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Για όσους ασκούν διοίκηση και θέλουν να έχουν συγκε-
ντρωμένα τα οικονομικά δεδομένα τους, με το Excel ο 
χειρισμός, η διαχείριση και η ανάλυση των δεδομένων 
μπορεί να γίνει με έναν πολύ αποδοτικό τρόπο. Είτε χρησι-
μοποιείτε το Excel επαγγελματικά είτε προσωπικά, παρέ-
χει τα σωστά εργαλεία που σας επιτρέπουν να καλύψετε 
τις ανάγκες σας.
Τα εργαλεία ανάλυσης του Excel σάς δίνουν τη δυνατό-
τητα να αναλύετε μεγάλες ποσότητες δεδομένων, ώστε 
να μπορείτε να ανακαλύπτετε τάσεις, οι οποίες μπορεί 
να επηρεάσουν τις αποφάσεις σας. Επίσης, τα γραφήμα-
τα του Excel σάς δίνουν τη δυνατότητα να συνοψίζετε τα 
δεδομένα σας βελτιώνοντας τη δυνατότητά σας να οργα-
νώνετε και να δομείτε τα δεδομένα σας.
Με την Ενοποίηση, που θα δούμε σε αυτό το κεφάλαιο, μπο-
ρείτε να  συνοψίσετε δεδομένα από πολλά φύλλα γρήγορα 
και εύκολα, ώστε να τα συγκεντρώσετε σε ένα φύλλο. Αυτό 
το εργαλείο, μαζί με τα δυνατά εργαλεία των Συγκεντρωτι-
κών πινάκων και γραφημάτων και τις δυνατότητες φιλτραρί-
σματος που προσφέρουν, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να 
ανακαλύψετε τάσεις και πληροφορίες, ακόμα και αν τα δεδο-
μένα σας εκτείνονται σε χιλιάδες γραμμές. 
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13.1  Σύνοψη δεδομένων από διαφορετικούς 
πίνακες

Μία χρήσιμη λειτουργία που μας επιτρέπει να συνοψίσουμε δεδομένα από διάφορα 
βιβλία εργασίας είναι η Ενοποίηση (σε προηγούμενες εκδόσεις λεγόταν Συνολική εικόνα  
– Consolidation). Η Ενοποίηση αποτελεί ένα σπουδαίο εργαλείο για συνδυασμό δεδομέ-
νων, όταν πολλοί χρήστες δουλεύουν με παρόμοια φύλλα εργασίας. 

Πριν ξεκινήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να κάνετε κάποια προετοιμασία:
 ● Τα δεδομένα πρέπει να έχουν επικεφαλίδες σε κάθε στήλη.
 ● Πρέπει να δώσετε ονόματα στα δεδομένα που συνοψίζετε.

Θα δούμε αυτήν τη λειτουργία με ένα παράδειγμα.

Ας πούμε ότι έχουμε παρόμοια δεδομένα σε τρία διαφορετικά φύλλα εργασίας, τα οποία 
θέλουμε να συνοψίσουμε. 



Kεφάλαιο 13: Ανάλυση δεδομένων 303

Εδώ, βλέπουμε τις πωλήσεις τριών διαφορετικών ετών. Θέλουμε να αθροίσουμε τα ποσά, 
ώστε να πάρουμε τα σύνολα ανά πωλητή και μήνα. Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε 
ακόμα και αν δεν είχαμε τον ίδιο αριθμό γραμμών στα τρία φύλλα.

Για να συνοψίσετε δεδομένα:

1 Ανοίξτε το βιβλίο ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ από τα αρχεία εργασίας του κεφαλαίου.

2 Ονομάστε τις τρεις περιοχές που επιθυμείτε να συνοψίσετε (δείτε την ενότητα 7.2 για 
υπενθύμιση). Εν συντομία, επιλέξτε την περιοχή (εδώ, επιλέξτε στο πρώτο φύλλο την 
περιοχή Α1 έως Ε5 χωρίς σύνολα, αλλά μαζί με τις επικεφαλίδες) και πηγαίνετε στην 
καρτέλα Τύποι και επιλέξτε Ορισμός ονόματος στην ομάδα Καθορισμένα ονόματα. 

3 Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, στο Πλαίσιο ονόματος, δώστε ένα 
όνομα στην επιλεγμένη περιοχή —για παράδειγμα, εδώ δώστε όνομα Α_ΕΤΟΣ και 
πατήστε ΟΚ.
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4 Εφαρμόστε το ίδιο για τα άλλα δύο έτη, δίνοντας ονόματα Β_ΕΤΟΣ και Γ_ΕΤΟΣ, 
αντίστοιχα. Θα πρέπει να έχετε ορίσει τώρα τρία ονόματα  στην Διαχείριση ονο-
μάτων, όπως φαίνεται εδώ.

5 Τώρα πηγαίνετε σε ένα τέταρτο κενό φύλλο, όπου θα συνοψίσετε τα δεδομένα. 
Ονομάστε το ΣΎΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.

6 Κάντε κλικ σε ένα κελί του κενού φύλλου εργασίας. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην 
ομάδα Εργαλεία δεδομένων, επιλέξτε Ενοποίηση.

7 Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέξτε πρώτα τη συνάρτηση που θέλε-
τε να χρησιμοποιήσετε (εδώ,  τη συνάρτηση Άθροισμα) και κάντε κλικ στο πλαίσιο 
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Περιοχή προέλευσης δεδομένων. Εδώ, αρκεί να πατήσετε F3 για να εμφανιστεί 
ένα παράθυρο που περιέχει τις περιοχές με τα ονόματα του βιβλίου.

εδώ, πατήστε F3

8 Επιλέξτε το όνομα Α_ΕΤΟΣ και κάντε διπλό κλικ πάνω του ή πατήστε το ΟΚ. Το 
όνομα μεταφέρεται στην Περιοχή προέλευσης δεδομένων.

9 Επιλέξτε στη Χρήση ετικετών την Πρώτη γραμμή και την Αριστερή στήλη, ώστε 
να μεταφερθούν οι ετικέτες από αυτές τις στήλες στο αποτέλεσμα.

10 Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Προσθήκη και το Α_ΕΤΟΣ πηγαίνει στην περιο-
χή Όλες οι αναφορές.


