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ტექსტის და უჯრედების
ფორმატირება

ნაწილი 2

უჯრედების შეფერვა
გულისხმობის მიხედვით უჯრედებს არ აქვთ შეფერვა. მაგრამ მისი
დამატება იოლია. შეფერვა შეიძლება იყოს ერთტონიანი ან მოხატული.
ერთტონიანი შეფერვის დასამატებლად მონიშნულ უჯრედთან გამოიყენება
ფერითი პალიტრა, რომელიც იხსნება ლენტის ჩანართ Home-მთავარის
განყოფილებაში Font-შრიფტი მდებარე ღილაკით Fill Color-შეფერვის ფერი
(იხ. ნახ. 3.2). უბრალოდ დააწკაპუნეთ ფერის ნიმუშზე პალიტრაში, რათა
თქვენ მიერ არჩეულმა ფერმა შეავსოს უჯრედი (ნახ. 3.21). შეფერვის
წასაშლელად, დააწკაპუნეთ პალიტრაში ბრძანებას No Fill-არ არის შეფერვა.

ნახ. 3.21. უჯრედთა ჯგუფთან შეიძლება იქნას დამატებული ფონის ფერი
თუ პალიტრაში ასახული ფერები თქვენი სამუშაოსთვის “არასაკმარისია”,
დააწკაპუნეთ ბრძანებაზე More Color-სხვა ფერები მის ქვედა ნაწილში.
გახსენით დიალოგური ფანჯარა Colors-ფერები ორი ჩანართით (ნახ. 3.22),
რომლებზეც ფერები შეიძლება განისაზღვროს ფერითი ინდიკატორებით
(ჩანართი Standard-ჩვეულებრივები) ან სპექტრში წერტილზე დაწკაპუნებით
(ჩანართი Custom-სპექტრი). მას მერე, რაც აირჩევთ ფერს, დააწკაპუნეთ
ღილაკზე OK, რათა გადაიტანოთ ის ცხრილში. თქვენ მიერ გამოყენებული
ფერი გაჩნდება ფერითი პალიტრის განყოფილებაში Recent Colors-

უკანასკნელი ფერები, საიდანაც მოსახერხებელი იქნება მისი გამოყენება
აღნიშნული ცხრილის სხვა უჯრედებისთვის.

ნახ. 3.22. დიალოგური ფანჯრის Colors-ფერის ჩანართები
ჩვეულებრივები (მარცხნივ) და Custom-სპექტრი (მარჯვნივ)

Standard-

მონაცემები ფონს ერწყმის:
თუ მონაცემთა შრიფტისა და უჯრედის შეფერვისთვის ერთსა და იმავე ფერს
აირჩევთ, უჯრედის შემადგენლობა ფონს შეერწყმება. მაშინ იმის დანახვა,
შეიცავს თუ არა უჯრედი მონაცემებს, შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მისი
მონიშვნით _ მონიშვნისას შინაარსი ჩნდება ფორმულების სტრიქონში. ეს
ეფექტი შეიძლება იქნას გამოყენებული, მაგალითად, ცხრილების ბეჭდვისას,
რომელთა ცალკეული ფრაგმენტები უნდა დაიფაროს.
რამდენადმე მეტი შეფერვის პარამეტრის მომართვის საშუალებს იძლევა
დიალოგური ფანჯრის Format Cells-უჯრედების ფორმატის ჩანართი Fillშეფერვა. ძირითადად, აქ შეიძლება განისაზღვროს უჯრედების მოხატული ან
გრადიენტული შეფერვა (ნახ. 3.23). მოხატული ან გრადიენტული შეფერვის
გამოყენება მოსახერხებელია ცხრილის “შავ-თეთრი წარმოდგენისას”,
მაგალითად, ბეჭდვის დროს.

