
זיהוי וטיפול בערכים כפולים 
 באקסל

 קמאלייצחק 

 עבור אנליסטים אנונימיים

 2013נובמבר 



 הסרת כפילויות
 

וברצונכם להסיר את השורות , בה מופיעים שורות כפולות, שברשותכם טבלהנניח 
 . הכפולות

 
 .כפוליםל ניתן לראות כי ישנם שני מופעים "בטבלה הנלדוגמא 

  

 קמאלייצחק 
 אנליסטים אנונימיים
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ציון ממוצעסניףחודש

94תל אביביונ-13

87חיפהיונ-13

81ירושליםיונ-13

84תל אביביול-13

93חיפהיול-13

83ירושליםיול-13

87חיפהיונ-13



 הסרת כפילויות

 ניגש לתפריט , נסמן את הטבלה, השורות הכפולות אחתעל מנת להסיר את 
Data  ונלחץ על.Remove Duplicate  שתוצג נלחץ בחלוניתOK 

 קמאלייצחק 
 אנליסטים אנונימיים
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  הסרת כפילויות
 

את יתר המופעים   ויסירהראשון את המופע הכפול  ישאיראקסל תמיד : Iטיפ 
 .הכפולים

 
 .על סמך קריטריון של מופע כפול רק בחלק מהשדות, ניתן להסיר שורות: IIטיפ 

 .אלא אחד השדות בה, גם אם לא כל השורה כפולה, ניתן להסיר שורות, כלומר
 

כי בטבלה הבאה ברצוננו להשאיר את השורה עם הציון הגבוה ביותר , נניח לדוגמא
 .ללא תלות בתאריך, לכל סניף

 
 
 

 קמאלייצחק 
 אנליסטים אנונימיים
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ציון ממוצעסניףחודש

94תל אביביונ-13

87חיפהיונ-13

81ירושליםיונ-13

84תל אביביול-13

93חיפהיול-13

83ירושליםיול-13



 הסרת כפילויות

 .לפי הגדול לקטן" ציון ממוצע"נמיין לפי עמודה : Iשלב 
  Remove Duplicateנחזור ללחצן : IIשלב 
 OKנלחץ " סניף"בלשונית שתיפתח נבחר רק את : IIIשלב 

 

 קמאלייצחק 
 אנליסטים אנונימיים
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 הסרת כפילויות

 .בה הציון הינו הגבוה ביותר, לכל סניף תישאר שורה אחת בלבד: התוצאה 

 קמאלייצחק 
 אנליסטים אנונימיים
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 .ניתן להפעיל לוגיקות שונות להסרת כפילויות, בסיס העקרון הזהעל  

ציון ממוצעסניףחודש

94תל אביביונ-13

93חיפהיול-13

83ירושליםיול-13



 ספירת כפילויות
 

ישנם מסר . כי אנו רוצים לספור כמה פעמים מופיע כל סניף בטבלה' נניח לדוג
 .שיטות לספור את מספר המופעים של ערך בטבלה

 Pivot Table-הדרך הקלה ביותר היא ב
 

 וזו התוצאה שתתקבל                                 נגדיר טבלת ציר באופן הבא
 

 קמאלייצחק 
 אנליסטים אנונימיים

Row Labels Count of סניף

בני ברק 3

חולון 2

חיפה 3

נהריה 1

תל אביב 2

Grand Total 11

7 



 ספירת כפילויות

כיוון שאנחנו רוצים לקבל את מספר , שימוש בטבלת ציר איננו יעיל, לעיתים, אולם
או    VLOOKUPוזאת מבלי לבצע , הכפילויות בעמודה בתוך הטבלה הקיימת

INDEX-MATCH בין טבלת הציר לטבלת הנתונים. 
 

