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  در اکسلفیلتر شده جمع مقادیر  کاربردی فرمول

ل در بسیاری از موارد برای کارشناسان کنترل پروژه و دیگر کارشناسان که با نرم افزار اکسل کار می کنند این مشک
به وجود می آید که می خواھند در فایل ھای اکسل خود اطالعاتی را فیلتر کرده و سپس جمع مقادیر اطالعات فیلتر 

   با مثال زیر این موضوع توضیح داده شده است.که  شده را محاسبه کنند،

فعالیت ھای فاز مھندسی را فیلتر کرده و سپس جمع ھزینه آن فعالیت را محاسبه کنیم:کنید می خواھیم فرض   

 

  ) D12(در این مثال ستونی که می خواھیم جمع اطالعات فیلتر شده را محاسبه کند سلولآخرین در به این منظور 
  فرمول زیر را تایپ می کنیم:

=subtotal (9,D3:D11)  
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فعالیت ھای فاز مھندسی را فیلتر می کنیم:حال   

 

  محاسبه شده است: D12در سلول مقادیر فیلتر شده  فقط ،مالحظه می فرماییددر شکل زیر  ھمانطور که
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  در اکسلفیلتر شده جمع مقادیر  کاربردی فرمول

در بسیاری از موارد برای کارشناسان کنترل پروژه و دیگر کارشناسان که با نرم افزار اکسل کار می کنند این 
ل به وجود می آید که می خواھند در فایل ھای اکسل خود اطالعاتی را فیلتر کرده و سپس جمع مقادیر مشک

   با مثال زیر این موضوع توضیح داده شده است.که  اطالعات فیلتر شده را محاسبه کنند،

فعالیت ھای فاز مھندسی را فیلتر کرده و سپس جمع ھزینه آن فعالیت را محاسبه کنید می خواھیم فرض 
 کنیم:

 

(در این مثال ستونی که می خواھیم جمع اطالعات فیلتر شده را محاسبه کند سلولآخرین در به این منظور 
D12 (  :فرمول زیر را تایپ می کنیم  

=subtotal (9,D3:D11)  

 

فعالیت ھای فاز مھندسی را فیلتر می کنیم:حال   
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  محاسبه شده است: D12در سلول مقادیر فیلتر شده  فقط ،مالحظه می فرماییددر شکل زیر  ھمانطور که
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