ნახ. 3.23. დიალოგური ფანჯრის Format Cells-უჯრედების ფორმატის ჩანართი
Fill-შეფერვა
ჩანართზე Fill-შეფერვა შეგიძლიათ:
მიუთითოთ ფერით ერთგვაროვანი შეფერვა, მის ნიმუშზე დაწკაპუნებით
პალიტრაში Background Color-ფონის ფერი. მას მერე, რაც დააწკაპუნებთ
ღილაკზე OK, ფანჯარა დაიხურება, და ფერი გადატანილი იქნება მონიშნულ
უჯრედში (უჯრედებში).
მიუთითოთ მოხატული შეფერვა (ნახ. 3.24), სიაში Pattern Color-მოხატულობის
ფერი მისი ფერის არჩევით, ხოლო სიაში Pattern Style-მოხატულობა _
მოხატულობის ნიმუშის არჩევით. მანამდე პალიტრაში Background Colorფონის ფერი შეიძლება მოიმართოს ფონის ფერი, რომლითაც შეიღებება ის
უბნები, სადაც არ არის მოხატულობის ელემენტები. მომართვის შედეგის
გაკონტროლება შეიძლება გადახედვის უბანში Sample-ნიმუში.

ნახ. 3.24. უჯრედების მოხატული შეფერვა
მიუთითოთ გრადიენტული შეფერვა, ღილაკ Fill Effects-შეფერვის
საშუალებების დაწკაპუნებით. გაიხსნება დიალოგური ფანჯარა Fill Effectsშეფერვის საშუალებები (ნახ. 3.25), რომელშიც დაადგინეთ გრადიენტული
შეფერვის სახე, ტიპი და ვარიანტი გადამრთველების მეშვეობით, ასევე მისი
ფერები (Color 1-ფერი 1 და Color 2-ფერი 2) გაშლადი პალიტრების მეშვეობით.
მას მერე, რაც დააწკაპუნებთ ღილაკზე OK, გრადიენტული შეფერვა
გამოყენებული იქნება თითოეულ უჯრედთან (ნახ. 3.26).

ნახ. 3.25. დიალოგური ფანჯარა Fill Effects-შეფერვის საშუალებები
გამოიყენება უჯრედების გრადიენტული შეფერვების მისათითებლად

ნახ. 3.26. უჯრედების გრადიენტული შეფერვები
ფურცელის ფონი
სამუშაო ფურცელისთვის შეგიძლიათ დაამატოთ ფონური ნახატი. ფონი
აისახება ეკრანზე სამუშაო ფურცელის გადახედვისას, მაგრამ არ იბეჭდება და
არ ინახება ცალკეულ ლისტებსა და ვებ-გვერდებზე. ფონის დასამატებლად,
ლენტის ჩანართ Page Layout-გვერდის მონიშვნის განყოფილებაში Page Setupგვერდის პარამეტრები დააწკაპუნეთ ღილაკზე Background-ფონი, შემდეგ კი
დიალოგურ ფანჯარაში Sheet Background-ლისტის ფონი აირჩიეთ ნახატის
ფაილი და დააწკაპუნეთ ღილაკზე Insert-ჩასმა. ფონი გაჩნდება ეკრანზე (ნახ.
3.27). ფონის წასაშლელად, დააწკაპუნეთ ღილაკზე Delete Background-ფონის
წაშლა, რომლადაც “გადაიქცევა” ღილაკი Background-ფონი,.

ნახ. 3.27. სამუშაო ლისტზე დამატებულია ფონური ნახატი

ფურცელის მალსახმობის ფერი
უფრო იოლი რომ იყოს სამუშაო წიგნის საჭირო ლისტების მალსახმობების
პოვნა, ისინი შეიძლება მოინიშნოს ფერით. ამისათვის მალსახმობის
კონტექსტურ მენიუში უნდა დააყენოთ მიმანიშნებელი ბრძანებაზე Tab Colorმალსახმობის ფერი. გაიხსნება ფერითი პალიტრა, რომელშიც დააწკაპუნეთ
ფერის ნიმუშზე, რათა მისით “შეღებოთ” მალსახმობი (ნახ. 3.28). ფერი
შეიძლება მიეთითოს მაშინვე რამდენიმე მალსახმობისთვის, თუ ბრძანების
შესრულებამდე მათ მონიშნავთ.

