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Birbirine bağlı listeler oluşturmak için bazı formlar gerekebilir. Bunu veri doğrulama ile nasıl yapabiliriz? Şimdi bu uygulamaya başlayalım, ki bu oldukça basit, ve sonra biraz daha ileri gideceğiz. Tabii ki, onu giyerken çok eğleneceğiz. Şimdi, eğer isterseniz, ilgili olmasını istediğimiz listeleri yapalım.
Genellikle, bu listeler ayrı bir sayfada oluşturulur. Bu nedenle, görünmesini istemediğim verileri içermediğinden ana formum daha temiz kalır. Bazı 5S. Her durumda, Excel'de istediğiniz sayfaya aşağıdaki tabloyu kopyalayın. Akdeniz Bölgeleri Doğu Anadolu AkdenizAntaliaMalatiaMire Doğu
AnadoluBurdurKanEidine EgeIspartaElazığMula MersinTunchelis AdanaBingelDenizli HatayErzurumUşak OsmaniyeKütahyaKahramanmaraş KahramanmaraşAfyon Kars Ağrı Ardahan Van Iğdır Hakkari Listeler adlı ayrı bir sayfada bu resmi oluşturdum. Şimdi isimleri tanımlayalım. Ben bölgeler tespit var,
Akdeniz, Doğuanadolu (Excel isimleri kozmik sembollerin kullanımına izin vermez) ve Ege Denizi. O zaman böyle bir tablo oluşturalım. Veri Doğrulama Bağlantılı Listeler Örneği Şimdi burada örnekte görüntülenen D3 hücresini tıklatın ve ardından listeyi seçmek için Veri Doğrulama ekranını açın.
Ardından Kaynak'ı işaret edin ve gelen ileti penceresinde bir bölge adı seçmek için F3 tuşuna basın. Burada paratezlerde bahsettiği bir sorun var. Bölgelerin listesi Doğu Anadolu'ya sahiptir, ancak Excel bu isimlerde Doğu Anadolu adını oluşturmamıza izin vermemiştir. Bu nda çok dikkatli ol. Bir sonraki
adımda, bu sorunu çözmek için yöntemi kullanmanız gerekir. Şimdi D4 hücresinin üzerine gidin, Veri Doğrulama ekranında listeyi yeniden seçin ve ardından kaynak bölümüne aşağıdaki formülü yazın. Size burada çok kısa bilgiler vereyim; Veri Doğrulama penceresine bir döşeme formülü yazdığınızda
Excel otomatik tamamlamaz. Bu yüzden genellikle boş bir hücreye yazdıktan sonra bu formülleri bu alanlara kopyalıyorum: =ÇÜNKÜ($D$3;;)) Burada bir önceki metin formülü makalemde YERINEKOY formüllerini anlattım. O zaman burada oldukça basit bir formülden hızlıca bahsedelim. True, girdiğiniz
metni metin olarak değil, adres veya ad olarak işler. Bu, D3 hücresinin metni varsa, boşlukların kaldırıldığı anlamına gelir. Elde edilen metin bir hücre adresi, bir hücre aralığı için denetlenir; Varsa, bulunan alan döndürülür. Tabii ki, bizim hücre D3 hiçbir veri olmadığından, Excel burada formül bu pencereyi
kapatmak için Evet tıklayarak herhangi bir sorun olmadan, bir hata döndü diyecekler. Her neyse, verileri daha sonra D3 hücresine gireceğiz. Şimdi D3 Hadi gidelim ve yandaki aşağı ok düğmesine basarak bölgeyi seçelim. Sonra D4 hücresine gelip listeyi açacağız ve şehirleri göreceğiz. D3 hücresine
gelip seçili alanı değiştirirsek, temel hücredeki liste güncelleştirilir. Aşağıda size kısa bir video ile işlemin adımları gösterdi. Bağımlı liste değişken aralığı için adım süreciSonra uygulama çok güzel bir uygulamadır, ama aynı zamanda birkaç sorun getiriyor. Bölge adlarının listesi statiktir. Bu durumda, yeni
