د،یکن کیکل دیجد کاربرگ  افزودن  Worksheet New  Add دکمه یرو  اگر

 اضافه Workbook Active به دیجد یها کاربرگ  .دیکن کیکل OK یرو  و  داده قرار را شماره .دیکن وارد را هاکاربرگ 

 شد. خواهند

 

 
Add New Worksheets 

 

 

 شود. یم جادیا دیجد کاربرگ  کی در مطالب فهرست د،یکن کیکل Content of Table دکمه یرو  اگر

 

 
Table of Content 

 

 

 .دیکن کیکل OK یرو  و  دیکن جادیا را خود رنگ شود. یم باز ریز پنجره دیکن کیکل Color Tab Change دکمه یرو  اگر
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Change Worksheet Tab color window 

 

 

 کل تعداد : از عبارتند آمار این .است شده داده نمایش فعال اکسل فایل در موجود های کاربرگ  آمار ،صفحه نیا نییپا در

 مخفی خیلی های شیت تعداد – مخفی های شیت تعداد – نمایان و  مرئی های شیت تعداد – ها شیت

 

 
Worksheet Stats 

 

  

 :  منیجر(  )فایل Manager File فایل( )مدیریت  -2

. File  پنجره که دارد وجود منیجر( )فایل  Manager File دکمه یک فقط  ،منیجر( )فایل  Manager File گروه در

Manager  ریز ریتصو مطابق را خود پوشه کی یها لیفا دیتوان یم شما شد. خواهد باز دکمه این برروی کلیک از بعد 

 .دیکن تیریمد
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  )فایل منیجر( File Managerپنجره 

 

 
 

 : (  Selection )  انتخاب -3

 است. موجود گروه نیا در دیمف دکمه 21 است. شده جادیا شده انتخاب محدوده یرو  بر کار یبرا گروه نیا

 

 

 

 (  Selectionگروه انتخاب )
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1. Duplicate Prevent : از یریجلوگ یبرا شده انتخاب محدوده در داده یاعتبارسنج کی یژگیو  نیا 

 کند. یم جادیا یتکرار یها یورود

 

2. Range Protect : ها فرمول نیهمچن کند. یم محافظت ها داده کردن وارد یبرا شده انتخاب محدوده از 

 یم یخال عبور رمز اگر .دیکن وارد یمحافظت عبور رمز کی که شود یم خواسته شما از کند. یم یمخف را

.دیدار نگه یخال را آن دیتوان یم د،یخواه

 

3. Selection than Other Protect : استراحت کاربرگ  و  بود خواهد مجاز ورود شده، انتخاب محدوده در 

 یم یخال عبور رمز اگر .دیکن وارد یمحافظت عبور رمز کی که شود یم خواسته شما از شود. یم محافظت

.دیدار نگه یخال را آن دیتوان یم د،یخواه

 

4. Names Create : کند. یم جادیا ستون هر یبرا نام نیا .دیکن جادیا انتخاب از نام نیچند دیتوان یم شما 

شود. یم گرفته نظر در هدر عنوان به اول سطر

 

5. Objects Select : در یپنهان یش اگر .رهیغ و  ریتصاو  نمودارها، ها، شکل - کنم یم انتخاب را اءیاش تمام من 

کند. یم انتخاب را آن سپس و  کند یم مشاهده قابل را آن باشد، دسترس

 

6. Formatting Quick : سرصفحه که خواهد یم شما از شود. یم یبند قالب سرعت به شده انتخاب محدوده 

 مشخص یآب رنگ با انتخاب اول فیرد د،یکن کیکل yes یرو  اگر .ریخ ای باشد موجود شما یها داده در ها

شود. یم

 

7. Blanks Delete : شوند. یم منتقل باال  به شده انتخاب محدوده در و  شوند یم حذف یخال یها سلول 

 

8. Value Unmatched Highlight : در ریمقاد .دیکن انتخاب را یدیجد محدوده که خواهد یم شما از 

 اساس بر نیا .ستندین موجود دیجد محدوده در که شوند یم برجسته زرد رنگ با شده انتخاب یها محدوده

 یم برجسته اساس نیا بر همچنان د،یده رییتغ بعداً را مقدار اگر نیبنابرا کند، یم کار یشرط یبند قالب

 .ردیبگ کار کتاب همان از فقط را دیجد محدوده تواندیم توجه:  شود.

