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Arkusze 



Budowa Funkcji 





Przykładowe Funkcje VolleyStation

• VSCOUNT - zwraca liczbę danego elementu

• VSEFF - zwróci efektywność elementu

• VSPER - zwróci procent danego elementu 

• VSCOURT - wyświetli wizualizacje kierunków na boisku

• VSAND – Funkcja łącząca „i”

• VSOR – Funkcja łącząca „lub” 



Przykładowe Funkcje VolleyStation

• VSPLAYER - do wyswietlania graczy z listy

• VSPLAYERNAME - do wyświetlania nazw graczy

• VSTEAMNAME - do wyświetlania nazw zespołów

• VSCELL - do używania wartości innych komórek w filtrach

• VSSETCOUNT – do wyświetlania ilości setów



Budowa Funkcji złożonych 

http://excelformulabeautifier.com



Funkcje złożone 

• =VSPER(VSAND(VSOR("*R#", "*R+"), VSCELL("(1)R", A2), 
"*R,O;NOT"))

Ta funkcja ma 3 warunki które muszą zostać spełnione, 1: przyjęcie + 
lub #, 2: przyjęcia zawodnika z komórki A2, i trzeci brak przyjęcia nad 
głową - overhead.



Funkcje złożone 

=VSCOUNT(VSAND(VSCELL("(1)A#",A2),VSCELL("(1)R;B-0",A2)))

Ta funkcja ma dwa warunki atak zawodnika 

z komórki A2  po jego przyjęciu. 



Funkcje złożone 

=VSCOUNT(VSAND(VSCELL("(1)A",A2),VSOR(VSCELL("(1)R#;B-0",A2),VSCELL("(1)R+;B-0",A2))))

Podaj liczbę ataków zawodnika z komórki A2

po jego przyjęciu pozytywnym



=VSPER(VSAND(VSCELL("(1)A#",A2),VSOR("R#;B-0","R+;B-0"),"E30;B-0"))

Podaj skuteczność ataku zawodnika z komórki A2 po

pozytywnym przyjęciu i wystawie ze strefy III

Używamy E30 gdyż E3 to punkt początkowy

0 daje dowolny kierunek rozegrania

( Jeżeli użyjemy jednej strefy jest 

to zawsze strefa końcowa)



Tworzenie arkuszy z wyborem 



KOD CUSTOM

,,_2_ - kody custom są odczytywane po dwóch „ , ”



Odnośniki czasowe
• =VSCOUNT("*A;PA2:*") – wszystkie ataki gdy wygrywamy 2 lub więcej punktami 

• =VSCOUNT("*A;PA-1:1") – wszystkie ataki gdy przewaga nie była wieksza niż 1 punkt 

• =VSCOUNT("*A;PR20:*") – wszystkie ataki po 20 punkcie 

• =VSCOUNT("*A;S1") – wszystkie ataki w pierwszym secie każdego meczu 

• =VSCOUNT("*A;SL") – wszystkie ataki w ostatnim secie każdego meczu 

• =VSCOUNT("*A;LR-1") – wszystkie ataki po przegranych akcjach 

• =VSCOUNT("*E;LS-0") – wszystkie wystawy   w przegranych

• =VSCOUNT(VSAND("*A=", "*E#;P-1")) – jedno zagranie wcześniej wszystkie E# przed błędem w ataku 

• =VSCOUNT(VSAND("*A", "*R;B-0")) – Wszystkie ataku w jednym posiadaniu  piłki

• =VSCOUNT(VSAND("*A", "*R;B-0;NOT")) – kontratak 

• =VSCOUNT(VSAND("*A#", "*A#;R-1"))      w poprzedniej akcji 



Ustawienie drużyny 

=VSCOUNT("*A;*PO21,,16")

Jeżeli chcemy konkretne ustawienie drużyny do funkcji dodajemy po 
średniku PO i wypisujemy zawodników w kolejności. Jeżeli chcemy 
pominąć pozycję, wtedy zostawiamy ,, wolne miejsce po przecinku.



Ustawienie 

=VSCOUNT ("7A#;*Z165",)

Jeżeli chcemy otrzymać konkretne ustawienie lub ustawienia, w funkcji 
dopisujemy; *Z165 - wyświetlana jest ilość ataków punktowych w 
ustawieniu P1 P6 i P5, zawodnika z nr 7.



• CONCATENATE – funkcja do łączenia znaków 

• IF – funkcja warunkowa 

• ROUND – funkcja  zaokrąglająca (roundup, rounddown) 

• SUM – suma 

• LEFT, MID, RIGHT – funkcja zwracająca część wyniku komórki

Popularne Funckje Excela 



Lista zawodników 

=VSPLAYER("*5i","outside")

Tworząc uniwersalne listy graczy użyj funkcji:

• VSPLAYER - do wyświetlania graczy z listy

• VSPLAYERNAME - do wyświetlania nazw graczy



Lista rozwijana - drop down

Aby uzyskać listę rozwijaną, z menu głównego 

wybieramy dodaj listę rozwijaną, zaznaczamy jej 

zakres.  

Wcześniej możemy zdefiniować jej zakres za pomocą funkcji. 

Jeżeli wybieramy zawodników możemy użyć funkcji VSPLAYER i 

CONCATENATE i liczebnika*1i, *2i itd. Dla kolejnych wierszy. W 

ten sposób uzyskamy rozwijaną listę zawodników.   



Analiza w poszczególnych meczach 

Filtr pisany w funkcji po ; M1 ,M2 

itp. Daje nam dane z jednego 

kolejnego zaznaczonego meczu. 

W przykładzie użyto funkcji 

CONCATENATE, która łączy M z 

„A11” czyli komórką konkretnego 

meczu.

W kolumnie A znajdują się 

numery wybranych przez 

użytkownika meczów, dając 

wartości w tym wypadku 

efektywności w funkcji a na 

wykresie zdobytych punktów. 



Formatowanie warunkowe 



Zbliżające się aktualizacje: 

• Odświeżanie arkusza kalkulacyjnego automatycznie po zmianie 
meczu

• Dostęp do arkusza kalkulacyjnego z ławki

• Funkcja VSVIDEO do osadzania odtwarzacza wideo 
bezpośrednio w arkuszach kalkulacyjnych

• Mapy ciepła na arkuszach kalkulacyjnych

• Eksportuj do plików xlsx
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