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6 Εστίαση σε συγκεκριμένα 
δεδομένα με τη χρήση 
φίλτρων 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα μάθετε: 

� Να περιορίζετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στην οθόνη σας. 

� Να χειρίζεστε λίστες δεδομένων. 

� Να καθορίζετε ένα σύνολο έγκυρων τιμών για μια περιοχή κελιών. 

  

Το Microsoft® Office Excel® 2007 σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τεράστιες ποσότητες δεδομένων, 

αλλά η αποθήκευση περισσότερων από 1.000.000 γραμμές δεδομένων δε σας βοηθάει να πάρετε 

επιχειρηματικές αποφάσεις, εκτός κι αν διαθέτετε την ικανότητα να εστιάζετε στα πιο σημαντικά 

δεδομένα ενός φύλλου εργασίας (είτε τα δεδομένα αυτά αφορούν τις 10 ημέρες ενός μήνα που 

εμφανίζουν τη μεγαλύτερη κίνηση, είτε τα χαμηλά έσοδα που πρέπει να επανεκτιμήσετε). Το Office 

Excel 2007 σας παρέχει ένα πλήθος ισχυρών και ευέλικτων εργαλείων με τα οποία μπορείτε να 

περιορίσετε τα στοιχεία που εμφανίζονται στο φύλλο εργασίας σας. Αφού εμφανίσετε το υποσύνολο 

των δεδομένων που χρειάζεστε για να πάρετε μια απόφαση, μπορείτε να εκτελέσετε υπολογισμούς 

με τα δεδομένα αυτά. Έχετε τη δυνατότητα να διαπιστώσετε τι ποσοστό των μηνιαίων πωλήσεων 

επιτεύχθηκε τις 10 παραγωγικότερες ημέρες του μήνα, να υπολογίσετε τις συνολικές πωλήσεις για 

συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, ή να εντοπίσετε τη χειρότερη ημέρα του μήνα από την 

άποψη των πωλήσεων. 

Όπως μπορείτε να περιορίσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στα φύλλα εργασίας σας, έτσι μπο-

ρείτε να περιορίσετε και τα δεδομένα που καταχωρίζονται σε αυτά. Ο καθορισμός κανόνων για τα 

δεδομένα που καταχωρίζονται στα κελιά σάς επιτρέπει να προλαβαίνετε τα περισσότερα από τα πιο 

συνηθισμένα λάθη καταχώρισης, όπως είναι η καταχώριση πολύ μικρών ή πολύ μεγάλων αριθμών, ή 

η προσπάθεια καταχώρισης λέξεων σε κελιά που προορίζονται για αριθμητικές τιμές. Αν προσθέσετε 

κάποιον κανόνα επικύρωσης στα κελιά ενός φύλλου εργασίας μετά την καταχώριση δεδομένων σε 

αυτά, θα μπορείτε να επισημάνετε τα μη έγκυρα δεδομένα τοποθετώντας τα σε κύκλους ώστε να τα 

εντοπίσετε και να τα διορθώσετε. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε να περιορίζετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στα φύλλα εργασίας 

σας, να χειρίζεστε τις λίστες δεδομένων, και να δημιουργείτε κανόνες επικύρωσης ώστε να εξασφα-

λίζετε την καταχώριση κατάλληλων τιμών για τα δεδομένα σας.  
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Δείτε επίσης   Μήπως χρειάζεστε ένα φρεσκάρισμα για τα θέματα του κεφαλαίου αυτού; Δείτε τη Γρήγορη 
αναφορά στις σελίδες 27–63. 

Σημαντικό   Για να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία εξάσκησης αυτού του κεφαλαίου, πρέπει πρώτα να τα εγκα-
ταστήσετε από το συνοδευτικό CD του βιβλίου στην προεπιλεγμένη θέση τους. Για περισσότερες πληροφορί-
ες, δείτε την ενότητα "Χρήση του CD του βιβλίου" στη σελίδα 13. 

