
Πρόλογος

Όλοι γνωρίζουμε την ευρεία χρήση των λογιστικών φύλλων από άτομα διαφόρων 
ειδικοτήτων, όχι μόνο από μαθηματικούς ή οικονομολόγους αλλά και από μηχανικούς, 
φυσικούς, όπως και από ανώτερα διοικητικά στελέχη που πρέπει να πάρουν αποφά-
σεις με βάση στατιστικά δεδομένα και αναλύσεις. Αυτό το βιβλίο μπορεί να βοηθήσει 
αυτούς τους επαγγελματίες, αλλά και τους σπουδαστές, να μάθουν τις τεχνικές και τις 
γνώσεις που τους είναι απαραίτητες στην εργασία τους. 
Επειδή πολλοί χρήστες είναι αυτοδίδακτοι, έχουν μάθει μόνο ένα μικρό σύνολο από 
τις λειτουργίες του Excel, χωρίς να γνωρίζουν ότι υπάρχουν διαθέσιμες και άλλες λει-
τουργίες που θα μπορούσαν να κάνουν πιο αποδοτική και εύκολη την εργασία τους.
Ο στόχος λοιπόν αυτού του βιβλίου είναι να παρουσιάσει τις γνώσεις εκείνες που 
μπορούν να βοηθήσουν έναν έμπειρο χρήστη να εμβαθύνει στις δυνατότητες που 
προσφέρει το Excel. Ωστόσο, επειδή ο οδηγός αυτός παρουσιάζει  την ύλη του λαμβά-
νοντας υπόψη και όσους δεν έχουν ασχοληθεί ξανά με το Excel, μπορεί να βοηθήσει 
και έναν αρχάριο χρήστη να ξεκινήσει από την αρχή και να αρχίσει να χρησιμοποιεί 
το Excel.
Φυσικά, σε ένα βιβλίο αυτού του μεγέθους, δεν μπορούν να καλυφθούν με όλη τους 
τη λεπτομέρεια όλες οι λειτουργίες του Excel, ωστόσο αναφέρονται πάρα πολλές από 
αυτές και μάλιστα, παρουσιάζονται με αναλυτικά παραδείγματα, έτσι ώστε ο κάθε 
χρήστης να μπορεί να προχωρήσει και μόνος του αφού πάρει τις βασικές γνώσεις.

Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο
Αυτό το βιβλίο απευθύνεται στον καθημερινό χρήστη υπολογιστών, που θέλει να εξοι-
κειωθεί με το Microsoft Excel και θέλει να το χρησιμοποιήσει είτε σαν εργαλείο στην 
εργασία του είτε για προσωπικούς λόγους. Απευθύνεται ωστόσο και στους πιο προ-
χωρημένους χρήστες που θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και να μάθουν 
τεχνικές ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην εργασία τους.
Επίσης, αυτό το βιβλίο απευθύνεται τόσο στον σπουδαστή που θέλει να μάθει πιο 
οργανωμένα τη χρήση αυτής της  εφαρμογής, όσο και στον καθηγητή που θέλει μια 
βάση για να διδάξει τα θέματά του, για αυτό και προσφέρει ασκήσεις και εφαρμογές.
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Πώς είναι οργανωμένο το βιβλίο
Το βιβλίο αυτό είναι οργανωμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος παρουσιάζει όλες τις 
βασικές γνώσεις που χρειάζεται ένας αρχάριος χρήστης για να ξεκινήσει. Καλύπτεται 
το περιβάλλον του Excel, όπως και οι βασικές λειτουργίες που πρέπει να ξέρει κάθε 
χρήστης, για παράδειγμα, το άνοιγμα ή η αποθήκευση ενός βιβλίου εργασίας. Συνεχί-
ζει με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων, όπως με την επιλογή μέρους ή ενός ολό-
κληρου φύλλου, με την εισαγωγή και την επεξεργασία δεδομένων και τον τρόπο που 
μπορεί να γίνει αντιγραφή ή μετακίνηση φύλλων εργασίας, την εισαγωγή και τη δια-
γραφή γραμμών/στηλών και όλα τα θέματα που καλύπτουν τον χειρισμό δεδομένων. 
Επίσης, καλύπτεται η μορφοποίηση των δεδομένων ενός λογιστικού φύλλου, καθώς 
και η εκτύπωση και η διαμόρφωση ενός λογιστικού φύλλου. Αυτό το μέρος δείχνει 
τον τρόπο δημιουργίας τύπων και πώς καλείται μια συνάρτηση και συζητούνται επί-
σης και κάποιες από τις πιο δημοφιλείς συναρτήσεις και τελειώνει με τα γραφήματα.
Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο σε πιο προχωρημένες λειτουργίες, όπως οι λίστες 
και η στατιστική ανάλυση δεδομένων, οι πίνακες δεδομένων και οι συγκεντρωτικοί 
πίνακες και τα γραφήματα. Συζητά επίσης, κάποιες πιο προχωρημένες συναρτήσεις 
και περιλαμβάνει ακόμα μια αναλυτική λίστα των συναρτήσεων, αλφαβητικά και κατά 
κατηγορία. Συνεχίζει με τις μακροεντολές και πώς δημιουργούνται, ενώ το προτελευ-
ταίο κεφάλαιο αφορά την VBA και πώς συνεργάζεται με το Excel, ώστε με τη χρήση 
της να προστεθεί επιπλέον λειτουργικότητα σε ένα λογιστικό φύλλο.
Στα περισσότερα κεφάλαια υπάρχουν αρχεία εργασίας, που μπορείτε να δημιουργεί-
τε μόνοι σας με την καθοδήγηση του βιβλίου ή να τα βρείτε στο συνοδευτικό CD. Στο 
τέλος των κεφαλαίων υπάρχουν ασκήσεις που σας βοηθούν να ελέγχετε τις γνώσεις 
σας, που επίσης συμπεριλαμβάνονται στο CD. Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, 
περιλαμβάνονται κάποιες ολοκληρωμένες εφαρμογές του Excel, μαζί με ασκήσεις, τις 
οποίες επίσης θα βρείτε στο CD. 