ნახ. 3.28. ფურცელის მალსახმობს შეიძლება მიეთითოს ფერი
უჯრედების ფორმატირების სტილები
ფორმატირების სტილები “იმახსოვრებენ” უჯრედების ფორმატირების
პარამეტრების ნაკრებებს. ამიტომ, უჯრედისთვის სტილის მინიჭებისას,
შეგიძლიათ მას მიუთითოთ არა მარტო ფორმატირების ერთდროულად
რამდენიმე პარამეტრი, არამედ უზრუნველყოთ მთელი ელექტრონული
ცხრილის შეთანხმებული სახე. Excel 2007-ში არის უჯრედების
ფორმატირების სხვადასხვაგვარი ჩასმული სტილის ნაკრები, მაგრამ
შეგიძლიათ საკუთარი სტილებიც შექმნათ და შემდგომში ისინი ზუსტად ისე
გამოიყენოთ, როგორც ჩასმულები.
უჯრედების სტილების გამოყენება
გულისხმობის მიხედვით ყველა უჯრედი ფორმატირდება სტილით Normalჩვეულებრივი. სწორედ ის ინახავს შავი ფერის შრიფტს Calibri, უჯრედების
საზღვრების და შეფერვის უქონლობას და სხვა. ეს სტილი გამოყენებული
იქნება უჯრედების ფორმატირებისთვის მანამდე, სანამ არ შეცვლით მის
პარამეტრებს ან არ გამოიყენებთან ფორმატირების სხვა სტილს.
უჯრედს (უჯრედებს) რომ მიუთითოთ სტილი, შემდეგი გააკეთეთ:
1. მონიშნეთ ცხრილში უჯრედი ან უჯრედები.
დააწკაპუნეთ ღილაკზე Cell Style-უჯრედების სტილები ლენტის ჩანართ
Home-მთავარის განყოფილებაში Styles-სტილები. გაიხსნება უჯრედების
სტილების
გალერეა,
რომელშიც
ისინი
განყოფილებებად
არის
დანაწილებული (ნახ. 3.29): Custom-სამომხმარებლო (ეს არის სტილები,
რომლებიც მომხმარებელმა შექმნა აღნიშნული წიგნისთვის), Good, Bad and

Neutral-კარგი, ცუდი და ნეიტრალური (სტილები, რომლებითაც შეიძლება
მოინიშნოს ერთი და იმავე კატეგორიას მიკუთვნებული მნიშვნელები), Data
and Model-მონაცემები და მოდელი (აქ თავმოყრილია სტილები შეყვანის,
გამოყვანის, ჰიპერბმულების, შენიშვნებისა და სხვაგვარი უჯრედების
გასაფორმებლად), Title and Headings-სახელწოდებები და სათაურები
(სტილები სხვადასხვა დონის სათაურებისთვის), Number Format-რიცხობრივი
ფორმატი (სტილები რიცხობრივი ფორმატების მისათითებლად).
2. დააყენეთ მიმანიშნებელი სტილის ნიმუშზე, რომელიც აირჩიეთ
გამოსაყენებლად. ყურადღება მიაქციეთ იმას, რომ სტილი, რომელზეც
მიანიშნეთ, მაშინვე აისახება ცხრილის უჯრედში.
3. დააწკაპუნეთ სტილზე, რათა გამოიყენოთ მისი პარამეტრები მონიშნულ
უჯრედთან.
სტილის პარამეტრები
სტილმა შეიძლება შეინახოს დაფორმატების პარამეტრების მხოლოდ ნაწილი.
მაგალითად, რიცხობრივი სტილები ინახავენ მნიშვნელების წარმოდგენის
ფორმატს და არ მოქმედებენ უჯრედების საზღვრებსა და შეფერვაზე.
სათაურების სტილები _ პირიქით და ა.შ.
სამომხმარებლო სტილები შეიძლება “გადმოიტანოთ” სხვა სამუშაო
წიგნებიდან, თუ გაქვთ სამუშაო წიგნი “კარგი” სტილებით, რომლების
გამოყენებაც სასურველია მიმდინარეში. გახსენით ის, შემდეგ კი უჯრედების
სტილების გალერეაში დააწკაპუნეთ ბრძანებას Marge Styles-სტილების
გაერთიანება. გაიხსნება დიალოგური ფანჯარა Marge Styles-სტილების
გაერთიანება (ნახ. 3.30). მონიშნეთ მასში წიგნის სახელწოდება “კარგი”
სტილებით და დააწკაპუნეთ ღილაკზე OK. ახლა, როდესაც გახსნით
უჯრედების სტილების გალერეას, მასში აისახება “კარგი” სტილები სხვა
წიგნიდან.