Περιορισμός των δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη 
Στα λογιστικά φύλλα του Excel 2007 μπορείτε να καταχωρίσετε όσα δεδομένα χρειάζεστε, αλλά 

ίσως δε χρειάζεται να χρησιμοποιείτε όλα τα στοιχεία του φύλλου εργασίας ταυτόχρονα. Για παρά-

δειγμα, μπορεί να θέλετε να δείτε τις πωλήσεις της εταιρείας σας το πρώτο, το δεύτερο, ή το τρίτο 

δεκαήμερο ενός μήνα. Έχετε τη δυνατότητα να περιορίσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται σε ένα 

φύλλο εργασίας, δημιουργώντας φίλτρα, δηλαδή κανόνες που επιλέγουν ποιες γραμμές θα είναι 

ορατές στο φύλλο εργασίας. 

Για να δημιουργήσετε ένα φίλτρο, πατήστε σε ένα κελί της ομάδας στην οποία θέλετε να εφαρμό-

σετε το φίλτρο και κατόπιν, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, πατήστε στο 

κουμπί Ταξινόμηση & φιλτράρισμα και στη συνέχεια επιλέξτε Φίλτρο. Μετά από αυτό, το Excel 

2007 εμφανίζει ένα βέλος φίλτρου στο κάτω δεξιό άκρο του πρώτου κελιού κάθε στήλης της επι-

λεγμένης περιοχής. Το βέλος δείχνει ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Αυτόματου Φίλτρου 

του Excel 2007.  

Σημαντικό   Όταν ενεργοποιείτε το φίλτρο, το Excel 2007 αντιμετωπίζει τα κελιά της στήλης όπου ανήκει το 
ενεργό κελί ως περιοχή. Για να εξασφαλίσετε ότι το φίλτρο θα λειτουργεί σωστά, πρέπει να προσθέτετε πά-
ντα μια ετικέτα στη στήλη που θέλετε να φιλτράρετε. 

Πατώντας στο κάτω βέλος εμφανίζετε μια λίστα με επιλογές φίλτρου (αρκετά πιο εκτενή από εκείνη 

του Excel 2003) και μια λίστα με τις μοναδικές τιμές της στήλης. Τα πρώτα στοιχεία της λίστας είναι 

επιλογές ταξινόμησης, ακολουθούμενες από το στοιχείο Απαλοιφή φίλτρου. Η επόμενη επιλογή 

που εμφανίζεται στη λίστα εξαρτάται από το είδος των δεδομένων της στήλης. Για παράδειγμα, αν η 

στήλη περιέχει ένα σύνολο ημερομηνιών, το στοιχείο ονομάζεται Φίλτρα ημερομηνίας. Πατώντας 

στο στοιχείο αυτό, εμφανίζετε μια λίστα επιλογών που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο τύπο δεδομέ-

νων. 



 Περιορισμός των δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη 187 

 

  

Σημείωση   Όταν μια στήλη περιέχει πολλούς τύπους δεδομένων, η επιλογή φίλτρου ονομάζεται Φίλτρα 
αριθμών. 

Όταν πατάτε σε μια επιλογή φίλτρου, το Excel 2007 εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου που σας επι-

τρέπει να ορίσετε τα κριτήρια του φίλτρου. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φίλτρο 

που εμφανίζει μόνο τις ημερομηνίες μετά την 31η Μαρτίου 2007. 

  



188 Κεφάλαιο 6   Εστίαση σε συγκεκριμένα δεδομένα με τη χρήση φίλτρων 

Αν θέλετε να δείτε τις μέγιστες ή τις ελάχιστες τιμές μιας στήλης δεδομένων, μπορείτε να δημιουρ-

γήσετε ένα φίλτρο 10 Πρώτα. Επιλέγοντας 10 Πρώτα από τη λίστα, δεν εμφανίζετε απλώς τις 10 

μεγαλύτερες τιμές. Αντί γι' αυτό, ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Πρώτα 10 Αυτόματου Φίλτρου. Σε 

αυτό το πλαίσιο διαλόγου μπορείτε να επιλέξετε αν η εμφάνιση των τιμών θα γίνει από την κορυφή 

ή από το τέλος της λίστας, να καθορίσετε τον αριθμό των στοιχείων που θέλετε να εμφανίσετε, και 

να επιλέξετε αν ο αριθμός στο μεσαίο πλαίσιο θα αντιπροσωπεύει πλήθος στοιχείων ή ποσοστό 

στοιχείων που θέλετε να εμφανίζονται μετά την εφαρμογή του φίλτρου. Με τη βοήθεια του πλαισί-

ου διαλόγου Πρώτα 10 Αυτόματου Φίλτρου, μπορείτε να βρείτε τους δέκα καλύτερους πωλητές 

σας ή το πέντε τοις εκατό των καλύτερων πελατών σας. 