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται 
σε αυτό το βιβλίο
Αυτό το βιβλίο χρησιμοποιεί διάφορες συμβάσεις για να σας βοηθήσει να διδαχτείτε 
τα θέματά του πιο αποτελεσματικά. Εδώ δίνουμε μια σύνοψη αυτών των συμβάσεων:

 ● Όταν πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης και αυτό αναφέρεται στο 
βιβλίο με τη συντόμευση Ctrl+C, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πατήσετε και να κρα-
τήσετε πατημένο το πρώτο πλήκτρο και μετά να πατήσετε το δεύτερο πλήκτρο 
πριν ελευθερώσετε και τα δύο πλήκτρα. 

00_CONT_EXCEL.indd   xiv00_CONT_EXCEL.indd   xiv 22/11/2017   10:07:14 μμ22/11/2017   10:07:14 μμ



Πρόλογος xv

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Οι σημειώσεις επισημαίνουν κάποια ειδική πληροφορία που αφορά το υλικό που 
διαβάζετε και ξεκαθαρίζουν ιδέες και διαδικασίες.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι υποδείξεις σας υποδεικνύουν λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα ή συντομεύ-
σεις διαδικασιών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η προσοχή σας προειδοποιεί για πιθανά προβλήματα. 

Στα κεφάλαια του βιβλίου υπάρχουν ειδικές ενότητες που επισημαίνονται από ένα 
πλαίσιο, οι οποίες επικεντρώνονται σε ένα θέμα σχετικό με την ενότητα που συζη-
τείται εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν μπορούν να ενταχτούν στη ροή του κεφαλαίου. 

ΕΙΔΙΚΟ  ΘΕΜΑ

Μια πρακτική εξάσκηση μπαίνει εμβόλιμα σε μια ενότητα προκειμένου να δείξει 
πρακτικά πώς μπορούν να εφαρμοστούν αυτά που αναφέρονται στο θέμα της 
ενότητας και συνήθως παρουσιάζει τη λύση μιας πιο προχωρημένης εφαρμογής.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Τι περιέχει το συνοδευτικό CD
Το συνοδευτικό CD περιλαμβάνει τα εξής:

 ● Τα αρχεία εργασίας κάθε κεφαλαίου, την αρχική έκδοσή τους, μαζί με την τελική.
 ● Τις ασκήσεις κάθε κεφαλαίου, μαζί με τις λυμένες εκδόσεις τους 
 ● Τις εφαρμογές που βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου, μαζί με τις λύσεις των ασκή-
σεων που υπάρχουν σε αυτές τις εφαρμογές

Επίσης, σε όλο το βιβλίο περιλαμβάνονται και διάφορα ειδικά στοιχεία που σας δίνουν 
διάφορα είδη πληροφοριών, όπως:
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 ● Την αναλυτική λίστα των συναρτήσεων, αλφαβητικά και κατά κατηγορία
Το CD είναι οργανωμένο σε φακέλους, όπου κάθε φάκελος αντι-
στοιχεί σε ένα κεφάλαιο. Κάθε φάκελος κεφαλαίου περιλαμβά-
νει δυο υποφακέλους, έναν για τα  αρχεία εργασίας (με όνομα 
ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) και ένα για τις ασκήσεις (με όνομα ΑΣΚΗ-
ΣΕΙΣ). 
Τα αρχεία εργασίας κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνουν την αρχική 
έκδοση του αρχείου, αλλά και την ολοκληρωμένη έκδοση του 
αρχείου για αυτό το κεφάλαιο. Για  παράδειγμα, αν  το αρχείο 
εργασίας ονομάζεται ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, τότε η  ολοκληρω-
μένη έκδοση, εφόσον γίνουν οι εργασίες που αναφέρονται στο 
συγκεκριμένο κεφάλαιο, θα έχει όνομα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ.
Παρόμοια, ο υποφάκελος ΑΣΚΗΣΕΙΣ, περιλαμβάνει τις εκφωνήσεις των ασκήσεων 
του κεφαλαίου, όπως και τις λυμένες ασκήσεις. Για παράδειγμα, για την  Άσκηση 1, 
υπάρχει ένα αντίστοιχο αρχείο του Excel με όνομα ΑΣΚΗΣΗ 1 ΛΥΜΕΝΗ, στο οποίο 
περιλαμβάνεται η λύση του, καθώς και επεξηγηματικά σχόλια. Μερικές φορές, μπορεί 
να σας δίνεται και η αρχική έκδοση της άσκησης, ώστε να δουλέψετε μαζί της αντί 
να ξεκινήσετε από την αρχή πληκτρολογώντας τα δεδομένα. Τότε, αυτό το αρχείο, θα 
έχει το όνομα της αντίστοιχης άσκησης, όπως ΑΣΚΗΣΗ 1, ΑΣΚΗΣΗ 2 κλπ.  
Η αναλυτική λίστα των συναρτήσεων υπάρχει κατευθείαν μέσα στο CD και όχι σε υπο-
φάκελο. 
Αφού εισαγάγετε το CD στην μονάδα CD/DVD του υπολογιστή σας, μπορείτε να αντι-
γράψετε όλα τα αρχεία εργασίας και ασκήσεις στον υπολογιστή σας ή μπορείτε να 
αντιγράφετε ξεχωριστά οτιδήποτε θέλετε. Για να αντιγράψετε όλα τα αρχεία εργασίας 
και ασκήσεις, επιλέξτε και αντιγράψτε όλους τους φακέλους που υπάρχουν στο  CD. 
Διαφορετικά, μετακινηθείτε μέσα στη δομή των κεφαλαίων και αντιγράψτε αυτό που 
χρειάζεστε, σύμφωνα με την περιγραφή της δομής που κάναμε παραπάνω.
Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τις ασκήσεις του βιβλίου από το δικτυακό τόπο του 
βιβλίου. Αρκεί να πάτε στη σελίδα του βιβλίου στο δικτυακό τόπο www.disigma.gr 
και από εκεί να επιλέξετε Βιβλία Πληροφορικής, Γενικά Βιβλία Υπολογιστών για να 
βρείτε τη σύνδεση που αφορά το βιβλίο αυτό.
Τα συμπιεσμένα αρχεία του βιβλίου που θα κατεβάσετε από το Internet περιλαμβά-
νουν τα αρχεία εργασίας των κεφαλαίων και τις ασκήσεις. Αφού αποσυμπιέσετε το 
αρχείο rar που κατεβάσατε, αυτό θα αποσυμπιεστεί και θα δημιουργήσει στον υπολο-
γιστή σας την ίδια δενδρική δομή που περιγράψαμε παραπάνω.
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Online συνδέσεις
Μπορείτε να βρείτε την αρχική σελίδα του βιβλίου από τη διεύθυνση www.disigma.gr 
και πηγαίνοντας στα Βιβλία Πληροφορικής, Γενικά Βιβλία Υπολογιστών. Μπορείτε 
να ελέγχετε αυτή τη διεύθυνση για νέες ασκήσεις, πιθανές διορθώσεις ή άλλες ανακοι-
νώσεις. Θα χαρούμε αν πάρουμε τις παρατηρήσεις ή τα σχόλιά σας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση info@disigma.gr.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Συναρτήσεις – Μέρος Α

