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Wstęp

Wstęp
Excel to arkusz kalkulacyjny – ta nazwa wskazuje, że u podstaw jego, niekiedy bardzo zaawansowanych, możliwości leżą obliczenia. Celem tej książki jest przedstawienie zasad rządzących obliczeniami w tym programie oraz
pokazanie wielu przydatnych trików, dzięki którym można sprawnie wykonać wiele codziennych czynności.
Dowiesz się, jak obliczyć średnią ważoną, zobaczysz, jakie problemy mogą
sprawiać zaokrąglenia i jak je rozwiązać oraz jak w praktyce wykorzystać
odwołania cykliczne, które przy standardowych ustawieniach Excela powodują komunikat o błędzie. Wszystkie triki są omówione krok po kroku
i wzbogacone zrzutami ekranowymi.
Bardzo przydatne są triki dotyczące operacji na wartościach czasu, które
wielu użytkownikom sprawiają problemy. Dowiesz się, w jaki sposób odejmować wartości czasu, podsumowywać czas pracy, wyznaczać określone
daty i wiele innych.
Książka pokazuje również sposoby, jak sprawnie kontrolować obliczenia
przeprowadzane za pomocą formuł. W kilku trikach zawarte są wskazówki,
jak szybko zaznaczyć wszystkie formuły w arkuszu, wyświetlać w komórkach
wartości obliczeń i formuły oraz jak sprawdzić powiązania między komórkami wykorzystywanymi w obliczeniach.
Znajdujące się na końcu triki wprowadzają w świat obliczeń statystycznych.
Tematyka ta została przedstawiona w bardzo przystępny sposób i na praktycznych przykładach. Dowiesz się, jak obliczyć skumulowane sumy wartości zamówień oraz przyporządkujesz dane do zdefiniowanych zakresów.
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Trik 1
Formuła zwracająca wartość z losowej komórki
Przyjmijmy, że po zakończonym konkursie chcesz wylosować zwycięzcę.
Mamy zgromadzone w arkuszu 500 identyfikatorów osób, które zgłosiły
się do zabawy. Zamiast drukować te numery, wycinać i wrzucać do szklanej kuli, wykorzystaj sprytną formułę Excela.

Rys. 1. Fragment kolumny zawierającej 500 identyfikatorów
Formuła będzie wykorzystywać funkcję wyszukującą INDEKS oraz funkcje
LOS.ZAKRS, której zadaniem jest zwrócenie losowej wartości z przedziału
ograniczonego dwiema liczbami całkowitymi.

Rys. 2. Identyfikator z losowej komórki
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Aby odszukać identyfikator zwycięzcy konkursu, do dowolnej pustej komórki wstaw następującą formułę:
=INDEKS(A1:A500;LOS.ZAKR(1;500))
UWAGA

Przy każdym przeliczeniu arkusza formuła będzie losowała nowy identyfikator. Zalecamy zatem utrwalić zwrócony wynik lub wyłączyć automatyczne przeliczanie arkusza w oknie opcji Excela.

Trik 2
Automatyczne kontrolowanie kwot wpisywanych do arkusza
Przy wprowadzaniu do arkusza składników procentowych dość często pojawia się problem przekroczenia wartości 100%. Może to wynikać z nieodpowiednich zaokrągleń lub zwyczajnej nieuwagi osoby wypełniającej komórki
danymi liczbowymi. Aby się przed tym zabezpieczyć (a także w każdej innej
sytuacji, kiedy zakres dopuszczalnych wartości w danej komórce jest ograniczony), proponujemy zastosować bardzo przyjazne w obsłudze narzędzie
Sprawdzanie poprawności danych.

Rys. 3. Przykładowe składniki procentowe
W tym celu:
1. Zaznacz odpowiedni zakres komórek, począwszy od B4.
2. Otwórz kartę Dane i w grupie poleceń Narzędzia danych wskaż Poprawność danych.
3. W wyświetlonym oknie dialogowym przejdź do zakładki Ustawienia.
4. Z rozwijanej listy Dozwolone wybierz pozycję Niestandardowe.
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