ნახ. 3.29. უჯრედების სტილების გალერეა

ნახ. 3.30. დიალოგური ფანჯარა Marge Styles-სტილების გაერთიანება
უჯრედების სტილების შექმნა
სამომხმარებლო სტილების გამოყენების უბანი ვრცელდება მხოლოდ იმ
სამუშაო წიგნზე, რომელშიც ისინი შეიქმნა. უჯრედების სტილების გალერეის
ქვედა ნაწილში არის ბრძანება New Sell Styles-უჯრედის სტილის შექმნა. ის
ასრულებს მოქმედებას თავისი სახელწოდების შესაბამისად. მონიშნეთ
უჯრედი, რომლის ფორმატის საფუძველზე გსურთ სტილის შექმნა, და
დააწკაპუნეთ ამ ბრძანებაზე. გაჩნდება დიალოგური ფანჯარა Styles-სტილი
(ნახ. 3.31).

ნახ. 3.31. დიალოგური ფანჯარა Styles-სტილი გამოიყენება უჯრედის სტილის
შესაქმნელად
დააყენეთ ან მოხსენით ალმები პარამეტრთა ჯგუფებისთვის, რომლებიც ამ
ფანჯარაში მდებარეობენ. დაყენებული ალამი ნიშნავს, რომ აღნიშნული
ტიპის დაფორმატების პარამეტრები, შენახული იქნება სტილში. თუ არ
გაკმაყოფილებთ მნიშვნელები, რომლებიც ნაჩვენებია ალმების გვედით და
გსურთ გააკეთოთ მასში საჭირო კორექტირებები, დააჭირეთ ღილაკს Formatფორმატი რათა გახსნილ დიალოგურ ფანჯარაში Format Cells-უჯრედების
ფორმატი. მიუთითეთ სასურველი თვისებები, შემდეგ კი დააწკაპუნეთ
ღილაკზე OK, რათა თქვენ მიერ შექმნილი სტილი დაამატოთ გალერეის
განყოფილებაში Custom-სამომხმარებლო. ამის შემდეგ ახალი სტილის
გამოყენება შესაძლებელი იქნება უჯრედებისთვის (ნახ. 3.32).

ნახ. 3.32. მომხმარებლის მიერ შექმნილი სტილი შეიძლება გამოყენებულ
იქნას უჯრედებთან

პირობითი ფორმატირება
პირობით ფორმატირებაში იგულისხმება უჯრედის გარეგნული სახის
ავტომატური შეცვლა მასში არსებული მონაცემების მიხედვით. პირობითი
ფორმატირება აიოლებს ცხრილის გადახედვასა და ანალიზს. მაგალითად,
შეგიძლიათ ცხრილი ისე მომართოთ, რომ:
• მოინიშნოს ათი თანამშრომელი ყველაზე მაღალი შრომითი ანაზღაურებით
გასული წლის განმავლობაში;
• ნაჩვენები იქნას განყოფილების თანამშრომლების განაწილება ასაკის
მიხედვით;
• მოინიშნოს სტუდენტები ფრიადი ან არადამაკმაყოფილებელი შეფასებებით
კონკრეტულ დისციპლინაში;
• აისახოს ვალუტის კურსების მატება და კლება და ა.შ.
პირობითი ფორმატირება მონიშნავს უჯრედებს შრიფტის, შეფერვის
პარამეტრების მეშვეობით, ასევე ფერითი შკალების, ჰისტოგრამებითა და
ნიშნების ნაკრებებით, რომლებიც განთავსებულია მნიშვნელების გვერდით
(ნახ. 3.33).

ნახ. 3.33. უჯრედების მონიშვნის საშუალებები პირობითი ფორმატირებისას
პირობითი ფორმატირების საშუალება ამოწმებს მომხმარებლის მიერ
მითითებულ ან პროგრამის მიერ ჩაწერილ პირობებს. თუ პირობები
სრულდება (შემოწმების შედეგი ჭეშმარიტება), უჯრედები გაფორმდება
მითითებული ან არჩეული ფორმატის შესაბამისად, თუ არა, მაშინ
მითითებული ფორმატირება იგნორირდება და უჯრედები უცვლელი რჩება.

პირობები შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს სხვა უჯრედებზე (მათ შორის სხვა
სამუშაო ფურცელის უჯრედებზეც, ოღონდ არა სხვა წიგნის), ასევე
ფორმულებსა და ფუნქციებს.