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 ■ Τι είναι μία συνάρτηση

 ■ Δημοφιλείς συναρτήσεις

 ■ Κλήση μίας συνάρτησης

 ■ Συναρτήσεις κειμένου

 ■ Συναρτήσεις 
στρογγυλοποίησης

 ■ Λογικές συναρτήσεις

 ■ Συναρτήσεις 
αναζήτησης

 ■ Οικονομικές 
συναρτήσεις

 ■ Πληροφοριακές 
συναρτήσεις και 
συναρτήσεις λαθών

 ■ Συναρτήσεις ημ/νίας 
και ώρας

ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 ■ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 ■ 3Δ ΑΝΑΦΟΡΑ

 ■ IF

 ■ IF_AND

 ■ VLOOKUP-IF

 ■ ΛΙΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ-
ΜΩΝ

Μετά τους τύπους που είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 
έχουμε φτάσει πλέον να δούμε και τις συναρτήσεις, οι οποί-
ες δεν είναι τίποτα παραπάνω, από έτοιμους τύπους που 
μας προσφέρει το Excel. Οι συναρτήσεις είναι προφανώς, 
η καρδιά του Excel και μας δίνουν την δυνατότητα να εκτε-
λούμε περίπλοκους υπολογισμούς χωρίς να χρειάζεται να 
δημιουργούμε εμείς σύνθετους τύπους. 

Το Excel περιέχει πολλές συναρτήσεις (πάνω από 300) και 
αρκετή βοήθεια για αυτές, με παραδείγματα και ανάλυ-
ση της χρήσης τους. Το Excel χωρίζει τις συναρτήσεις σε 
κατηγορίες για πιο εύκολη αναζήτηση κι εμείς θα δούμε 
εδώ κάποιες από τις πιο δημοφιλείς συναρτήσεις διαφόρων 
κατηγοριών, όπως  συναρτήσεις κειμένου, λογικές συναρ-
τήσεις, μαθηματικές συναρτήσεις, συναρτήσεις αναζήτησης 
και λοιπά. Φυσικά, οι συναρτήσεις είναι ένα πολύ μεγάλο 
κεφάλαιο του Excel και για αυτό, σε επόμενο κεφάλαιο, θα 
καλύψουμε και κάποιες από τις πιο σύνθετες συναρτήσεις. 
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9.1 Τι είναι μία συνάρτηση 
Εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε λίγο τι είναι μία συνάρτηση από τα Μαθηματικά. Γενικά 
λοιπόν, μία συνάρτηση είναι ένας κανόνας που συσχετίζει την είσοδο που λαμβάνει 
με την έξοδο που παράγει. Για παράδειγμα, το y = f(x) είναι μία συνάρτηση, όπου το 
f είναι ένας κανόνας ο οποίος εφαρμόζεται στην είσοδο που λαμβάνει και παράγει 
κάποια έξοδο. Το x είναι η είσοδος και όταν εφαρμοσθεί ο κανόνας f στο x παράγεται 
η έξοδος y. Ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι το f(x) = x + 5. Αν το x είναι 2 (είσοδος) 
και εφαρμοσθεί ο κανόνας x + 5, με x = 2, τότε η έξοδος y είναι 2+5=7. 
Στο Excel, ένας τύπος είναι μία παράσταση που υπολογίζει την τιμή ενός κελιού. Μία 
συνάρτηση είναι έτοιμοι τύποι που εκτελούν συγκεκριμένους υπολογισμούς χρησιμο-
ποιώντας ένα ή περισσότερα κελιά.