 

9. Duplicate Highlight : شد. خواهد برجسته زرد رنگ با شده انتخاب محدوده در یتکرار مقدار
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10. Duplicate Consecutive Highlight : خواهند برجسته ندیآ یم وستهیپ صورت به که یتکرار ریمقاد 

شد.

 

11. Folder(s) Create : محدوده از را پوشه نیچند دیخواه یم اگر Excel یم د،یکن جادیا والد پوشه کی در 

 یم شما از د،یکن کیکل دکمه نیا یرو  و  دیکن انتخاب را اکسل محدوده .دیکن استفاده یژگیو  نیا از دیتوان

.دیکن جادیا یدیجد پوشه دیخواه یم آن در که دیکن انتخاب را خود والد پوشه که خواهد

 

12. File Create : ییهابرگه یدارا شده انتخاب محدوده طبق کار کتاب نیا کند. یم جادیا دیجد کار کتاب کی 

بود. خواهد

 

13. body Mail to Copy : دیجد لیمیا کی در را شده انتخاب محدوده Outlook دهد. یم قرار

 

14. Date to Text : یرو  بر کند. یم لیتبد خیتار فرمت به را آن باشد، متن قالب در شما خیتار یلدهایف اگر 

 یفعل داده قالب دیبا شما و  شود یم باز کوچک آپ پاپ فرم کی کرد. خواهد کار زین متعدد یها ستون

 .دیکن انتخاب را شده انتخاب محدوده

 

 

 خیپنجره متن به تار

 

15. eValu as Paste : کردن ستیپ و  یکپ یبرا شود. یم یگذاریجا مقدار عنوان به شده انتخاب محدوده 

 یحت دیتوانیم نیبنابرا کند،یم کار مشاهده قابل یهاسلول یرو  فقط .ستین استفاده به یازین خاص ریمقاد

 اجتناب هافیرد ای هاستون کل ای بزرگ  محدوده انتخاب از .دیکن استفاده آن از شده لتریف یهاداده یرو 

باشد. کند است ممکن د،یکن
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16. Upper : ای هاستون کل ای بزرگ  محدوده انتخاب از  کند. یم رییتغ بزرگ  حروف با شده انتخاب محدوده 

باشد. کند است ممکن د،یکن اجتناب هافیرد

 

17. Lower : ای هاستون کل ای بزرگ  محدوده انتخاب از  .کند یم رییتغ کوچک حروف با شده انتخاب محدوده 

.باشد کند است ممکن د،یکن اجتناب هافیرد

 

18. Proper : کل ای بزرگ  محدوده انتخاب از  .بود خواهد شده انتخاب محدوده بزرگ  کلمه هر اول حرف 

 .باشد کند است ممکن د،یکن اجتناب هافیرد ای هاستون

 

19. Values Random Fill : یم نیهمچن شما .دیکن استفاده یتصادف ریمقاد کردن پر یبرا آن از دیتوان یم 

 مقدار اکسل برگه از دیخواه یم ایآ" اینکه مضمون با پیغام یک امر، ابتدای در .دیکن پر را یتصادف متن دیتوان

 را مقدار یتصادف طور به ، شده انتخاب محدوده از د،یکن کیکل "بله" یرو  اگر .کرد خواهید دریافت "د؟یریبگ

 شما اختیار در ای گزینه اینصورت در د،یکن کیکل "ریخ" یرو  اگر کند. یم پر را شده تخابان سلول و  برداشته

 و  انتخاب را یکی مقادیر، آن بین از تا نمایید وارد را خود نظر مورد مقادیر توانید می که داد خواهد قرار

.دیکن جدا هم از کاما با را ریمقاد که باشید داشته توجه کند. پر را سلول

 

20. Blanks Down Fill : زین شده ادغام یها سلول با کند. یم پر باال  یها سلول ریمقاد با را یخال یها سلول 

کرد. خواهد کار

 

21. Cells Same Merge : شوند. یم ادغام شده انتخاب محدوده در کسانی ریمقاد با ییها سلول 

 

  

 : (Manager Object) ها  آبجکت مدیریت -4
 

Manager Object نیا در دیمف یژگیو  6 است. شده یطراح نمودارها و  ریتصو ها، شکل مانند شما اءیاش تیریمد یبرا 

 است. موجود گروه
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Object Manager 

 

 

1. Shapes/Pictures Hide : بود خواهند ینامرئ یانتخاب اکسل ریتصاو  ای اشکال. 

 

2. Shapes Hidden Show : بود. خواهند مشاهده قابل فعال کاربرگ  در پنهان ریتصاو  ای اشکال 

 