 .ונגרור את הנוסחה B2נזין את הנוסחה המופיעה מטה בתא 
  
 

 קמאלייצחק 
 אנליסטים אנונימיים

=COUNTIFS(A:A,A2) 
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 אינדיקציה לכפילות

אך לעיתים נסתפק , בשקף הקודם ראינו כיצד ניתן לסמן את מספר המופעים
 .כן או לא, באינדיקציה האם המופע כפול

 
 .ונגרור את הנוסחה B2את הנוסחה המופיעה מטה בתא נזין 

  

 קמאלייצחק 
 אנליסטים אנונימיים

=IF(COUNTIF($A$2:$A$16,A2)>1,"Y","N") 
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 אינדיקציה לכפילות

נשתמש , של כל כפילותבמופע הראשון אם נרצה כי האינדיקציה תופיע רק 
 :בנוסחה הבאה

 קמאלייצחק 
 אנליסטים אנונימיים

=IF(IF(COUNTIF($A$2:$A$12,A2)=1,FALSE,
COUNTIF($A$2:A2,A2)=1)=TRUE,"Y","") 

יש לשנות , את החלק המסומן באדום בנוסחה: שימו לב
 בהתאם לטווח העמודה

האם כפולעיר

Yתל אביב

תל אביב

תל אביב

תל אביב

נהריה

Yחיפה

חיפה

חיפה

חולון

Yבני ברק

בני ברק
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 סימון בצבע של כפילויות

 .  ניתן מתפריט עיצוב מותנה, סימון בסיסי בצבע של מופעים כפולים
 :נסמן את העמודה ונלחץ

 קמאלייצחק 
 אנליסטים אנונימיים

Home > Conditional Formatting> Highlights Cells Rules> Duplicates Values  

עיר

תל אביב

חיפה

בני ברק

חולון

נהריה

תל אביב

חיפה

תל אביב

בני ברק

תל אביב

חיפה
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  עיצוב מותנה
 
 

לשם כך נשתמש בעיצוב מותנה על . לעיתים נרצה לסמן את המופע הראשון בלבד
 . ידי נוסחה

 
. כיצד להשתמש בעיצוב מותנה באמצעות נוסחה, להלן הסבר למתחילים

 14' מסמשתמשים מנוסים יכולים לדלג לשקף 
 

 .  עליו רוצים להחיל עיצוב מותנה, התא הראשוןנעמוד על 
 

 Home> Conditional Formatting> New Ruleניגש ל 

 קמאלייצחק 
 אנליסטים אנונימיים
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 עיצוב מותנה
 (מודגש בכחול)נבחר באפשרות השישית 

 קמאלייצחק 
 אנליסטים אנונימיים

 נזין את הנוסחה בתא המודגש באדום
 Format> Fillנבחר את העיצוב שברצוננו להחיל על ידי לחיצה על 

 
 OKנלחץ 

באמצעות מברשת , כעת נחיל את העיצוב של התא הראשון על כל העמודה
 Fill Formatting Onlyובחירה  , עיצוב או דאבל קליק על הצלב
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 מופע ראשון -עיצוב מותנה 

 נשתמש בנוסחה , הכפול הראשוןעל מנת לצבוע את המופע 

 קמאלייצחק 
 אנליסטים אנונימיים

=IF(COUNTIF($A$2:$A$12,A2)=1,FALSE,COUNTIF($A$2:A2,A2)=1) 

עיר

תל אביב

תל אביב

תל אביב

תל אביב

נהריה

חיפה

חיפה

חיפה

חולון

בני ברק

בני ברק

יש לשנות בהתאם , את החלק המסומן באדום בנוסחה: שימו לב
 לטווח העמודה
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 לא כפילויות –עיצוב מותנה 

 שאינם כפולים  על מנת לצבוע את המופעים 

 קמאלייצחק 
 אנליסטים אנונימיים

=COUNTIF($A$2:$A$12,A2)=1 

יש לשנות בהתאם , את החלק המסומן באדום בנוסחה: שימו לב
 לטווח העמודה

עיר

תל אביב

תל אביב

תל אביב

תל אביב

נהריה

חיפה

חיפה

חיפה

חולון

בני ברק

בני ברק
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