9.2 Δημοφιλείς συναρτήσεις 
Παρακάτω αναφέρουμε μερικές από τις συναρτήσεις του Excel που χρησιμοποιούνται 
αρκετά συχνά και θα δούμε παραδείγματα με μερικές από αυτές. Πριν μάθουμε πώς 
καλούμε κανονικά τις συναρτήσεις, θα δούμε κάποιες ειδικές συναρτήσεις που καλού-
νται με πιο απλό τρόπο, ξεκινώντας από τη συνάρτηση SUM. 
Η Αυτόματη Άθροιση (SUM) είναι μία πολύ απλή συνάρτηση που χρησιμοποιείται 
όταν θέλουμε να προσθέσουμε μία σειρά από κελιά. 

Για να χρησιμοποιήσετε την Αυτόματη Άθροιση, κάντε τα εξής:

1 Κάντε κλικ στο κελί του αποτελέσματος.
2 Πηγαίνετε στην καρτέλα Κεντρική στην ομάδα Επεξεργασία ή στην 

καρτέλα Τύποι στην ομάδα Βιβλιοθήκη συναρτήσεων και κάντε κλικ 
στο κουμπί Σ.

3 Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να αθροίσετε – αν τα κελιά δεν είναι συνεχόμενα, 
πατήστε το Ctrl για να τα επιλέξετε. Αν το Excel έχει επιλέξει σωστά τα κελιά 
που θέλετε να αθροίσετε, απλώς πηγαίνετε στο επόμενο βήμα. 

4 Πατήστε Enter και θα εμφανισθεί το αποτέλεσμα στο κελί που επιλέξατε.
 Εναλλακτικά,
 Αν το κελί του αποτελέσματος είναι συνεχόμενο με τα κελιά που θέλετε να 

αθροίσετε, μπορείτε να επιλέξετε τα υπό άθροιση κελιά μαζί με το κελί του 
αποτελέσματος και να πατήσετε το κουμπί Σ.
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1 Ανοίξτε το δικό σας βιβλίο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ή από τα αρχεία εργασίας 
του κεφαλαίου.

2 Πηγαίνετε στο φύλλο ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΥΖ και διαγράψτε τυχόν αθροίσματα 
μπορεί να υπάρχουν στα κελιά F3 έως F5. 

3 Κάντε κλικ στο κελί F3, γιατί θα είναι το κελί του αποτελέσματος του αθροί-
σματος των κελιών Β3 έως Ε3.

4 Πατήστε το κουμπί Αυτόματη Άθροιση. 
5 Φωτίστε τα κελιά B3, C3, D3, E3 (αν και το Excel τα φωτίζει σωστά)
6 Πατήστε Enter και εμφανίζεται το αποτέλεσμα στο κελί F3.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΕΞΑΣΚΗΣΗ

7 Πηγαίνετε στο κελί F4 για να υπολογίσετε το άθροισμα των εξόδων. 
8 Τώρα, επειδή το κελί του αποτελέσματος και τα υπό άθροιση κελιά είναι 

συνεχόμενα, φωτίστε τα κελιά που αθροίζονται μαζί με το κελί του αποτε-
λέσματος (δηλαδή, τα κελιά Β4 έως F4) και πατήστε το Σ. Θα εμφανισθεί 
άμεσα το αποτέλεσμα στο κελί F4.

9 Επιλέξτε έναν από τους δύο τρόπους και υπολογίστε το άθροισμα στο κελί F5. 
10 Συμπληρώστε τα οριζόντια αθροίσματα και στα άλλα δύο φύλλα. Παρατη-

ρήστε ότι στο πρώτο φύλλο (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΓ), επειδή τα κελιά των εσόδων 
και εξόδων έχουν όνομα, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να βρείτε το 
άθροισμά τους. Η συνάρτηση θα είναι =SUM(ΕΣΟΔΑ).
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Αν κάνετε κλικ στο κελί του αποτελέσματος μίας αυτόματης άθροισης, η γραμμή 
τύπων θα δείχνει κάπως έτσι: =SUM(Β3:Ε3). Παρατηρήστε τα εξής:

 ● Παρόλο που εσείς δεν πληκτρολογήσατε το =, αυτό εμφανίσθηκε αυτόματα 
από τη συνάρτηση της Αυτόματης Άθροισης. 

 ● Επίσης, εμφανίζεται η λέξη SUM, που αντιπροσωπεύει τη συνάρτηση της 
Αυτόματης Άθροισης.

 ● Το Β3:Ε3 σημαίνει ότι η συνάρτηση SUM εφαρμόζεται από το κελί B3 έως το 
κελί Ε3. Η άνω και κάτω τελεία (:) σε ένα τύπο έχει την έννοια ενός εύρους 
κελιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Μπορείτε να εμφανίσετε ένα γρήγορο άθροισμα μερικών κελιών χωρίς τη SUM αν 
φωτίσετε τα κελιά που σας ενδιαφέρουν και αυτά τα κελιά περιέχουν αριθμούς. 
Στην γραμμή κατάστασης του Excel θα δείτε το μέσο όρο, πλήθος και άθροισμα 
αυτών των αριθμών. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος να ελέγχετε τους τύπους σας 
ότι είναι σωστοί.

κελιά που αθροίζονται άθροισμα 004

Το κουμπί Σ έχει δίπλα του ένα βέλος που αν το πατήσετε, 
εμφανίζεται μία μικρή λίστα με τις συναρτήσεις του Μέσου 
Όρου (AVERAGE), της Καταμέτρησης (COUNT), του Μέγι-
στου (MAX) και του Ελάχιστου (MIN). Αυτές οι συναρτή-
σεις λειτουργούν ακριβώς όπως η συνάρτηση SUM και δεν 
θα τις περιγράψουμε εδώ.
Αναφέρουμε εδώ σύντομα τρεις άλλες συναρτήσεις, απλώς 
για να ξεκαθαρίσουμε τι κάνει η καθεμία. 