3. Vertical Align : نقاط در را اءیاش نیب یفضا دیبا شما کرد. تراز یعمود صورت به را شده انتخاب اءیاش 

.دیکن وارد

 

4. Horizontal Align : در را اءیاش نیب یفضا دیبا شما کند. یم تراز را یافق صورت به شده انتخاب اءیاش 

.دیکن وارد نقاط

 

5. Grid Vertical : در اءیاش نیب یفضا دیبا شما کند. یم جادیا شده انتخاب اءیاش از یعمود شبکه کی نیا 

 .دیکن وارد شبکه یبرا را ها ستون تعداد و  نقاط

 

6. Grid Horizontal : در را اءیاش نیب یفضا دیبا شما کند. یم جادیا شده انتخاب اءیاش از یافق شبکه کی نیا 

.دیکن وارد شبکه یبرا را ها فیرد تعداد و  نقاط
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 :  وب سونار درباره  -5

 را ما تیسا وب ما درباره صفحه و  باشد می وب سونار درباره که SW About دکمه – است موجود دکمه دو  گروه نیا در

 کند. یم باز را وب سونار با تماس صفحه که باشد می Us Contact نیز دیگر دکمه کند. یم باز

 

 

About Group 
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 است  گردیده اضافه افزونه  این دوم  نسخه در که  مواردی
 

 

 (:Group Manger Worksheet)  کاربرگ  مدیریت  گروه
 

 

 
Worksheet Manger Group 

 

 

 

 :میاضافه کرده ا دیجد یژگیو  3کاربرگ(  تیری)مد Worksheet Managerدر گروه 

 

• worksheets All Unhide  :فایل  درها را تمام کاربرگ  کیکل کیبا  دیتوانیم یژگیو  نیبا استفاده از ا

 .دیفعال پنهان کن اکسل

• Tab Sheet Show/Hide  :برگه را در کتاب کار فعال نشان  یبرگه ها دیتوان یم یژگیو  نیبا استفاده از ا

 کیبرگه دوباره کل یبرگه ها شینما یکند. برا یبرگه را پنهان م یبرگه ها ک،یکل نی. با اولدیپنهان کن ای دیده

 .دیکن
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Excel Sheet Tabs 
 
 

 برگه پنهان شود یتا برگه ها دیکن  ک یکل  Show/Hide Sheet  ی تبرو 
 

Sheets Tabs are hidden 
 

 

• Contents of Table  :یاز کاربرگ ها، م یدر کتاب کار فعال خود با جدول دیکاربرگ جد کی جادیا یبرا 

 کند. یمربوطه حفظ م یکاربرگ ها یرا برا نکی. لدیکن کیدکمه کل نیا یرو  دیتوان

 
 

 

 
Table of Contents 
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 :  (Group Manger File) لیفا  ریمد  گروه
 

 
File Manger Group 

 

 

 .میدار دیجد یژگیو  2گروه، ما  نیدر ا

 (:Converter File) فایل کننده تبدیل  و   مبدل
 :دیاستفاده کن یژگیو  نیاز ا دیتوان یم یگریخود به فرمت د یها لیفا لیتبد یبرا

 

 
File Converter 

 



Arian Team                 sonarweb 

 

 

18 
 

 

 :دیکن لیتبد ریرا مطابق ز هالیفا دیتوانیم ل،یفا لیبا استفاده از ابزار تبد

 .است ازیباالتر مورد ن ای Office 2007نسخه  : Word to Excel - ورد به اکسل تبدیل •

 است. ازیباالتر مورد ن ای Office 2010نسخه :  PDF to Excel - اف دی پی به اکسل تبدیل •

 است. ازیباالتر مورد ن ای Office 2007نسخه  : Excel to Word - اکسل به ورد تبدیل •

 است. ازیباالتر مورد ن ای Office 2010: نسخه  PDF to Word - اف دی پی به ورد تبدیل •

• Excel to PDF  نسخه :Office 2013 لیابزار ابتدا فااین  است. ازیباالتر مورد ن ای PDF  را باword  باز

، Wordبا  PDFدهد. هنگام باز کردن  یکند و در اکسل قرار م یم یکپ wordکند سپس داده ها را از  یم

 .دیکن کیکل OK یو رو  دیرا درخواست کند. لطفا چک باکس را عالمت بزن ریز هیدییممکن است تأ

 

Word Message while Opening PDF as Word 
 

 
 

 نای طول در •است.  ازیباالتر مورد ن ای Office 2013: نسخه  Word to PDF - ورد به اف دی پی تبدیل •

