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 והנחות יסוד מבוא

אות בלטב להשתמשהמנוסה  ללמד את משתמש האקסל היא מטרת הספר

שיוכל לנתח את  דיכ ,התוכנב שישהכלים העצמתיים מ (,Pivot Tables) ציר

 בנוסחאות.שימוש מינימלי וב ביעילות ,מהירותב הנתונים

 0010, אך משום שההבדלים בין אקסל 0010הספר נכתב למשתמשי אקסל 

דות על גבי שוליים ובאים לידי ביטוי בעיקר במיקום הפקו 0007לבין אקסל 

 ללמוד מספר זה. 0007הרצועה, יוכלו גם משתמשי אקסל 

פינו מזמנם כדי לקרוא את שטרחו וש רצוננו להודות לכל העושים במלאכהב

מצליח לפתוח  -בדקו שהוא מובן, בהיר וברור, ובעיקר וטיוטת הספר, 

 אפשרויות חדשות בפני משתמשי התוכנה.

בעיני משתמש מתחיל, והעיר  תודה לאלכס אקשטיין אשר קרא את הספר

 הערות חכמות, 

שקראו את הספר בעיני  פוסטלניקצביקה ארצי ולשלומי רמי קורניצר, לתודה ל

 משתמשים מתקדמים, והעירו הערות בונות, 

ולבסוף, תודה רבה לנטע אקשטיין, עורכת הלשון, שהקפידה על קלה כחמורה, 

 .שפה העבריתבא גם האקסל, אל בשפתבמטרה שהספר יהיה מדויק לא רק 
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 אזהרה

, Microsoft Excelספר זה נכתב כדי לתת מענה למשתמשי תוכנת 

נתונים המתקבלים ממקורות המעוניינים להרחיב ולהעשיר את יכולתם לנתח 

 שונים.

מאמצים רבים נעשו כדי לכתוב ספר שלם ואמין ככל שניתן, אולם אין 

 משתמעת מכך כל אחריות שהיא.

ראים כלפי יחיד או ארגון, עבור כל אבדן או נזק אשר יגרם, המחברים אינם אח

 אם יגרם, מהמידע שבספר זה.

 עליהם. שיעשהלפני כל שינוי  ,אנו ממליצים לגבות את נתוני העבודה
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 דוגמאות ליישומים 

אקסל לנוחות המשתמשים,  יישומישל המחברים בבניית  שנים-ניסיון רבמ

אחדות הממחישות פיתוח  גמאותדו אות ציר, נבחרובלשימוש רב בטמו

  טבלאות ציר שיסייעו למשתמש בעבודתו, ואלו הן:

 ות רווח והפסד דוח 

  מלאיניהול 

 ניהול אחזקת מבנים 

 ניהול מודעות ולקוחות 

  במסחר יומי בבורסה בארה"ב עסקאותניהול 

 םומרצי םמידיך מבחנים, תלערניהול מ 

 תוך הזמנערניהול מ 

 ומפקחים יקטיםפרוה בחתך יבני מיזמי ניהול 

 רותדיומכירת  ההשכר - ניתוח עסקות 
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 י טבלת צירמה

 בצורה נושאים שונים, ומופיעים לרובבבסיסי נתונים מכילים נתונים גולמיים 

 אית.בלט

 הפיכת המידע לידע רלוונטי. על קשותלהול על, עומס הנתונים אולם

מש המאפשרת למשת רבת עוצמהעם זאת פשוטה, וטכניקה ת ציר היא בלט

 מאורגן ובעל משמעות. הנתונים לידע עומס פוך את לההאקסל 

ינימום, מקסימום, י ממוצע, ספירה, משובת הציר ניתן לבצע חיבלבאמצעות ט

 .סטיות תקן ועוד חישובים מחישובים שונים

 .מהירותבקלות וב לסנן ולמיין ת הצירבלטכן מאפשרת 

גם אם בידינו טבלאות להתמקד בכל פעם בחלק אחר של הנתונים, כך ש ניתן

למיליון רשומות ואף יותר( נוכל לקבל  ענק )לעתים מגיעות טבלאות הנתונים

 תמונה ברורה ותמציתית של הנתונים המעניינים אותנו. 

מנתחים את הנתונים שוגרפים ות דוחעשרות ניתן לגזור ת נתונים אחת בלטמ

 גרירה פשוטה של שדות למקומות המתאימים.ב בחתכים רבים

כלי יעיל  היא בבחינתפיכך, טבלת הציר מאפשרת להבין תהליכים ומגמות, ול

 לתמיכה בהחלטות.

 

נתונים אחרים )כגון על מסדי אקסל, על קובץ  לבססת הציר ניתן בלאת נתוני ט

  .על נתונים מהאינטרנט אף( וSQLתוכנת אקסס או מסד נתונים מבוסס 

ו זרנגש אות צירבלדוגמאות לטלן לה מובאותאלף מילים,  ומשום שתמונה שווה

 מסוים: עלם במפדיי העובפרטאת  כוללה מאותו מסד הנתונים
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