 ● Όταν θέλετε να μετρήσετε το πλήθος των αριθμών σε ένα εύρος από κελιά, 
θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση COUNT (ή Καταμέτρηση 
όπως την έχουμε από το βέλος στο κουμπί Σ).

Book 1.indb   172Book 1.indb   172 22/11/2017   10:01:04 μμ22/11/2017   10:01:04 μμ



173Kεφάλαιο 9: Συναρτήσεις – Μέρος Α

 ● Όταν θέλετε να μετρήσετε το πλήθος των μη κενών κελιών (είτε περιέχουν 
αριθμούς είτε κείμενο) σε ένα εύρος από κελιά, θα πρέπει να χρησιμοποιή-
σετε τη συνάρτηση COUNTA.

 ● Όταν θέλετε να μετρήσετε το πλήθος των κενών κελιών σε ένα εύρος από 
κελιά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση COUNTBLANK.

Είχαμε μιλήσει σε προηγούμενο κεφάλαιο για τη σύνδεση κελιών. Αυτή η σύν-
δεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πράξεις μεταξύ κελιών. Θα δούμε τώρα 
ένα τέτοιο παράδειγμα χρησιμοποιώντας το βιβλίο 3Δ ΑΝΑΦΟΡΑ από τα αρχεία 
εργασίας. Αυτό το βιβλίο περιέχει ίδια δομή δεδομένων σε τρία φύλλα. Αυτό που 
θέλουμε είναι να αθροίσουμε τα δεδομένα από τα τρία φύλλα στο φύλλο ΣΥΝΟ-
ΛΑ. Το είχαμε κάνει αυτό με σύνδεση και απλή άθροιση, αλλά τώρα θα το κάνου-
με με άλλο τρόπο, την τρισδιάστατη αναφορά, που είναι πιο λειτουργική, ειδικά 
όταν υπάρχουν πολλά φύλλα που πρέπει να αθροισθούν.

Για να αθροίσετε τα τρία φύλα στο φύλλο ΣΥΝΟΛΑ, κάντε τα εξής:

1 Κάντε κλικ στο κελί Β2 στο φύλλο ΣΥΝΟΛΑ.
2 Κάντε κλικ στο Σ για να ξεκινήσετε την Αυτόματη Άθροιση.
3 Κάντε κλικ στην καρτέλα του πρώτου φύλλου (κλικ πάνω στο Α ΕΤΟΣ). 

ΜΗΝ κάνετε κλικ σε κάποιο κελί.
4 Πατήστε Shift και κάντε κλικ στην καρτέλα του τελευταίου φύλλου (εδώ, 

πάνω στο Γ ΕΤΟΣ). Ορίζουμε έτσι, ότι θέλουμε να προσθέσουμε όλα τα φύλ-
λα, από το πρώτο που επιλέξαμε έως το τελευταίο. Στο επόμενο βήμα ορί-
ζουμε τι θέλουμε να αθροισθεί.

5 Κάντε κλικ στο κελί Β2 στο πρώτο φύλλο και πατήστε Enter. 
Εμφανίζεται το άθροισμα στο κελί Β2 στο κενό φύλλο. Τώρα, με τη λαβή αυτόμα-
της συμπλήρωσης μπορούν να συμπληρωθούν τα υπόλοιπα κελιά του ΙΑΝΟΥΑ-
ΡΙΟΥ. Κάντε το ίδιο για να συμπληρώσετε τα κελιά C2, D2 και E2.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Είχαμε μιλήσει σε προηγούμενο κεφάλαιο για τους κανόνες επικύρωσης και είχαμε δει 
κάποιους απλούς κανόνες. Εδώ, αφού μάθαμε την συνάρτηση SUM, θα δούμε μία πιο 
σύνθετη χρήση τους.
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Σε ένα κενό φύλλο πρόκειται να πληκτρολογήσετε κάποιους αριθμούς, ας πούμε 
στα κελιά Α1 έως Α5. Θέλουμε να ορίσουμε έναν κανόνα επικύρωσης, όπου το 
άθροισμα των επιλεγμένων κελιών να μην είναι μεγαλύτερο από 3000.

1 Δεν χρειάζεται να επιλέξετε κάποια κελιά.
2 Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Εργαλεία δεδομένων, επιλέξτε Επι-

κύρωση δεδομένων.
3 Στο παράθυρο διαλόγου Επικύρωση δεδομένων, στην καρτέλα Ρυθμί-

σεις, στη λίστα Επιτρεπόμενη καταχώρηση, επιλέξτε Προσαρμογή.
4 Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου Τύπος και πληκτρολογήστε =SUM(Α1:Α5) 

<= 3000. Μπορείτε να ορίσετε κανονικά τα μηνύματα που θέλετε να εμφα-
νισθούν σε περίπτωση λάθους. Ανατρέξτε στην ενότητα 7.4 για να θυμηθεί-
τε πώς γίνεται αυτό. 

5 Ακυρώστε το πλαίσιο ελέγχου Παράβλεψη κενών κελιών.
6 Στο τέλος, πατήστε ΟΚ.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Πληκτρολογήστε τώρα διάφορες τιμές στα κελιά και δείτε τι θα συμβεί όταν 
υπερβείτε τις 3000 σαν άθροισμά τους.
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9.3 Κλήση μίας συνάρτησης 
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μία άλλη συνάρτηση, εκτός από αυτές που αναφέρθη-
καν παραπάνω, θα πρέπει να βρείτε τη συνάρτηση που θέλετε με άλλο τρόπο. Για να 
δείξουμε τη χρήση μίας συνάρτησης, θα χρησιμοποιήσουμε παρακάτω τη συνάρτηση 
SQRT για να βρούμε την τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού:

1 Αν χρειάζεται, κάντε κλικ σε ένα κενό κελί, στο οποίο θα εμφανίσετε το αποτέ-
λεσμα της συνάρτησης. 