 .دیکن کیکل OK یو رو  دیرا بخواهد. لطفا چک باکس را عالمت بزن ریز هیدییممکن است تا ند،یفرآ

 

Word Message while Opening PDF as Word 

 
 

 :  (Tool Segregation Data)  ها  داده  جداسازی ابزار
 

 دیکاربرگ مف نیچند ایاکسل  لیفا نیداده ها به چند کیتفک یبرا   Tool Segregation Data ها داده یجداساز ابزار

 .دیباز نگه دار زیآنها را ن دیتوان یم ایکند  رهیاکسل مختلف ذخ یها لیتواند داده ها را در فا یم نیاست. ا

https://www.sonarweb.ir/
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Data Segregation Tool 
 
 

Generator Random )  تصادفی کننده تولید  ژنراتور  گروه

Group)  : 
 

 

 -میدار یژگیو  2گروه ما  نینسخه است. در ا نیدر ا دیگروه جد نیا

 :  (Generator Random)  تصادفی ژنراتور
Random Generator را در  ریداده شده ز یانواع تصادف دیتوان یاست. م دیمتن مف ایاعداد  یتصادف دیتول یبرا

 -دیکن جادیمحدوده انتخاب شده ا
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Random Type 

 

 

 - دیده رییحداقل و حداکثر دامنه را تغ دیتوان یآمده است. م Random Generatorاز  یعکس فور ریدر ز
 

 

 
Random Generator 

 

 

 : (Values Random Fill)  تصادفی  مقادیر   کردن  پر 
 دیتوان یم یژگیو  نیمنتقل شده است. قبال در گروه انتخاب بود. با استفاده از ا V1.0 Tool Utility SW’sاز  یژگیو  نیا

داده شده به صورت  ستی. لدیجدا شده با کاما استفاده کن ستیاز ل دیتوان یم ای دیرا از برگه اکسل پر کن یتصادف ریمقاد

 شود. یم عیدر محدوده انتخاب شده توز یتصادف

  

https://www.sonarweb.ir/
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 :  (Group Entry Date)  تاریخ   ورودی  گروه
 

 
Data Entry Group 

  

 -میمختلف داده ا یژگیو  4گروه ما  نیدر دسترس نبود. در ا V1.0 Tool Utility SW’s. در دیگروه جد کیهم  نیا

 

 

 :  (List down-Drop Searchable)  جستجو قابل  کشویی لیست
 

 یاعتبارسنج ییدر فهرست کشو یطوالن ستیل کیاکسل و  یهاها در سلولداده یاعتبارسنج ستیل کی دیتوانیاگر م

 است. دیمف اریها وجود داشته باشد، بسداده

 

Searchable Drop-down List 

 

https://www.sonarweb.ir/
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 :  (Form Entry Date)  تاریخ  ورود  فرم
 .دیورود داده ها در جدول موجود در برگه اکسل استفاده کن یاز آن برا دیتوان ی. مستیفرم ورود اطالعات ن نیا

 

Date Entry Form 

 
 

 :  (Date Enter)  تاریخ  ورود
 .دیرا در محدوده انتخاب شده وارد کن خیتار دیتوان یم میبا استفاده از تقو
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Calendar 
 

 
 

 :  (Time Enter) زمان  ورود
 

 .دیزمان را در محدوده انتخاب شده وارد کن دیتوان یم Time Pickerبا استفاده از 

 

 
Time Picker 

 

 :  (Group Selection)  گر  انتخاب  گروه
 

 
Selection Group 
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 -میاضافه کرده ا دیجد یژگیو  4در گروه انتخاب، ما 

 :  (Clean and Trim)  کردن پاک  و   برش 
 کند. یرا از محدوده انتخاب شده حذف م ییو انتها شرو یپ یصفرها

 :  (Text to Number)  متن به  عدد تبدیل
 .دیکن لیاعداد انتخاب شده را در قالب متن تبد دیتوان یم

 : (Number to Text)  عدد به  متن تبدیل
 .دیکن لیآنها را به فرمت شماره تبد دیتوان یاگر اعداد شما در قالب متن هستند، م

 :  (Zero Leading Add)  اول به  صفر   کردن اضافه
 ای دیرا انتخاب کن ییابتدا یتعداد صفرها دیتوان یم ری. در فرم زدیصفر اول را در محدوده انتخاب شده اضافه کن دیتوان یم