Με την επιλογή Προσαρμοσμένο φίλτρο από τη λίστα Αυτόματου φίλτρου μπορείτε να ορίσετε 

έναν κανόνα που θα χρησιμοποιήσει το Excel 2007 για να αποφασίσει ποιες γραμμές θα εμφανι-

στούν μετά την εφαρμογή του φίλτρου. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα 

ώστε να εμφανίζονται στο φύλλο εργασίας μόνον οι ημέρες με ποσότητα δεμάτων μεγαλύτερη από 

100.000. Με αυτά τα αποτελέσματα μπροστά σας, θα μπορέσετε να καταλάβετε αν η χαμηλή κίνη-

ση αυτών των ημερών οφειλόταν στον καιρό ή σε κάποιον άλλον παράγοντα. 

Το Excel 2007 δείχνει ότι στη στήλη έχει εφαρμοστεί κάποιο φίλτρο αλλάζοντας το βέλος φίλτρου 

της στήλης με ένα εικονίδιο που μοιάζει με χωνί. Αφού ολοκληρώσετε την εξέταση των δεδομένων 

σας με τη χρήση του φίλτρου, μπορείτε να καταργήσετε το φίλτρο πατώντας στο βέλος φίλτρου 

της στήλης και επιλέγοντας Απαλοιφή φίλτρου. Για να απενεργοποιήσετε το φίλτρο, εμφανίστε 

την καρτέλα Δεδομένα της διασύνδεσης με το χρήστη και μετά, στην ομάδα Ταξινόμηση & φιλ-

τράρισμα, πατήστε στο κουμπί Φίλτρο. 

Στην άσκηση αυτή θα φιλτράρετε μια λίστα δεδομένων χρησιμοποιώντας μια σειρά στοιχείων Αυτό-

ματου Φίλτρου, θα δημιουργήσετε ένα φίλτρο που θα εμφανίζει τις πέντε ημέρες με τον υψηλότερο 

αριθμό εξαιρέσεων παράδοσης του μήνα, και θα δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο φίλτρο. 

 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ για το θέμα αυτό το βιβλίο εργασίας Εξαιρέσεις δεμάτων  από το φάκελο των αρ-
χείων πρακτικής εξάσκησης. Αυτό το αρχείο εξάσκησης βρίσκεται στο φάκελο Τα έγγραφά μου \Κλει-
δάριθμος \ΒΒ_Excel 2007 \Εστίαση.  

 ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ έχετε ξεκινήσει το Excel 2007 πριν ξεκινήσετε την άσκηση αυτή. 

 ΑΝΟΙΞΤΕ το βιβλίο εργασίας Εξαιρέσεις δεμάτων. 

1. Στο φύλλο εργασίας Κατά διαδρομή, πατήστε σε οποιοδήποτε κελί της περιοχής κελιών 

B2:F27. 

2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, πατήστε στο κουμπί Ταξινόμηση & 

φιλτράρισμα και μετά επιλέξτε Φίλτρο. 

Στο κελί της επικεφαλίδας κάθε στήλης εμφανίζεται ένα βέλος φίλτρου. 

3. Πατήστε στο βέλος φίλτρου της στήλης Ημερομηνία και μετά, στη λίστα των επιλογών 

που εμφανίζεται αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μάρτιος. 
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4. Πατήστε στο OK. 

Το Excel 2007 κρύβει όλες τις γραμμές που περιέχουν ημερομηνίες Μαρτίου. 