2 Κάντε κλικ στο κουμπί fx στη γραμμή τύπων ή επιλέξτε Εισαγωγή 
συνάρτησης από την καρτέλα Τύποι (δεν χρειάζεται να πληκτρο-
λογήσετε το =, εφόσον θα χρησιμοποιήσετε μία συνάρτηση).

 Εμφανίζεται το παράθυρο Εισαγωγή συνάρτησης.

λίστα Επιλογή 
συνάρτησης

λίστα Επιλογή 
κατηγορίας

πλαίσιο Αναζήτηση 
συνάρτησης

3 Στην λίστα Επιλογή κατηγορίας, βλέπετε μία λίστα από όλες τις κατηγορίες 
των συναρτήσεων που περιλαμβάνει το Excel. Κάνοντας κλικ σε μία κατηγορία, 
εμφανίζονται στη λίστα Επιλογή συνάρτησης οι συναρτήσεις που ανήκουν σε 
αυτήν την κατηγορία. 

Οι κατηγορίες που υπάρχουν είναι:
 ● Πιο πρόσφατη χρήση: Δείχνει τις συναρτήσεις που έχετε χρησιμοποιήσει 

πρόσφατα.
 ● Όλες (εμφανίζει όλες τις συναρτήσεις του Excel κατά αλφαβητική σειρά).
 ● Οι υπόλοιπες κατηγορίες (όπως Χρηματοοικονομικές, Στατιστικές, Μαθη-

ματικές & Τριγωνομετρικές κλπ) είναι από μόνες τους επεξηγηματικές και 
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εμφανίζουν σε αλφαβητική σειρά μόνο τις συναρτήσεις που ανήκουν στην 
κατηγορία τους.

 ● Επίσης, στο πλαίσιο Αναζήτηση συνάρτησης, μπορείτε να πληκτρολογήσε-
τε μία περιγραφή της συνάρτησης, αν δεν ξέρετε το όνομα της συνάρτησης, 
ενώ έχετε επιλέξει Όλες από την Επιλογή κατηγορίας. 

 ● Με την επιλογή Βοήθεια για αυτήν τη συνάρτηση, μπορείτε να βρείτε πλη-
ροφορίες και παραδείγματα για την επιλεγμένη συνάρτηση, πράγμα που 
είναι πολύτιμο για να καταλάβετε τη χρήση διαφόρων συναρτήσεων.

4.  Αφού βρείτε τη συνάρτηση, πατήστε ΟΚ για να ορίσετε τις παραμέτρους της 
και στο τέλος πάλι ΟΚ.

Ας δούμε εδώ ένα παράδειγμα χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση της τετραγωνικής 
ρίζας, τη SQRT.

9.3.1 Συνάρτηση SQRT
1 Πληκτρολογήστε σε ένα κελί το 625 και μετά κάντε κλικ σε ένα κενό κελί.
2 Αν χρειάζεται, πατήστε το κουμπί fx ώστε να ανοίξετε το παράθυρο Εισαγω-

γής συνάρτησης. 
3 Από την κατηγορία Όλες, κυλήστε για να βρείτε τη συνάρτηση SQRT και επιλέξ-

τε την. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε επίσης μία περιγραφή της συνάρτησης 
που ψάχνετε στο πλαίσιο Αναζήτηση συνάρτησης (π.χ. τετραγωνική ρίζα) και 
να πατήσετε το κουμπί Μετάβαση. Αυτό το κάνετε όταν δεν ξέρετε το όνομα 
της συνάρτησης. Το Excel θα εμφανίσει μία λίστα με σχετικές συναρτήσεις που 
ίσως να περιλαμβάνει και αυτήν που ψάχνετε. Μόλις επιλέξετε μία συνάρτηση, 
εμφανίζεται μία περιγραφή της στο κάτω μέρος του παραθύρου 
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Γραφήματα

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 ■ Δημιουργία 
γραφήματος

 ■ Μορφοποίηση 
και προσαρμογή 
γραφημάτων

 ■ Ειδικά είδη 
γραφημάτων

 ■ Προεπισκόπηση και 
εκτύπωση γραφημάτων

ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 ■ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 ■ ΛΙΣΤΕΣ

Με  αυτό το κεφάλαιο κλείνει το πρώτο μέρος του βιβλίου, 
στο οποίο μάθατε τις βασικές γνώσεις που σας χρειάζο-
νται για να χρησιμοποιείτε το Excel και να διεκπεραιώνετε  
τις περισσότερες από τις εργασίες σας. Σε αυτό το κεφά-
λαιο, θα μάθετε μία από τις δυνατές οπτικές λειτουργίες 
του Excel, που είναι η δημιουργία γραφημάτων. Οι αριθμοί 
από μόνοι τους είναι πολύ χρήσιμοι και αποτελούν τα θεμέ-
λια ενός λογιστικού φύλλου, αλλά τα γραφήματα προσθέ-
τουν μια άλλη διάσταση σε ένα λογιστικό φύλλο, καθώς 
παρέχουν μια οπτική εμφάνιση των δεδομένων μας. 

