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 چگونه به راحتی ساعت و دقیقه را تبدیل به ثانیه کنیم؟-1

برای این کار کافی است بر روی سلولی که می خواهیم ثانیه در آن باشد کلیک نماییم سپس 

 را وارد نماید. [s]کد  customپنجره فرمت سلول ها که باز شد در بخش  ctrl+1با زدن 

 هر مقداری که وارد شود تبدیل به ثانیه می شود.حاال در سلول 
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 چگونه اعدادی که با چند صفر شروع می شوند در اکسل بنویسیم؟-2

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که خواسته باشید تا کدپستی، شماره تلفنی و هر مورد دیگری که با 

ایپ نمایید. ولی بالفاصله بعد از زدن آن مقدار صفر قبل از اعداد نمایش داده صفر شروع می شود را ت

 نمی شود.

شماره تلفن رار دهیم. مثال برای این منظور می توانیم در قسمت فرمت آن به تعدادی که الزم است صفر ق

 تا صفر قرار دهیم. 11رقمی هست در فرمت آن  11که عددی 
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 نترل نماییم؟تعداد اعشارمان را کچگونه -3

 .دهد می نشان اعشار بدون را اعداد # یا 0

 .دهند می نمایش اعشار رقم یک با را اعداد 0.# یا 0.0

 .دهند می نشان اعشار رقم دو با را اعداد 00.# یا 0.00

 به تعداد اعشارمان می توانیم از متغیر های عددی استفاده کنیم.
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 یک راستا باشند؟ نقطه اعشار ردیف های یک ستون درچگونه -4

 برای این مطلوب می توانیم از متغیر عددی ؟ استفاده کنیم.

 از ستون یک در اگر  که تفاوت این با باشد می صفر عددی متغیر مثل عددی متغیر  این 

 خواهد راستا یک در همه اعشار نقاط اعشاری اعداد نمایش برای کنید استفاده فرمت این

 .بود
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 می توانم به گونه ای حرفه ای مخفی کنم؟داده ها را چگونه -5

 هر فرمت از چهار بخش تشکیل شده است. 

 به مربوط بخش توانید می باشد مخفی کاربران دید از ورودی مقادیر از بخشی اینکه برای

 نمایش کاربران برای منفی و صفر اعداد خواهید می اگر مثال طور به. گذارید خالی را آنها

 .کنید استفاده زیر کد از توانید می نشود داده

General ; ;  ; General 
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 نکته کاربردی از فرمت نویسی در اکسل بود. 5ها فقط این 

نویسی هیچ تغییری در داده های شما نمی دهد فقط فرمت 

خروجی را همانگونه که شما مدنظرتان می باشد نمایش می 

با یادگیری این ابزار گزارش های دلخواه مان را دهد. پس 

 سریع تر بسازیم.
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