bir bölge eklediğimizde, o bölge için el ile bir şehir listesi ve listeyi gösterecek bir ad oluşturmamız gerekir. Bölgelerdeki şehir adları da sabittir. Bu nedenle, bu listelerden herhangi biri için veri eklediğimizde, ilgili adı görüntüleyen alanı el ile güncelleştirmemiz gerekir. Form sayfasında bir bölge seçip
ardından bir şehir seçtiğimizde, daha sonra bölgeyi değiştirdiğinizde önceden seçili şehir bilgileri silinmez ve Excel başarısız olur. Bu yanlış bir sonuç la sonuçlanır Şimdi aşağıdaki örneklerde ilk iki sorunun çözümlerini bulabilirsiniz. Ancak, Madde 3'teki soruna kesin bir çözüm bulunmamaktadır. Ben veri
doğrulama ile yanlış hücre arka plan kırmızı yaparak bu alana kullanıcı dikkatini çekmek için buradayım. Burada bu uygulama için kullanabileceğiniz bir örnek dosya indirebilirsiniz. Bu örnekte, bu aralıktaki değişkenve parametrelerin aralığına bağlı olarak, bir listedeki değerleri iki farklı hücrede nasıl
göstereceğimi açıklayacağım. Bu öğretici için, ben zaten gördüğüm değişken aralık formülleri kullanacağız. Yani henüz bu yazıokumadıysanız, lütfen buraya tıklamadan önce okuyun. Önceki örnekten farklı olarak, 2 ad tanımlarız. Bölgelerin ana listesi adıdır. İkincisi, ana listeden seçilen değere göre
aralığı otomatik olarak döndüren bir addır. Bu formül, ilk listedeki değere göre aranacağı ve bir dizi değişken olacağı için karışık bir formül den bir bit olacaktır. Bu yüzden çok dikkatli ol. Sayfa1'i form sayfasının adı ve sayfa2'yi liste sayfasının adıyla değiştirdiğinden emin olun. Daha önce yapabileceğimiz
bir örnekti. Bölge listem B3 ile başlar:=SHIFT('Sayfa2'!$B$3;1;0; BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY ('Sayfa2'!$B:$B)-1,1)Bu formülü Ad Tanımlama penceresinde oluşturabileceğimiz Bölge Adı Başvuru Konumu kutusuna ekleyelim. Sana kısaca ne yapmak istediğimi söyleyeyim. İlk olarak, kullanıcı menüdeki ilk
açılır pencereden bir seçenek seçer. Bu seçeneği listemin 2. Bu sütunda kaç satır olduğunu bulacağım ve aralığı bulacağım ve bu aralığın otomatik olarak oluşması için save formülüne bu son değerleri koyacağım ve aşağıdaki şekilde ne yapmak istediğimi kısaca açıklamaya çalıştım. Bağımlı listedeki
değişken aralığının işlem adımlarını güncelleştirmek için, önceki sayfaya dışa aktardığım tabloyu kopyalayın. Sonra ilk formülbulmak için formülümüzü yazalım, arama değeri, dize boyunca (sayı formülü için buraya bakınız): =MATCH('Page1′!$D $3;' Sayfa2'!$3:$3,0)Örnek dosyamda Doğu Anadolu, F
sütununda, sütun 6'da olduğu için 6 sayısını döndürür. O zaman Sütun 6'nın adresini almalıyız. Bunu INDEX formülü (burada açıklanan dizin formülü ile yapabiliriz):=INDEX('Sayfa2'!$A:$XFD;0; ESCAPE('Sayfa1′!$D$3;' Sayfa2'!$3:$3,0))Bu formülle 6 sayfalık sütunu tamamen iade ettik. Aslında, burada