5. Πατήστε στο βέλος φίλτρου της στήλης Παράρτημα και κατόπιν, στη λίστα των επιλογών 

που εμφανίζονται, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επιλογή όλων. 

Το Excel 2007 αποεπιλέγει όλα τα πλαίσια ελέγχου της λίστας. 

6. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Μεσοδυτικό και μετά πατήστε στο OK. 

Το Excel 2007 εμφανίζει μόνο τις εξαιρέσεις που συνέβησαν στο Μεσοδυτικό κέντρο δια-

νομής το μήνα Απρίλιο. 

  

7. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, πατήστε στη διαταγή Ταξινόμηση & 

φιλτράρισμα και μετά επιλέξτε Απαλοιφή. 

Το Excel 2007 καθαρίζει όλα τα ενεργά φίλτρα αλλά αφήνει στη θέση τους τα βέλη φίλ-

τρου. 
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8. Πατήστε στην καρτέλα του φύλλου Ημερήσιο πλήθος Μαρτίου. 

Εμφανίζεται το φύλλο εργασίας Ημερήσιο πλήθος Μαρτίου. 

9. Πατήστε σε οποιοδήποτε κελί του πίνακα δεδομένων. 

10. Πατήστε στο βέλος φίλτρου της στήλης Εξαιρέσεις, δείξτε στην επιλογή Φίλτρα αριθ-

μών, και πατήστε στο στοιχείο 10 Πρώτα. 

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου του Πρώτα 10 Αυτόματου Φίλτρου. 

  

11. Στο μεσαίο πεδίο, πληκτρολογήστε 5. 

12. Πατήστε στο OK. 

Το Excel 2007 εμφανίζει τις γραμμές του πίνακα που περιέχουν τις πέντε μεγαλύτερες τιμές 

της στήλης Εξαιρέσεις. 

  

13. Πατήστε στο βέλος φίλτρου της στήλης Εξαιρέσεις, και στη συνέχεια επιλέξτε Απαλοιφή 

φίλτρου από το "Εξαιρέσεις". 

Το Excel 2007 αφαιρεί το φίλτρο. 

14. Πατήστε στο βέλος φίλτρου της στήλης Ημερομηνία, δείξτε στην επιλογή Φίλτρα ημε-

ρομηνίας, και μετά επιλέξτε Προσαρμοσμένο φίλτρο. 

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμοσμένο αυτόματο φίλτρο. 

15. Πατήστε στο κάτω βέλος του επάνω αριστερού πεδίου και επιλέξτε βρίσκεται έπειτα από 

ή είναι ίσο με. 

16. Πατήστε στο κάτω βέλος του επάνω δεξιού πεδίου και μετά πατήστε στο στοιχείο 

8/3/2007. 

17. Πατήστε στο κάτω βέλος του κάτω αριστερού πεδίου και μετά επιλέξτε βρίσκεται πριν 

από ή είναι ίσο με. 

18. Πατήστε στο κάτω βέλος του κάτω δεξιού πεδίου και μετά πατήστε στο στοιχείο 

14/3/2007. 

19. Πατήστε στο OK. 

Επειδή αφήσατε ενεργοποιημένο το κουμπί επιλογής Και, το Excel 2007 εμφανίζει όλες τις 

γραμμές του πίνακα που περιέχουν μια ημερομηνία από 8 Μαρτίου 2007 έως και 14 Μαρτί-

ου 2007. 
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20. Στη γραμμή εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης, πατήστε στο κουμπί Αναίρεση για να κα-

ταργήσετε το φίλτρο σας. 

Το Excel 2007 επαναφέρει τον πίνακα στη μορφή που είχε πριν από την εφαρμογή των 

φίλτρων. 

 ΚΛΕΙΣΤΕ το βιβλίο εργασίας Εξαιρέσεις δεμάτων. 

