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הפניות יחסיות ומוחלטות


הפניות יחסיות (relative references) – הסוג הרגיל והפשוט בו משתמשים בדרך כלל בנוסחאות ומתייחסות לתאים לפי מיקומם ביחס לתא המכיל את הנוסחה. 
לדוגמה, "התא הנמצא שתי שורות מעל לתא זה". 

הפניות מוחלטות (references   (absoluteמתייחסות לתאים לפי מצבם הקבוע בגיליון העבודה. 
לדוגמה, "התא הנמצא בעמודה A בשורה 2". 

הפניה מעורבת reference)  (mixed  מכילה הפניה יחסית והפניה מוחלטת. 
לדוגמה, "התא הנמצא בעמודה A ושתי שורות למעלה". להפניות מוחלטות והפניות מעורבות יש חשיבות כאשר מתחילים להעתיק נוסחאות ממיקום אחד לשני בגיליון העבודה.

הפניה יחסית לתא 1A נראית כך:   1A=   והפניה מוחלטת לתא A1 נראית כך:  1$A$

בין ההפניה יחסית להפניה המוחלטת לתא 1A ניתן ליצור את ההפניות המעורבות הבאות: A1$=   או: =A$1

אם סימן הדולר ($) מוצב לפני האות (במקרה זה A)  העמודה המתאימה היא מוחלטת והשורה יחסית. 

אם סימן הדולר ($)מוצב לפני המספר (במקרה זה, 1), העמודה המתאימה היא יחסית והשורה מוחלטת.

במהלך הקלדת או עריכת נוסחה, ניתן להקיש על 4F כדי לשנות במהירות את סוגי הפניות.

הצעדים הבאים מראים כיצד:
* נבחר בתא A1 ונקליד 2+B1B=

* נקיש על F4 כדי לשנות, בשורת הנוסחאות, את ההפניה הקרובה ביותר לנקודת הכניסה להפניה מוחלטת. 
  הנוסחה תהפוך ל-  2$B$+1B=

* אם נקיש שוב על F4 כדי לשנות את ההפניה למעורבת (עמודה מתאימה יחסית ושורה מתאימה מוחלטת) 
  הנוסחה תהפוך ל-  2$B+1B=

* הקשה נוספת על 4F כדי לשנות את ההפניה המעורבת (עמודה מתאימה מוחלטת ושורה מתאימה יחסית) 
   והנוסחה תהפוך ל-	2B$+1B=

* אם נקיש שוב F4 זה יחזיר אותנו להפניה היחסית המקורית, כלומר: 2+B1B=
 
הדוגמה והתרגול הנפוצים ביותר להמחשת הנושא הם הקמת 'לוח כפל' – כבתמונה:
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 בתא 2B מוצגת נוסחת הכפל שבה משולבות  
 'הפניות מעורבות'.

 את הנוסחה ניתן להעתיק (בגרירת AutoFill)  
 לכל יתר 99 תאי הטבלה. 








שמות תא(ים) במקום כתובות:

ניתן להגדיר 'שם' Define Name)) לתא או טווח תאים ובנוסחה להשתמש ב'שם' במקום בהפניה מוחלטת ! 

לדוגמה:  להגדרת 'שם': נסמן את התא(ים) > נקיש: Ctrl+F3 > בחלון נקליד, למשל: DATA. 
             נניח שהגדרנוDATA  כ'שמו' של תא 1B , כעת נוכל, להקליד: DATA+1A= במקום 1B+1A= .

במקום Ctrl+F3 ניתן להגדיר 'שם', לתא(ים), בהקלדתו ב'תיבת השם' שנמצאת בקצה המרוחק של 'שורת הנוסחאות'.


לתשומת לבכם !!!


זכרו שבעת הפניית נוסחה לחוברת עבודה(!) אחרת – אם בעזרת אשף הנוסחאות ואם בעזרת העכבר - 'אקסל' יגדיר, תמיד, 'הפנייה מוחלטת'.

הנה, כך תיראה נוסחת סיכום תאים A10:A1  בגיליון: Sheet3 בחוברת עבודה:Book2:

(SUM([Book2.xls]Sheet3!$A$1:$A$10=

כדי לשנות את ההפניות מ'מוחלטות' ל'יחסיות' נסמן את טווח התאים ונשתמש ב'חיפוש והחלפה' [Ctrl+H].
בתיבת 'חפש את' נקליד: $ ואת התיבה 'החלף ב' נשאיר ריקה.



העתקה / העברה של נוסחאות עם הפניות מוחלטות/יחסיות:   Ctrl+X > Ctrl+V

http://excel.tips.net/Pages/T002033_Pasting_Without_Updating_References.html?awt_l=4xchh&awt_m=1eUkrgamCMQF4X" http://excel.tips.net/Pages/T002033_Pasting_Without_Updating_References.html?awt_l=4xchh&awt_m=1eUkrgamCMQF4X


3 שיטות להעתקה/הדבקה של נוסחאות עם הפניות מוחלטות/יחסיות שלא ישתנו:

א. בעזרת 'חיפוש והחלפה':