Τα γραφήματα  χρησιμοποιούνται γενικά, για την εμφάνι-
ση αριθμητικών δεδομένων με ένα γραφικό τρόπο, ώστε 
να γίνεται πιο κατανοητός ο τρόπος συσχέτισης των δεδο-
μένων και να αποκαλύπτονται τάσεις και μοτίβα των δεδο-
μένων. Ο τρόπος δημιουργίας ενός γραφήματος είναι πολύ 
απλός και εύκολος. Αφού δημιουργηθεί ένα γράφημα, 
μπορούμε να το μορφοποιήσουμε με τρόπο ώστε να ικα-
νοποιεί απόλυτα τις ανάγκες μας. Θα τα δούμε όλα αυτά 
στη συνέχεια.
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10.1 Δημιουργία γραφήματος
Για να δημιουργήσετε ένα γράφημα, πρέπει να επιλέξετε τα κελιά που θέλετε να συμ-
μετέχουν στο γράφημα. Σε αυτή την επιλογή, να συμπεριλαμβάνετε τις επικεφαλίδες 
γραμμών και στηλών των κελιών που σας ενδιαφέρουν, αλλά γενικά να μην συμπερι-
λαμβάνετε κελιά με σύνολα (γιατί διαστρεβλώνουν το τελικό αποτέλεσμα).

Για να δημιουργήσετε ένα γράφημα, κάντε τα εξής: 

1 Ανοίξτε το βιβλίο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ από τα αρχεία εργασίας του κεφαλαίου 
και επιλέξτε την καρτέλα ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΓ.

2 Γενικά, να επιλέγετε τα κελιά που σας ενδιαφέρουν μαζί με τις επικεφαλίδες 
γραμμών και στηλών. Εδώ όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, επιλέξτε τα 
κελιά Α2 έως Ε4. Θα δημιουργήσετε ένα γράφημα με τα έσοδα και τα έξοδα, 
δηλαδή, το γράφημα θα περιλαμβάνει δύο σειρές δεδομένων.

3 Πηγαίνετε στην καρτέλα Εισαγωγή στην ομάδα Γραφήματα και επιλέξτε είτε 
το κουμπί Προτεινόμενα γραφήματα (το οποίο στην δεύτερη καρτέλα περι-
λαμβάνει όλα τα είδη γραφημάτων), είτε ένα συγκεκριμένο είδος γραφήματος, 
όπως Στήλη, Γραμμή, Πίτα κλπ. Επίσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί 
Εμφάνισης παραθύρου διαλόγου στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας για να 
εμφανισθούν και από εδώ τα προτεινόμενα γραφήματα. Αν δεν έχετε αποφασί-
σει το είδος του γραφήματος, κάντε καλύτερα κλικ στο κουμπί Προτεινόμενα 
γραφήματα για να σας δείξει το Excel μία ομάδα από γραφήματα που θεωρεί 
ότι ταιριάζουν με τα δεδομένα σας ή στο κουμπί Εμφάνισης παραθύρου δια-
λόγου για να δείτε όλα τα είδη γραφημάτων και να αποφασίσετε.

4 Εξετάστε πρώτα τα προτεινόμενα γραφήματα και μετά πηγαίνετε στην καρτέλα 
Όλα τα γραφήματα.

5 Πατώντας πάνω σε. κάθε επιλογή εμφανίζεται μία λίστα με είδη γραφημάτων 
αυτού του τύπου και μία προεπισκόπηση του γραφήματος που μπορεί να δημι-
ουργηθεί από τα επιλεγμένα δεδομένα. Εδώ επιλέξτε Στήλη και σαν τύπο, την 
Ομαδοποιημένη στήλη και κάντε κλικ στο ΟΚ.

Το γράφημα εμφανίζεται αμέσως στο φύλλο σας. Όταν κάνετε κλικ επάνω του, παρα-
τηρήστε τα εξής: 

 ● Εμφανίζονται δύο επιπλέον καρτέλες, οι καρτέλες Σχεδίαση και Μορφή. 
 ● Πάνω στο γράφημα εμφανίζονται λαβές επιλογής, που μπορείτε να τις χρη-

σιμοποιήσετε για να αλλάξετε μέγεθος στο γράφημα. 
 ● Επίσης, μπορείτε να πατήσετε πάνω στο γράφημα και να το μετακινήσετε σε 

άλλη θέση, όπως κάνετε με οποιαδήποτε εικόνα.
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 ● Επιπλέον, όταν είναι επιλεγμένο το γράφημα, εμφανίζονται τρία εικονίδια 
στην δεξιά πλευρά του.

Παράθυρο διαλόγου Όλα τα γραφήματα

κουμπί γραφήματος Στήλη τύπος Ομαδοποιημένη Στήλη προεπισκόπηση γραφήματος

εικονίδια

Αυτά τα εικονίδια σας βοηθούν να ορίσετε κάποιες επιλογές μορφοποίησης ώστε να 
τις εφαρμόσετε στο γράφημα. Το πρώτο εικονίδιο (Στοιχεία γραφήματος) σας βοη-
θά να προσθέτετε ή να αφαιρείτε τίτλους, ετικέτες δεδομένων και λοιπά. Το δεύτερο 
εικονίδιο (Στυλ γραφήματος) σας βοηθά να αλλάζετε το χρώμα και το στυλ του γρα-
φήματος και το τρίτο εικονίδιο (Φίλτρα γραφήματος) σας επιτρέπει να φιλτράρετε 
τα δεδομένα του γραφήματος, με άμεση αλλαγή και του γραφήματος.
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10.2  Μορφοποίηση και προσαρμογή 
γραφημάτων

Έχετε τώρα τη δυνατότητα να αλλάξετε ό,τι θέλετε στο γράφημά σας: χρώματα, μοτί-
βα, γραμματοσειρές, ακόμα και τον τύπο του γραφήματος.