Χειρισμός δεδομένων λίστας 
Στις σχετικές εργασίες που μπορείτε να κάνετε στο Excel 2007 περιλαμβάνεται η τυχαία επιλογή 

κάποιων γραμμών μιας λίστας και η εμφάνιση των μοναδικών τιμών μιας στήλης του φύλλου εργα-

σίας (όχι απλώς η προβολή τους στη λίστα με το κάτω βέλος, με την οποία συνήθως δεν μπορείτε 

να δουλέψετε). Η δημιουργία μιας λίστας με τις μοναδικές τιμές μιας στήλης μπορεί να σας δώσει 

σημαντικές πληροφορίες, όπως οι περιοχές στις οποίες έχετε πελάτες ή οι κατηγορίες προϊόντων 

που πουλήθηκαν σε μία ώρα. 

Η τυχαία επιλογή γραμμών είναι χρήσιμη όταν θέλετε να επιλέξετε πελάτες για μια ειδική προσφορά, 

να αποφασίσετε ποιες ημέρες του μήνα θα ελέγχετε, ή να διαλέξετε αποδέκτες βραβείων για τη συνε-

στίαση των υπαλλήλων. Για να επιλέξετε γραμμές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση RAND, 

η οποία παράγει μια τυχαία τιμή μεταξύ 0 και 1 και τη συγκρίνει με μια τιμή ελέγχου που έχει συμπερι-

ληφθεί στην παράστασή της. Μια παράσταση που επιστρέφει την τιμή Αληθές στο 30 τοις εκατό των 

περιπτώσεων θα είχε τη μορφή RAND()<=30%. Αυτό σημαίνει ότι όποτε η τυχαία τιμή πέφτει στο 

διάστημα μεταξύ 0 και 0.3, το αποτέλεσμα θα είναι Αληθές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την 

παράσταση ώστε να επιλέγετε κάθε γραμμή μιας λίστας με πιθανότητα 30 τοις εκατό. Ένας τύπος που 

εμφανίζει Αληθές όταν η τιμή είναι ίση ή μικρότερη από το 30 τοις εκατό, ενώ στην αντίθετη περίπτω-

ση εμφανίζει Ψευδές, θα είχε τη μορφή =IF(RAND()<=0,3;"Αληθές";"Ψευδές"). 

Συμβουλή   Επειδή η συνάρτηση RAND είναι μια πτητική συνάρτηση (επανυπολογίζει τα αποτελέσματά της 
κάθε φορά που ενημερώνετε το φύλλο εργασίας), πρέπει να αντιγράψετε τα κελιά που περιέχουν τη συνάρ-
τηση RAND σε έναν τύπο. Στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα της διασύνδεσης, στην ομάδα Πρόχειρο, 
πατήστε στο κάτω βέλος του κουμπιού Επικόλληση και επιλέξτε Επικόλληση τιμών για να αντικαταστή-
σετε τον τύπο με το τρέχον αποτέλεσμά του. 
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Το Excel 2007 διαθέτει μια νέα συνάρτηση, τη RANDBETWEEN, που σας επιτρέπει να παράγετε μια 

τυχαία τιμή από μια καθορισμένη περιοχή τιμών. Για παράδειγμα, ο τύπος =RANDBETWEEN(1,100) 

παράγει μια τυχαία τιμή από 1 έως 100, συμπεριλαμβανομένων των δύο ακραίων τιμών. 

Η δυνατότητα να εστιάζετε στα δεδομένα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο κάποια συγκεκριμένη 

στιγμή είναι ασφαλώς σημαντική, αλλά υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Ένας περιορισμός είναι ότι οι 

τύποι που έχετε δημιουργήσει με τις συναρτήσεις SUM και AVERAGE  δεν αλλάζουν τους υπολογι-

σμούς τους αν κάποιες από τις γραμμές που χρησιμοποιούν έχουν κρυφτεί από το φίλτρο.  

Το Excel 2007 παρέχει δύο τρόπους για να υπολογίζετε το άθροισμα των τιμών μιας ομάδας φιλ-

τραρισμένων κελιών. Η πρώτη μέθοδος είναι η χρήση της λειτουργίας Αυτόματου Υπολογισμού. Για 

το σκοπό αυτόν, επιλέγετε τα κελιά των οποίων θέλετε να υπολογίσετε το άθροισμα. Μετά από αυ-

τό, το Excel 2007 εμφανίζει τη μέση τιμή των τιμών των κελιών, το άθροισμα των τιμών των κε-

λιών, και το πλήθος των ορατών κελιών της επιλογής. Αυτά τα στοιχεία παρουσιάζονται στη γραμμή 

κατάστασης, στο κάτω άκρο του παραθύρου του Excel 2007. 