 کند. یاول را اضافه م یاساس صفرها نی. بر ادیبعد از اضافه کردن صفر اول طول عدد خود را انتخاب کن دیتوان یم

 
 

 
Add Leading Zero Form 

 

 :  (Group Downloads)  دانلودها  گروه
 – دیو دانلود کن دیریبگ ادی دیتوان یکه از آنجا م میخود را دار تیوب سا نکیگروه، ما ل نیدر ا

• Dashboards 
• Visualizations and Charts 
• Tools and Templates 

 

 

https://sonarweb.ir/product-tag/%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%af/
https://sonarweb.ir/?s=%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1&post_type=any
https://sonarweb.ir/excell-contents/
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 : (Functions)  توابع
 کرد. دیخواه افتیتابع در 21با  ریاز توابع را در جدول ز یستیسپس ل د،یکن پیرا تا "SW=" دیتوان یدر برگه اکسل، م

 

Function SW’s of list )  وب  سونار  کاربردی  ابزار  توابع  لیست

Kit.) 
 

 نتیجه دستور نام تابع

SW_Get_Comments Input_Cell گرداند. یبرم یفرمول متن نظرات را از سلول ورود نیا 

SW_Get_Emails Input_text کند.  یم افتیدر یرا از متن طوالن لیمیا یفرمول شناسه ها نیا

 لیمیموجود باشد، شناسه ا یدر متن طوالن لیمیشناسه ا نیاگر چند

 گرداند. یدونقطه جدا شده را برم مهین یها
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 نتیجه دستور نام تابع

SW_Get_Distance Start_Latitude,Start_Longitud
e,End_Latitude,End_Longitud

e 

( بر لومتری)ک لومتریدو مکان را بر حسب ک نیفرمول فاصله ب نیا

 یبرم انینقطه شروع و نقطه پا ییایاساس طول و عرض جغراف

 گرداند.

SW_Specific_Char_C
ount 

Complete_Text,Search_Text,
Match_Case 

گرداند. استدالل سوم  یخاص را برم یاراکترهافرمول تعداد ک نیا

 یحساس به حروف بزرگ را م یها است. اگر جستجو نهیگز

 دیقرار ده Trueآرگومان سوم را به عنوان  د،یخواه

SW_Unique_Count criteria_Range یارهایمنحصر به فرد را از محدوده مع ریفرمول تعداد مقاد نیا 

 100000از  شیب دینبا اریگرداند. محدوده مع یداده شده برم

 داشته باشد. فیرد

SW_Duplicate_Coun
t 

criteria_Range داده  یارهایرا از محدوده مع یتکرار ریفرمول تعداد مقاد نیا

 فیرد 100000از  شیب دینبا اریگرداند. محدوده مع یشده برم

 داشته باشد.

SW_Vlookup_By_Cel
l_background_Color 

Lookup_Cell As Range, 
Table_Array As Range, 

Col_Num As Integer, 
Get_last_Value As Boolean 

جدول بر اساس رنگ  هیفرمول مقدار را از محدوده آرا نیا

به  Col_index_number. گرداندیسلول جستجو برم نهیزمپس

شود که از آن مقدار  یجدول داده م هیعنوان شماره ستون در آرا

است، اگر  Boolean کی Get_last_Valueگرداند.  یرا برم

 نیاول 0 یبرا شد،جدول وجود داشته با هیدر آرا یتکرار یهارنگ

جدول  هیمقدار را از آرا نیآخر 1 یجدول و برا هیمقدار را از آرا

 یم رییجدول تغ هیکه رنگ در آرا یهنگام. توجه: گرداندیبرم

را فشار  F9 دیشود، با ینم دیفرمول به طور خودکار تجد نیکند، ا

کند. محدوده  یکار نم یشرط یقالب بند یبا رنگ ها نی. ادیده

 داشته باشد. فیرد 100000از  شیب دینبا جدول هیآرا

SW_Vlookup_By_Pa
rtial_Lookup_Value 

lookup_value As Variant, 
Table_Array As Range, 

col_index_num As Integer, 
range_lookup As Boolean 

کار خواهد کرد. ابتدا مقدار  VLOOKUPفرمول درست مانند  نیا

گرداند. اگر  یرا برم جهیکند و نت یم یکامل را بررس یجستجو

 یجدول موجود نباشد، بررس هیکامل در آرا یمقدار جستجو

نه، سپس  ایدر دسترس است  یمقدار جستجو تا حد ایکه آ کندیم

 .گرداندیمقدار را برم

SW_Count_By_Cell_b
ackground_Color 

criteria_Range As Range, 
criteria_cell As Range 

 اریمع یهاسلول نهیزمفرمول شمارش را بر اساس رنگ پس نیا

 نیا کند،یم رییسلول تغ نهیزمرنگ پس ی. توجه: وقتگرداندیبرم

 نی. ادیرا فشار ده F9 دیبا شود،یطور خودکار رفرش نمفرمول به
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 نتیجه دستور نام تابع