1. נבחר את התאים עם הנוסחאות שברצוננו להעתיק ונלחץ:  Ctrl+H
2. בחלונית 'חפש את', נקליד סימן השוויון (=) .
3. בתיבה 'החלף ב', נזין סימן כלשהו שלא נהוג למצוא אותם בנוסחאות.
    (אני נוהג להשתמש ב: # או: \ או |)
4. נלחץ על 'החלף הכל' כדי להפוך את הנוסחאות ל'מחרוזות טקסט' "סתמיות" שתמנענה מ'אקסל' לשנות 
    את הפניות הכתובות במהלך ההעתקה.
5. נסגור את תיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה. 
    כל הנוסחאות בטווח שנבחר הפכו למחרוזות טקסטואליות.:
6. נעתיק את הטווח למקום היעד (הם יועתקו בדיוק, ללא שינוי הפניות כי אין = מוביל).
7. נבחר את כל התאים (התאים המקוריים וגם אלו שהודבקו).
8. נלחץ, שוב, על Ctrl+H  כדי לבטל את השינוי. 
9. בחלונית 'חפש את' נקליד, הפעם, את התו בו בחרנו בסעיף 4 לעיל.
10. בחלונית 'החלף ב' נקליד: = ונלחץ על הלחצן 'החלף הכל'. 
*** נשמע ונראה ארוך ומיגע ?
כשתבצעו זאת 4-5 פעמים תדעו לדקלם את התהליך גם ב- 02:00 בלילה !
בהצלחה !!!





	
ב. בעזרת העתקת הנוסחאות לעורך טקסט ('כתבן' /'פנקס רשימות'):

1. נעבור למצב 'הצג נוסחאות' בעזרת שילוב המקשים:  Ctrl+~ (או דרך התפריט 'נוסחאות' > 'הצג נוסחאות').
2. נבחר את כל התאים עם הנוסחאות שברצוננו להעתיק.
3. נקיש Ctrl+C כדי להעתיקן (או:  Ctrl+Xכדי לגזור אותם ולהעבירן למיקום אחר).
4. נפתח 'עורך טקסט' ( Notepadאו כל עורך טקסט אחר) ונלחץ על Ctrl+V כדי להדביק, לשם, את 
    הנוסחאות.
5.כעת נקיש: Ctrl+A כדי לבחור את כל תוכן הנוסחאות שהודבק, ואז:- Ctrl+C כדי להעתיקן משם.
6. בגיליון שב'אקסל' נבחר בתא היעד שבו ברצוננו להדביק את מקטע הנוסחאות ונלחץ: Ctrl+V

הערות:
* ניתן להדביק את הנוסחאות רק באותו גיליון שממנו הועתקו הנוסחאות במקור אלא אם כן ההפניות כוללות את שם 
   הגיליון, אחרת הנוסחאות תהיינה "שבורות".
* בעת הדבקת הנוסחאות - הגיליון אמור להיות במצב 'תצוגת נוסחאות' (כמו בסעיף 1 לעיל)
  לאחר הדבקת הנוסחאות, נקיש Ctrl+~ כדי לחזור למצב תצוגה רגיל.


ג. בעזרת הפניות תאים מוחלטות או מעורבות.

אם אנחנו זקוקים לעותק מדויק של נוסחאות עם הפניה יחסית, כמו A1, הדרך הטובה ביותר תהיה לשנות את ההפניות למוחלטות (1$A$) כדי לתקן את ההתייחסות לתא נתון, וכך הפכנו את כתובתו לסטטית - לא משנה לאן הנוסחה תועתק. 

במקרים אחרים, ייתכן שנצטרך להשתמש בהפניות מעורבותם (שורה מקובעות או רק עמודה מקובעת).
זה לא ממש נשמע הגיוני – נכון ? אם כך, הבה נבחן את הדוגמה הבאה.

נניח, שיש לנו טבלה המחשבת את מחירי הירקות פירות בש"ח על בסיס שער הדולר (שמוצב בעמודה B) ואת שער החליפין בתא C2: בו תהיה נוסחה עם הפניה יחסית.

הנוסחה תתייחס התייחסות מוחלטת לתא ($C2$) והתייחסות יחסית לתא B5 מכיוון שנרצה שהתייחסות זו תתאים לכל שורה באותה עמודה. גישה זו תפעל היטב כל עוד הנוסחאות נשארות בעמודה C.

אבל הבה נבחן מצב בו נצטרך, למשל, להעביר את מחירי היורו מעמוד C לעמודה F. 
אם נעתיק את הנוסחאות בדרך הרגילה (העתק/הדבק) אזי הנוסחה מתא C5  (=B5*$C$2) תשתנה ל: D5*$C$2= אם וכאשר תודבק בתא F5, מה שהופך את החישובים לשגויים !

כדי לתקן זאת, יהיה עלינו לשנות את הפניה היחסית (B5) להפניה מעורבת  B5$ (עמודה מוחלטת ושורה יחסית). 

אם נעתיק או נעביר, כעת, את הנוסחאות מעמודה D לעמודה F (או כל עמודה אחרת), כתובת העמודה לא תשתנה מכיוון ש"נעלנו" אותה בעזרת סמל ה-$ (B5$).

ככלל – נשתמש בהפניות מוחלטות או מעורבות כדי להעתיק את הנוסחאות ללא שינוי ההפניות.

ייתכן שהתחילה יקשה עליכם להבין את רעיון ההפניות, אבל האמינו לי שהזמן והמאמץ ישתלם כי זה יחסוך לכם הרבה זמן וכאב-ראש בטווח הארוך. 

עם זאת, אם כבר יש לכם, בגיליון, כמות גדולה של נוסחאות עם הפניות יחסיות ואתם צריכים לבצע, במהירות, עותק מדויק של נוסחאות אלה אבל אתם לא מרגישים כאילו אתם יכולים לקבע נכון את ההפניות, - עשו שימוש בשיטה א' או ב' שפורטו לעיל.