  

Με τον Αυτόματο Υπολογισμό δεν περιορίζεστε μόνο στον υπολογισμό αθροισμάτων των επιλεγμέ-

νων κελιών. Για να δείτε και τις υπόλοιπες συναρτήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε 

με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στην περιοχή Αυτόματου υπολογισμού της γραμμής κατάστασης 

και επιλέξτε κάποια συνάρτηση από το μενού συντόμευσης που θα εμφανιστεί. 

Η λειτουργία Αυτόματου Υπολογισμού είναι πολύ χρήσιμη αν θέλετε να υπολογίσετε γρήγορα ένα 

άθροισμα ή ένα μέσο όρο κελιών αποτελεσμάτων φίλτρου, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι διαθέσιμο 

στο φύλλο εργασίας. Τύποι όπως ο =SUM(C3:C26) συνυπολογίζουν πάντα κάθε κελί μιας περιοχής, 

ανεξάρτητα από το αν η γραμμή ενός κελιού έχει κρυφτεί από κάποιο φίλτρο, οπότε σε αυτή την 

περίπτωση θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν τύπο με τη συνάρτηση SUBTOTAL. Η συνάρτηση 

SUBTOTAL, η οποία σας επιτρέπει να συνοψίζετε μόνο τα ορατά κελιά μιας περιοχής, έχει την εξής 

σύνταξη: SUBTOTAL(function_num;ref1;ref2; ...). Το όρισμα function_num περιέχει τον αριθμό της 

λειτουργίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να συνοψίσετε τα δεδομένα σας. Τα ορίσματα ref1, 

ref2, κ.ο.κ,  αντιστοιχούν στις 29 το πολύ περιοχές που μπορούν να συμπεριληφθούν στον υπολο-

γισμό. Για παράδειγμα, ο τύπος =SUBTOTAL(9;C3:C26;E3:E26;G3:G26) υπολογίζει το άθροισμα 

όλων των τιμών στις περιοχές C3:C26, E3:E26, και G3:G26.  

Προσοχή   Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τον τύπο SUBTOTAL σε μια γραμμή η οποία βρίσκεται στο 
ίδιο ύψος ή πιο ψηλά από τις επικεφαλίδες της περιοχής που έχετε φιλτράρει. Διαφορετικά, το φίλτρο μπορεί 
να σας κρύψει το αποτέλεσμα του τύπου! 

Ο επόμενος πίνακας περιέχει τις λειτουργίες σύνοψης που είναι διαθέσιμες στον τύπο SUBTOTAL. Οι 

αριθμοί συνάρτησης της πρώτης στήλης περιλαμβάνουν όλες τις τιμές· οι αριθμοί συνάρτησης της 

δεύτερης στήλης συνοψίζουν μόνο τις τιμές που είναι ορατές στο φύλλο εργασίας. 



 Χειρισμός δεδομένων λίστας 193 

 

Αριθμός 

(με κρυφές 

τιμές) 

Αριθμός  

(χωρίς κρυφές 

τιμές) 

Συνάρτηση Περιγραφή 

1 101 AVERAGE Επιστρέφει το μέσο όρο των τιμών της 
περιοχής 

2 102 COUNT Επιστρέφει το πλήθος των κελιών της 
επιλεγμένης περιοχής που περιέχουν έναν 
αριθμό 

3 103 COUNTA Επιστρέφει το πλήθος των μη κενών 
κελιών της επιλεγμένης περιοχής 

4 104 MAX Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή της 
επιλεγμένης περιοχής 

5 105 MIN Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή της 
επιλεγμένης περιοχής 

6 106 PRODUCT Επιστρέφει το αποτέλεσμα του 
πολλαπλασιασμού όλων των αριθμών της 
επιλεγμένης περιοχής 

7 107 STDEV Υπολογίζει την τυπική απόκλιση των τιμών 
της επιλεγμένης περιοχής εξετάζοντας ένα 
δείγμα τιμών 

