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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 نرا مجله نت
 

Google Sheets یستچ 
نسبت به  یاییو چه مزا

 دارد؟ مایکروسافت اکسل

و  یسبا مجموعه آف یکروسافتهاست که ماسال
ساخت و  یینه(، در زمMicrosoft Excelاکسل )

 تازییکهو اسناد  یادار یها یلفا یرایشو 
انتخاب  یکروسافت. اگرچه هنوز اکسل ماکنهیم

 یباما حاال رق یاد،حساب ماول اکثر کاربرها به
( رو Google Sheets) یتمثل گوگل ش اییزهپرانگ

که روز به روز داره  بینهیدر برابر خودش م
ران همراه ی نتبا مجله .کنهیش رو کم مفاصله
 .باشید

 

http://netran.net/mag/google-sheets-vs-microsoft-excel/
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Spreadsheet از قدیم تا اکسل و Google Sheets 

 1تصویر 

صفحه گسترده رو بر عهده  یا Spreadsheet یرایشو و  یجادا ییفهمثل اکسل وظ یتگوگل ش
 یاضیکه امکان محاسبات ر  یهاشده یجدول بند یداره. صفحه گسترده درواقع صفحه 

اعداد،  شهیصفحات گسترده، م یها و ستون ها یفرد ین. در بدهیرو به کاربر م یمختلف
 VisiCalcبهره برد.  یکمحاسبات اتومات یترو وارد کرد و از قابل اگونیگون یفرمول ها یاحروف 

کرد تا  یادیمنتشر شد و کمک ز  1979بود که در سال  یکیصفحه گسترده الکترون یناول
، نرم افزار DOSعامل  یستمبرسه. در دوران اوج س ییباال یتاپل به محبوب 2 یسر یوترکامپ

اکسل  یینمابازار بود. بعد از اون نوبت به قدرت رچمدار( پLotus 1-2-3)  3 – 2 – 1لوتوس 
حرف اول رو  ینتاشو مک یندوزو  یعامل ها یستمس یکه هنوز هم رو یدرس یکروسافتما



Google Sheets ؟سبت به اکسل داردچیست و چه مزایایی ن 
 

 

3 

 

به  یشاز پ یشب Google Sheetsتحت وب، حاال اسم  ینرم افزارها ی. اما با توسعه زنهیم
 .رسهیگوش م

اکسلمایکروسافت 

 
 2تصویر 

 iOSو  یدمک، اندرو  یندوز،و  یعامل ها یستمس یتا حاال نرم افزار محبوب و قدرتمندش رو برا یکروسافتما

وب  یدر نسخه  یکروسافتتوسط ما 2010که از سال  یهاز چهار نرم افزار  یکی ینعرضه کرده. اکسل همچن
 ینگاه خاص  یشههم شه،یشناخته م یسو آف یندوزجهان که با و  یته. غول تکنولوژقرار گرف یسآف یمجموعه 

هزار تا در ورژن  16نرم افزار رو از  ینها در ا یفتعداد رد یتکه مثال محدود یطوراکسل داشته؛ به یبه توسعه
 یبا فرمت ها ییها یلاز فا یکروسافترسونده! در حال حاضر اکسل ما 16 یدر نسخه یلیونم یکاز  یشبه ب 7

.xlsx  ،.xlsm  ،.xlsb  ،.xltx  ،.xltm  ،.xlt  ،.xls  ،.xml  ،.xlam  ،.xla  ،.xlw . وxlr یبانیپشت 

 .کنهیم
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Google Sheets 

 
 3تصویر 

، Google Docs ،Google Slides ،Google Drawingsدر کنار  2006در سال  یتسگوگل ش
Google Forms ،Google Sites  وGoogle Keep یتحت عنوان مجموعه  Google Docs 

Editors یوب بنا شده، به کاربران گوگل امکان استفاده ییهمجموعه که بر پا ینعرضه شد. ا 
 یرو یتساز گوگل ش شهی. در حال حاضر مدهیاسناد رو م یشایر و  یها یساز سرو  یگانرا
 ینسخه  ینکهو کروم استفاده کرد؛ ضمن ا یبلک بر یندوز،، و iOS ید،اندرو  یعامل ها یستمس