farklı ama çok daha karmaşık bir formül kullanabiliriz, ama INDUS çok daha kısa ve net bir formüldür. Daha sonra bu sütuna kaç satır veri girildiğini bulacağız (Bağ_Değ_Dolu_Say formüllerini burada bulabilirsiniz:=BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY('Page2'!$A:$XFD;0; ESCAPE('Sayfa1′!$D$3;' page2'!$3:$3,0))))
Bir üstbilgi satırı olan 16 satır vardır. Şimdi bunu kaydırma formülüne koyalım (bu makalede kaydırma formüllerini açıkladım): =SHIFT(Sayfa2'!$A $3;1; ESCAPE('Sayfa1′!$D$3;' Sayfa2'!$3:$3;$3;0)-1; BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(INDEX('Sayfa2'!$A:$XFD;0; ESCAPE('Sayfa1′!$D$3;' Page2'!$3:$3,0)-1,1)Bu
çok uzun bir formül oldu. Kısacası, listelerimizle sayfa 2'deki A3 hücresini alıp, üstbilginin içinden bir satır aşağı kaydırArak, form sayfasında aradığımız değer olan Doğu Anadolu'da bulduğumuz sütun sayısını aşağı kaydırıyoruz ve üstbilgi satırını hareket ettirerek bu sütundaki dolu hücre sayısı kadar
yüksek bir aralık döndürüyoruz. Bu formülü Şehirler adlı yeni bir adla Yardım Yeri kutusuna ekleyelim. Artık listemize yeni öğeler eklediğimize göre, her zaman yeni adlar oluşturmak zorunda değiliz ve tek yapmamız gereken ana listemize eklenen yeni öğeyle aynı ada sahip yeni bir liste oluşturmak. Bu
formülle istediğiniz kadar liste ekleyebiliriz. Diğer şeylerde, biz hazırlık tarzında formlar oluşturmak ve dışarıdan ek müdahale gerektirmeyen unutmak. Burada sadece bir sorun olabilir, o da 16.384'ten fazla listeye ihtiyaç vardır. Ama bunun daha olası olduğunu sanmıyorum. Örnek dosya için burada Bu
dosyada koşullu biçimlendirme ile, ben önceki sekmesinde açıklanan sorun 3 için bir çözüm ekledi. Şehir hücresine tıklayarak koşullu biçimlendirme formüllerini görebilirsiniz. Aşağıda konuyla ilgili bir programın video örneğini ekleyin. Bağımlı bir listedeki değişken aralığıiçin işlem adımları geçerlidir: Excel
2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 Kullanıcıların hücrelere girdiği veri veya değer türlerini sınırlamak için verileri kullanın. Örneğin, bütçeleme çalışma kitabında, yalnızca üç sayı (harf içermeyen) hesap numaralarına izin veren bir hücre aralığını özelleştirebilirsiniz. Bir hücre seçtiğinizde, örneğin
bir giriş iletisi görüntüleyebilirsiniz: Kullanıcılar bu iletiyi yoksa ve 2 veya 5 gibi bir hücreye geçersiz veri girerse, bir hata iletisi de görüntüleyebilirsiniz. Veri doğrulama ve komut dosyası hakkında daha fazla bilgi için <a0> <a1>veri doğrulama ve komut dosyası </a1> <a2> </a2>< &lt;a0&gt; &lt;a1&gt;
&lt;/a1&gt; &lt;/a0&gt; Veri doğrulama hakkında daha fazla bilgi edinin. Not: Bu bölümdeki ilk üç adım, herhangi bir veri doğrulama türünü eklemek içindir. 4 ile 8 adımları, açılır liste oluşturmak için özel olarak tasarlanmıştır. Denetlemek için bir veya daha fazla hücre seçin. Veri sekmesinde, Veri Araçları
grubunda Veri Doğrulama'yı tıklatın. Ayarlar sekmesinde, İzin Ver kutusunda Liste'yi tıklatın. Kaynak kutusuna virgülle ayrılmış liste değeri yazın. Örneğin: Soruları yalnızca verilebilecek iki yanıtla sınırlandırın (örneğin, çocuklarınız var mı?) evet, hayır yazın. Sağlayıcının itibarını üç derecelendirmeyle