 criteria_Range. کندیکار نم یشرط یبندقالب یهابا رنگ

 باشد. شتهدا فیرد 100000از  شیب دینبا

SW_Count_By_Case_
Sensitive_Criteria 

criteria_Range As Range, 
criteria As String 

گرداند. تنها  یبرم اریفرمول شمارش را بر اساس ارزش مع نیا

 اریدر محدوده مع ارهایکه مورد مع دیآ یبه حساب م یزمان

باشد،  "ABC" اریمطابقت داشته باشد. به عنوان مثال: اگر مع

"abc" محاسبه نخواهد شد. توجه:  اریاز محدوده مع

kriter_Range اشدداشته ب فیرد 100000از  شیب دینبا. 

SW_Count_Font_Bol
d_Cells 

criteria_Range گرداند که فونت  یبرم ارهایفرمول شمارش را بر اساس مع نیا

 ارهایفونت در محدوده مع یسلول ها پررنگ است. توجه: وقت

 دیشود، با یفرمول به طور خودکار رفرش نم نیشود، ا یپررنگ م

F9 پررنگ کار  یشرط یبندکار با فونت قالب نی. ادیرا فشار ده

 نخواهد کرد.

SW_Count_By_Parti
al_Value 

criteria_Range As Range, 
criteria As String 

 نیگرداند. همچن یبرم اریفرمول شمارش را بر اساس ارزش مع نیا

موجود باشد، حساب  ارهایدر محدوده مع یتا حد ارهایکه مع یزمان

از  "abc"باشد،  "ABC" اری. به عنوان مثال: اگر معشودیم

 دینبا ارهایمحاسبه نخواهد شد. توجه: محدوده مع اریمحدوده مع

 .شدداشته با فیرد 100000از  شیب

SW_Text_Join delimiter As String, 
ignore_empty As Boolean, 

text_range As Range 

که توسط  یرشته داده شده در محدوده متن نیفرمول به چند نیا

. ونددیپ یجداکننده داده شده از هم جدا شده اند، م

Ignore_empty نادرست در نظر گرفته شود. توجه:  ایدرست  دیبا

 داشته باشد. فیرد 100000از  شیب دیمحدوده متن نبا

SW_Extract_Numbe
rs 

Alphanumeric_Text فرمول اعداد را از متن  نیاAlphanumeric کند.  یاستخراج م

 گرداند یعدد را برم کیرشته نه  کی

SW_Extract_Text Alphanumeric_Text یعدد ییرا از متن الفبا یعدد ریغ یفرمول کاراکترها نیا 

 گرداند. یرشته را برم کیکند.  یاستخراج م

SW_Weighted_Aver
age 

Weight_Range,Average_range یداده شده برم نیانگیمحدوده م یرا برا یوزن نیانگیفرمول م نیا 

 یها فیتعداد رد دیبا نیانگیگرداند. محدوده وزن و محدوده م

 داشته باشند. یکسانی

SW_Sum_Of_Digits Whole_Number گرداند. یفرمول مجموع ارقام عدد داده شده را برم نیا 



Arian Team                 sonarweb 

 

 

28 
 

 نتیجه دستور نام تابع

SW_First_Name Complete_Name گرداند. یفرمول نام کوچک را از نام کامل داده شده برم نیا 

SW_Middle_Name Complete_Name گرداند. اگر  یرا از نام کامل داده شده برم یانیفرمول نام م نیا

 گردد. یبرم یدر دسترس نباشد، خال یانینام م

SW_Last_Name Complete_Name گرداند.  یرا از نام کامل داده شده برم یفرمول نام خانوادگ نیا

 گردد. یبرم یدر دسترس نباشد، خال یاگر نام خانوادگ

SW_Ordinal_Date_F
ormat 

Input_Date گرداند، مانند  یبرم نیمع خیتار یرا برا یبیترت خیفرمول تار نیا

 کیکند. توجه:  یم رییتغ 2018 هیژانو 1و به عنوان  2018/ 1/ 1

 .خیتار کیگرداند نه  یرشته را برم

 