8 108 STDEVP Υπολογίζει την τυπική απόκλιση των τιμών 
της επιλεγμένης περιοχής χρησιμοποιώντας 
όλες τις τιμές 

9 109 SUM Επιστρέφει το αποτέλεσμα της πρόσθεσης 
όλων των αριθμών της επιλεγμένης 
περιοχής 

10 110 VAR Υπολογίζει τη διασπορά των τιμών της 
επιλεγμένης περιοχής εξετάζοντας ένα 
δείγμα τιμών 

11 111 VARP Υπολογίζει τη διασπορά των τιμών της 
επιλεγμένης περιοχής χρησιμοποιώντας 
όλες τις τιμές 

 

Σημείωση   Το Excel 2007 εμφανίζει τις διαθέσιμες λειτουργίες σύνοψης μέσω της λειτουργίας Αυτόματης 
Συμπλήρωσης Τύπου, οπότε δε χρειάζεται να θυμάστε τους κωδικούς αριθμούς των λειτουργιών ή να τους 
ψάχνετε στο σύστημα της Βοήθειας. 

Αν θέλετε να δημιουργήστε μια λίστα με τις μοναδικές τιμές ανά γραμμή της λίστας δεδομένων, 

πατήστε σε οποιοδήποτε κελί της λίστας δεδομένων, εμφανίστε την καρτέλα Δεδομένα της δια-

σύνδεσης και στη συνέχεια, στην ομάδα Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, πατήστε στο κουμπί Για 

προχωρημένους για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Σύνθετο φίλτρο.  
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Στο πεδίο Περιοχή λίστας πληκτρολογήστε την αναφορά της περιοχής κελιών για την οποία θέλε-

τε να εμφανίσετε τις μοναδικές τιμές, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μοναδικές εγγραφές μόνο, 

και μετά πατήστε στο ΟΚ ώστε το Excel 2007 να παρουσιάσει την πρώτη εμφάνιση κάθε τιμής.  

Σημαντικό   Το Excel 2007 αντιμετωπίζει το πρώτο κελί μιας περιοχής δεδομένων ως επικεφαλίδα και, επο-
μένως, δε συνυπολογίζει το κελί αυτό όταν παράγει τη λίστα μοναδικών τιμών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπε-
ριλάβει το κελί της επικεφαλίδας στην περιοχή των δεδομένων σας! 

Στην επόμενη άσκηση θα επιλέξετε τυχαίες γραμμές από μια λίστα εξαιρέσεων για να προσδιορίσετε 

τις αποτυχίες παράδοσης δεμάτων που πρέπει να ερευνηθούν, θα δημιουργήσετε έναν τύπο 

SUBTOTAL που θα συνοψίζει τα ορατά κελιά μιας λίστας φιλτραρισμένων δεδομένων, και θα βρείτε 

τις μοναδικές τιμές σε μια στήλη λίστας δεδομένων. 

 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ για το θέμα αυτό το βιβλίο εργασίας Διερεύνηση  από το φάκελο των αρχείων 
πρακτικής εξάσκησης. Αυτό το αρχείο εξάσκησης βρίσκεται στο φάκελο Τα έγγραφά μου \Κλειδάριθ- 
μος \ΒΒ_Excel 2007 \Εστίαση. 

 ΑΝΟΙΞΤΕ το βιβλίο εργασίας Διερεύνηση. 

1. Επιλέξτε τα κελιά G3:G27. 

Η μέση τιμή των τιμών των επιλεγμένων κελιών, το πλήθος των επιλεγμένων κελιών, και 

το άθροισμα των τιμών των επιλεγμένων κελιών εμφανίζονται στο τμήμα Αυτόματου Υπο-

λογισμού της γραμμής κατάστασης. 

2. Στο κελί Κ2, καταχωρίστε τον τύπο =SUBTOTAL(101;G3:G27). 

Στο κελί K2 εμφανίζεται η τιμή 15,76€. 

3. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Ταξινόμηση & φιλτράρισμα πατήστε στο κουμπί 

Advanced. 

