روشﮐﺎر ﺣﺳﺎﺑﮕردﻗت
ﺗوﺟﻪ:
 (١اجرای اين حسابگر به ويرايش  ٢٠١٠يا باالتر برنامهی  Excelنياز دارد.
 (٢چون اين حسابگر در برنامهی  Excelتھيه شده است ،ممکن است ابعاد ص فحهی بازش ده ھمس ان ب ا ص فحهی نمايش گر نباش د .در
اين صورت الزم است پس از باز کردن برنامه با کاستن يا افزودن بر ان دازهی ص فحه آن را ط وری تنظ يم ک رد ک ه مناس ب نمايش گر
باشد؛ صفحه را طوری تنظيم کنيد که در ستون  nدست کم تا رديف  ٢٢ديده شود .ب رای اي ن ک ه ھ ر ب ار مجب ور ب ه اي ن ک ار نباش يم،
میتوان پيش از باز کردن برنامه ،تيک  Read-onlyرا برداشت ،صفحه را باز و اندازهی آن را تنظيم و ذخيره کردو پ س از بس تن
صفحه دوباره  Read-onlyرا تيک زد.

اين حسابگر برای حساب کردن انحراف معيار و ضريب تغييرات به صورت انباشتی طراح ی ش ده اس ت .نم ای حس ابگر ب ه
شکل زير است:

 روش استفاده از حسابگر
ابتدا اعداد مورد نظر را در ستون "داده" وارد کنيد .در قسمت باالی حسابگر قسمتی برای کنترل دادهھا وجود دارد ت ا بت وان
به اشتباھات احتمالی ھنگام وارد کردن دادهھا پی برد.
پس از وارد کردن اعداد بايد مشخص کرد که میخواھيم شاخصھای حساب شده چند رقم اعشار داشته باش د .ب رای اي ن ک ار
بايد درون مربع مربوط به "تعداد رقمھای پشت مميز" تعداد اعشار را مشخص کرد.
با مشخص کردن تعداد اعشار ،نتيجهھای مربوط به دادهھای وارد شده در خانهھای قسمت "نتيجهھای اين گ روه داده" نم ايش
داده میشود.
در قمستی که با عنوان "دادهھای انباشتی ت ا کن ون" مش خص ش ده اس ت اطالع اتی نم ايش داده میش ود ک ه ب ه ک ار محاس بهی
انباشتی در دورهھای بعدی میآيد .چنانچه آزمايشگاه با وارد کردن مثال  ۵٠داده انح راف معي ار و ض ريب تغيي رات دوماھ ه
را تعيين کرده است و میخواھد پس از گذشت يک ماه با افزودن  ٢٠دادهی جديد ش اخصھای س ه ماھ ه را حس اب کن د الزم
نيس ت دوب اره  ۵٠دادهی پيش ين را وارد کن د بلک ه ک افی اس ت ب ه ج ای آن  ۵٠داده ،اطالع اتی را ک ه در خان هھای "دادهھ ای
انباشتی تا کنون" نمايش داده شده بود در خانهھای "دادهھای انباشتی از قبل" وارد کند و سپس  ٢٠دادهی جدي د را در س تون
داده وارد کند .با اين کار ،شاخصھای  ٢٠دادهی جديد در خانهھای "نتايج اين گروه داده" نمايش داده میشود و ش اخصھای

سه ماھه که حاص ل  ٧٠داده اس ت در خان هھای "نت ايج انباش تی" نم ايش داده میش ود .در ماهھ ای بع دی ب رای حس اب ک ردن
شاخصھای بلندمدتتر بايد اين رون تکرار شود.

 صفحهی گزارش
با مراجعه به صفحهی گزارش میتوان اطالعات مربوط به بررسی مانند آناليت ،روش مقياس و  ..را تاي پ ک رد و س پس از آن چ اپ
گرفت.کل گزارش  ۴صفحهی  A4میشود .صفحهی  ١بايد حتما چاپ شود؛ اما چنانچه تعداد دادهھ ای وارد ش ده کمت ر از  ٣٠ت ا باش د
چ اپ ص فحهھای ديگ ر الزم نيس ت .ب رای جل وگيری از چ اپ ص فحهھای اض افی باي د ابت دا ب ا گزين هی  Print Previewپ يش نم ايش
گرفت و پيش از فرمان چاپ تعداد صفحهھايی را که الزم است چاپ شود معلوم کرد.

با احترام،
حسن بيات – ٩٢/١٠٩/١٩