sınırlamak için Düşük, Orta, Yüksek girin. NOT: Bu adımlar genellikle asla değiştirilmeyecek liste öğeleri için önerilir. Değiştirebileceğiniz bir listeniz varsa veya zaman içinde öğe eklemek veya kaldırmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz en iyisidir: En iyi uygulamalar: Çalışma kitabının herhangi
bir yerindeki hücre aralıklarına atıfta bulunarak liste girişleri de oluşturabilirsiniz. En etkili yol, önce bir liste oluşturmak ve ardından excel tablosu olarak biçimlendirmektir (Giriş sekmesinde, Size en uygun olan Tablo Stili &gt; Biçimlendirme'yi tıklatın). Ardından tablo veri gövde aralığını seçin, yani tablo
üstbilgisini değil yalnızca listenizi içeren bir bölümü seçin ve A sütununun üst kısmındaki Ad kutusuna dost bir ad yazın. Tablo kullandığınızda harika, öğeleri eklediğinizde veya listeden kaldırdığınızda veri doğrulama listesinin otomatik olarak güncellenmesidir. Not: Başkalarının listelerinizi düzenlemesini
engellemek için, bir çalışma sayfasında saklayabilirsiniz (gerekirse gizli). Hücredeki Aç onay kutusunun seçildiğinden emin olun. Aksi takdirde, hücrenin yanındaki açılır ok görmezsiniz. İstediğiniz sıfır değerleri işlemini belirtmek için yoksay alanı onay kutusunu seçin veya temizleyin. Not: İzin verilen
değerler tanımlı bir ada sahip bir hücre aralığını temel alıyorsa ve bu aralıkta boş hücreler varsa, yoksay alanı onay kutusu seçildiğinde onaylanan hücrede herhangi bir değere izin verilir. Bu, doğrulama formülleri tarafından başvurulan hücreler için de geçerlidir: Başvurulan hücre boşsa, yoksay alanı
onay kutusu seçildiğinde denetlenen hücrede herhangi bir değere izin verilir. Düzgün çalıştığından emin olmak için havalandırma verilerini kontrol edin. Ayarların tasarlandığı ve iletilerinizin beklediğiniz anda görüntülendiğinden emin olmak için hücrelere geçerli ve geçersiz verileri girmeyi deneyin. NOT:
Emin olmak için: Bu formülü girin: piknik hesap hücresi (C2) sadece gönüllü hesap bütçesine (D2) hiçbir şey konmazsa ve toplam bütçe (E2) ayrılan 40.000 TL'den azsa güncellenebilir. =AND(D2=0,E2+18,TRUE,TRUE)Всі дані в &lt;40000) ürün= açıklaması= içeren= hücre= (d2)= yalnızca= metin=
içerir.=EMETİNSE(D2) öngörülen= bir= reklam= bütçesi= içeren= hücre= (d2)= için,= alt= yükleniciler= ve= hizmetler= alt= toplamı= (d3)= 800= tl= veya= daha= az= olmalı= ve= toplam= bütçe= miktarı= (d4)= da= 97.000= tl= veya= daha= az= olmalıdır.=&gt;&lt;/40000)&gt; &lt;&gt; &lt;=97000) çalışan=



yaşını= içeren= hücre= (c2)= her= zaman,= toplam= çalışma= yılı= (d2)= artı= 18= (en= küçük= işe= alınma= yaşı)= toplamından= büyüktür.=EĞER(C2&gt;діапазоні клітинок A2:A10 містять унікальні значення. =COUNTCOUNT($$A$2:$A$10,A2)=1 ПРИМІТКА: Спочатку введіть формулу перевірки
даних для комірки A2, а потім скопіюйте A2 до A3:A10, щоб відповідати поточній комірці для COUNTCOUNT. Отже , Bölüm A2)=1 A3'e dönüştürülür)=1, A4)=1, vb. Fazla Daha Bilgi ürün ürün kod adı hücre (D2) onun encore standart KOD- önekini ve en az 10 (9'dan fazla) karakter. =AND(LEFT(D2,