اکسل  یبا فرمت ها یتسدر دسترس کاربران قرار داره. گوگل ش یشهنرم افزار هم ینوب ا
 ینطور آنالدر اون به توننیه که چند کاربر مینجالبش ا یژگیداره و و  یسازگار یکروسافتما
،  xls. یبا فرمت ها ییها یلپرطرفدار گوگل از فا یسکنن. سرو  یرایشرو بسازن و و  یلیفا
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.xlsx  ،.xlsm  ،.xlt  ،.xltx  ،.xltm  ،.ods  ،.csv  ،.txt  ،.tsv . وtab یتاو نها کنهیم یبانیپشت 
 سلول رو داره. یلیونم 5ساخت  ییتوانا

Google Sheets  برابر اکسل مایکروسافتدر 

 
 4تصویر 

شماست که  یازن ینو اکسل وجود داره، ا یتسگوگل ش ینکه ب یادیز  یهابا توجه به تفاوت
 المللیینکاربران ب ی. البته برایدانجام کارهاتون انتخاب کن یرو برا ینهکدوم گز  کنهیم یینتع

در انتخاب  یادیز  یرهم تاث هایمتکنن، قیپرداخت م ینههز  هایسکه بابت استفاده از سرو 
 .دارن یینها

 ین؟آفال یا آنالین



Google Sheets ؟سبت به اکسل داردچیست و چه مزایایی ن 
 

 

6 

 

امکانات در خدمت  ینرم افزار با تمام ینا ید،داشته باش یازن روسافتیکبه اکسل ما وقتی
از  یبعض  یدق ینکهمگر ا ید،دار  یاجاحت ینترنتبه ا یتساستفاده از گوگل ش یشماست؛ اما برا

 .یدخودکار( رو بزن یرهامکاناتش )مثل ذخ

 امکانات؟ یا سادگی

ظاهر ساده و  یتس. گوگل ششهیسوال خالصه م ینمهم دو نرم افزار در هم یهااز تفاوت یکی
 ی. اما برارسهینظر مو ترسناک به یچیدهاکسل در نگاه اول پ کهیداره؛ درحال  یکاربرپسند

 یفتعر  یتسگوگل ش یهاشون هنوز برایکه بعض  یهاکسل سرشار از امکانات ی،احرفه یکاربرها
با هزاران  یمحج یلفا یکه با ک شهیخودش رو نشون م یپردازش اکسل زمان  رتنشدن. قد

به  یخاطر وابستگ به یتسگوگل ش یحالت  یندر چن ید؛و ستون سر و کار داشته باش یفرد
ساخت چارت و  یینهنداره. در زم یکروسافترقابت با شاهکار ما یبرا یعمال شانس ینترنت،ا

 .صورته ینبه هم یتفرمول هم وضع

 ی؟گروه  یا یفرد کار

 هایلفا یچند نفره یرایشنسبت به اکسل در امکان ساخت و و  یتسقابل توجه گوگل ش برتری
گوگل  کنن،یپروژه کار م یک یطور همزمان روکه به یکسان  ی. برادهیخودش رو نشون م

 .یمیهصورت تبردن کارها به یشپ یبرا آلیدها ایینهگز  یتسش

 :ی بیشتربرای مطالعه

 یسآف یآموزش فعال ساز

 آن یایو مزا یواستفاده از گوگل درا آموزش یست؟چ یودرا گوگل

 ها یاببازار  یگوگل برا یابزار کاربرد 10 

 2016در اکسل  یسیفرمول نو  آموزش

 

https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%81%db%8c%d8%b3-office/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%81%db%8c%d8%b3-office/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%81%db%8c%d8%b3-office/
https://netran.net/mag/%da%a9%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%84-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84-2016/
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 خرآحرف 

. یمجذابش براتون گفت هاییژگیو از و  یمکرد یرو به شما معرف  یتسمقاله گوگل ش ینا در
 یسهاکسل مقا یعنیصفحات گسترده  یتنرم افزار اد ینتر رو با کامل یسسرو  ینبعدش ا

 یینکاربر تع یازنقاط ضعف و قوت خودشون رو دارن که ن هایسسرو  ینا ی. هر دویمکرد
و اکسل کدوم رو انتخاب  یتسگوگل ش ینشتر توجه کنه. شما بیهاشون ببه کدوم کنهیم
 کنید؟یم