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Σύνθετο φίλτρο. 

4. Στο πεδίο Περιοχή λίστας, πληκτρολογήστε E2:E27. 
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5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μοναδικές εγγραφές μόνο, και πατήστε στο OK. 

Το Excel 2007 παρουσιάζει τις γραμμές που περιέχουν την πρώτη εμφάνιση κάθε μοναδι-

κής τιμής της επιλεγμένης περιοχής. 

Σημείωση   Θυμηθείτε να συμπεριλάβετε και το κελί E2, δηλαδή το κελί επικεφαλίδας, στο πεδίο Περιοχή 
λίστας, ώστε το φίλτρο να μην εμφανίζει δύο φορές την τιμή Βορειοανατολικό στη λίστα μοναδικών τιμών. 
Για να δείτε τι θα συμβεί αν δε συμπεριλάβετε το κελί επικεφαλίδας, δοκιμάστε να τροποποιήσετε την περιο-
χή στο πεδίο Περιοχή λίστας σε E3:E27, και μετά επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μοναδικές εγγραφές 
μόνο και πατήστε στο ΟΚ. 

  

6. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, πατήστε στο κουμπί 

Απαλοιφή. 

Το Excel 2007 καταργεί το φίλτρο. 

7. Στο κελί H3, πληκτρολογήστε τον τύπο =IF(RAND()<0.15;”Ναι”;”Όχι”) και πατήστε 

. 

Στο κελί Η3 εμφανίζεται το κείμενο Ναι ή Όχι, ανάλογα με το αποτέλεσμα της συνάρτησης 

RAND. 

8. Επιλέξτε το κελί H3 και σύρετε προς τα κάτω τη λαβή συμπλήρωσης μέχρι να συμπεριλάβει 

το κελί H27. 

Το Excel 2007 αντιγράφει τον τύπο σε όλα τα κελιά της περιοχής Η3:Η27. 

9. Με επιλεγμένη την περιοχή Η3:Η27, στην Κεντρική καρτέλα της διασύνδεσης, στην ομά-

δα Πρόχειρο, πατήστε στο κουμπί Αντιγραφή. 

Το Excel 2007 αντιγράφει τα περιεχόμενα των κελιών της περιοχής στο Πρόχειρο. 

10. Πατήστε στο κάτω βέλος του κουμπιού Επικόλληση και μετά επιλέξτε τη διαταγή Επι-

κόλληση τιμών. 

Το Excel 2007 αντικαθιστά τους τύπους των κελιών με τα τρέχοντα αποτελέσματα των τύ-

πων.  
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 ΚΛΕΙΣΤΕ το βιβλίο εργασίας Διερεύνηση. 

Ορισμός έγκυρων συνόλων τιμών για περιοχές κελιών 
Ένας σημαντικός παράγοντας για τη δημιουργία αποδοτικών και εύχρηστων φύλλων εργασίας είναι 

να εξασφαλίσετε ότι τα δεδομένα που θα καταχωριστούν σε αυτά θα είναι όσο γίνεται πιο ακριβή. 

Αν και δεν είναι δυνατόν να προβλέψετε κάθε σφάλμα πληκτρολόγησης ή μεταφοράς από το χαρτί 

που θα συμβεί, μπορείτε να ορίσετε έναν κανόνα επικύρωσης ώστε να είστε σίγουροι ότι τα δε-

δομένα που καταχωρίζονται σε ένα κελί πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. 

Οι κανόνες επικύρωσης δημιουργούνται μέσω του πλαισίου διαλόγου Επικύρωση δεδομένων. 

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πλαίσιο διαλόγου Επικύρωση δεδομένων για να καθορίζετε τον 

τύπο των δεδομένων που θα επιτρέπει το Excel 2007 σε ένα κελί και κατόπιν, ανάλογα με τον τύπο 

αυτόν, να ορίζετε συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούν τα δεδομένα ώστε να γίνουν αποδεκτά στο 

συγκεκριμένο κελί. Στην επόμενη εικόνα το Excel 2007 ελέγχει για ακέραιους αριθμούς μεταξύ του 

1000 και του 2000. 