3) =ID-, LENGTH(D2) &gt; 9) Yazı tipi boyutunu değiştirebilir miyim? Hayır, yazı tipi boyutu sabittir. Görüntüyü yeniden boyutlandırmanın tek yolu, ekran ölçeğini Excel penceresinin sağ alt köşesinden ayarlamaktır. Ancak, ActiveX Comm alanını kullanabilirsiniz. Yazarken otomatik doldurmanın veya
otomatik olarak veri doğrulamamı seçmenin bir yolu var mı? Hayır, ancak Unified ActiveX giriş penceresini kullanıyorsanız, bu &lt;/=97000)&gt;Hsa. Veri doğrulama listesinde birden fazla seçim yapabilir miyim? ActiveX Birleşik Ana Ekran düğmesini veya listesini kullanmadığınız sürece olmaz. Veri
doğrulama listesinden bir öğe seçip başka bir liste doldurmak için kullanabilir miyim? Bu yüzden! Buna bağımlı veri doğrulaması denir. Daha fazla bilgi <a0> <a1></a1> </a0> için bkz. &lt;a0&gt; &lt;a1&gt;&lt;/a1&gt; &lt;/a0&gt; Bağımlı açılır listeler oluşturun. Çalışma sayfasından tüm verileri silmek için
nasıl? &gt; Kullanıcıya Git iletişim kutusunda, Ana Sayfa &gt;&gt; Bul &amp; Seç Et sekmesinde (veya klavyenizde F5 veya Ctrl+G tuşuna basın), Özel Doğrulama &gt; Veri & Tümü veya Tümü'nü tıklatın. Aynı veri doğrulama özelliklerine sahip tüm hücreleri seçmek için, önce bu veri doğrulama
seçeneklerini içeren hücreyi seçmeniz gerekir. Veri doğrulama ile hücrelere girmek için başka birini zorlayabilir miyim? Hayır, ancak bir çalışma kitabını kaydetmeden veya kapatmadan önce olduğu gibi belirli koşullar altında kaydolup olmadığını kontrol etmek için VBA'yı (Uygulamalar için Visual Basic)
kullanabilirsiniz. Seçim yapılmamışsa, olayı iptal edebilir ve seçim yapılana kadar devam etmesini engelleyebilirsiniz. Veri doğrulama listesi seçimine göre hücreleri renklendirme nasıl? Koşullu biçimlendirmeyi kullanabilirsiniz. Bu senaryoda, bunu içeren yalnızca hücreleri biçimlendir seçeneğini
kullanmanız gerekir. E-posta adresimi nasıl doğrularım? &gt; formül ve giriş bir @ karakteri olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu senaryoda formül =ESAYIYSA(FIND(@, D2)) formüllerini kullanır. @ simgesiiçin arar bulun. Bulunursa, test dizesinde sayısal konumunu döndürür ve veri girmenizi sağlar.
Bulunamazsa, FIND bir hata döndürür ve kaydı engeller. Bozuk formülleri önlemek Için Geçerlidir: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2016 Mac için, Diğer ... Formüllerde hata algılama uygulanır: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2011 Mac için, Sağ... Arama
ve düzeltme dairesel başvuru geçerlidir: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2016 Mac için ... Korumasız formül iletisini neden görüyorum? Geçerli: Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel Başlangıç ... Belirtiler Bir simge veya dosya adı için bir Microsoft Excel çalışma kitabını çift tıklattığınızda, Excel
başlar, ancak... Olun ...
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