Για να αλλάξετε ένα στοιχείο που σας ενδιαφέρει, κάντε τα εξής:

 ● Κατά αρχάς, αν χρειάζεται, μεγαλώστε ή μικρύνετε το γράφημα σύροντας 
τις λαβές επιλογής προς τα έξω και μετακινήστε το ώστε να μην καλύπτει 
τα δεδομένα σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Όταν μετακινείτε ένα γράφημα φροντίστε να πατήσετε σε μία κενή περιοχή κοντά 
στο εξωτερικό περιθώριο. Ο δρομέας θα δείχνει σαν τετραπλός σταυρός. Αν 
παρατηρήσετε ότι δεν σέρνετε το γράφημα αλλά κάποια μεμονωμένα στοιχεία 
του, επιλέξτε Αναίρεση και δοκιμάστε πάλι.

 ● Μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ πάνω στην περιοχή που θέλετε και από το 
μενού συντόμευσης που εμφανίζεται να επιλέξετε Μορφοποίηση <ανάλο-
γα με το επιλεγμένο στοιχείο>. Συνήθως εμφανίζεται ένα πλαϊνό παράθυρο 
με πολλές επιλογές, από τις οποίες διαλέγετε αυτές που θέλετε. 

 ● Μπορείτε να πάτε στην καρτέλα Σχεδίαση ή στην καρτέλα Μορφή και να 
επιλέξετε από εκεί τις μορφοποιήσεις που θέλετε. 

 ● Μπορείτε επίσης να πάτε στην καρτέλα Κεντρική για να εφαρμόσετε και 
από εκεί τις μορφοποιήσεις σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Και μην ξεχνάτε τα σχήματα, τις εικόνες, τα WordArt κλπ, με τα οποία μπορείτε 
να εμπλουτίσετε ένα γράφημα. Δείτε την ενότητα 5.5 για μία υπενθύμιση.

Θα δούμε εδώ συνοπτικά, μερικές μόνο από τις μορφοποιήσεις που μπορείτε να 
εφαρμόσετε σε ένα γράφημα. 

1 Επιλέξτε το γράφημα
2 Για να προσθέσετε τίτλο στο γράφημα, κάντε κλικ στο εικονίδιο Στοιχεία 

γραφήματος (+) ή πηγαίνετε στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Δια-

ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΕΞΑΣΚΗΣΗ
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τάξεις γραφήματος και από τη λίστα Προσθήκη στοιχείου γραφήματος 
επιλέξτε Τίτλος γραφήματος και Επάνω από το γράφημα. Πληκτρολογήστε 
τον τίτλο που θέλετε, π.χ., ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ και πατήστε Enter. 

3 Με επιλεγμένο τον τίτλο, ορίστε τη γραμματοσειρά του τίτλου, το μέγεθος 
κλπ., στην καρτέλα Κεντρική. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε για να ορίσετε τη 
γραμματοσειρά σε οποιοδήποτε κείμενο ή αριθμούς του γραφήματος.

4 Για να αλλάξετε το φόντο μίας περιοχής, όπως αυτό της περιοχής του γραφήμα-
τος, κάντε δεξιό κλικ στη περιοχή, επιλέξτε Μορφοποίηση περιοχής γραφή-
ματος ώστε να εμφανισθεί το πλευρικό παράθυρο Μορφοποίηση περιοχής 
γραφήματος. Στην επιλογή Γέμισμα, επιλέξτε μία από τις επιλογές γεμίσματος:

 ● Συμπαγές γέμισμα: ορίστε ένα χρώμα για να βάλετε ένα ομοιόμορφο 
φόντο. 

 ● Γέμισμα με διαβαθμίσεις: ορίζετε τα χρώματα που θα μπουν σε διαβάθ-
μιση στο φόντο.

 ● Γέμισμα εικόνας ή υφής: επιλέγετε έτοιμες υφές ή την εικόνα που θέλετε 
για φόντο της περιοχής.

 ● Αυτόματα: Μπαίνουν σαν φόντο οι αυτόματες επιλογές του Excel.

Κάθε μία από αυτές τις επιλογές έχουν πρόσθετες υπο-επιλογές με τις οποίες μπο-
ρείτε να προσαρμόσετε το γράφημα όπως ακριβώς θέλετε.
Θα πρέπει να πειραματιστείτε και μόνοι σας για να βρείτε διάφορες άλλες επιλο-
γές με τις οποίες μπορείτε να κάνετε πιο ενδιαφέρον το γράφημά σας.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να μορφοποιήσετε και άλλες περιοχές του γραφήμα-
τος, όπως έγινε εδώ στην περιοχή σχεδίασης.

10.3 Ειδικά είδη γραφημάτων
Σε αυτή την ενότητα θα δούμε μερικά ειδικά είδη γραφημάτων και φυσικά, ο συνεχής 
πειραματισμός θα σας δώσει τη δυνατότητα να εξερευνήσετε περισσότερο τη δύναμη 
των γραφημάτων του Excel.

10.3.1 Γραφήματα τάσης
Στο γράφημα που δημιουργήσατε στην προηγούμενη ενότητα θα προσθέσουμε μία 
γραμμή τάσης. Ανάλογα με τη γραμμή τάσης που επιλέγετε, τα δεδομένα σας μπορεί 
να σας αποκαλύπτουν διαφορετικές τάσεις και μάλιστα μπορείτε να επεκτείνετε αυτές 
τις τάσεις στο μέλλον ώστε να προβλέψετε και μελλοντικές τάσεις.

Για να προσθέσετε μία γραμμή τάσης σε ένα γράφημα:

1 Συνεχίζουμε στο προηγούμενο γράφημα στήλης, οπότε κάντε δεξιό κλικ σε μία 
στήλη, όπως το Δ' Τρίμηνο και επιλέξτε Προσθήκη γραμμής τάσης.
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