
 دقتکار حسابگر  روش
  

  :توجه

  .نياز دارد Excelی  يا باالتر برنامه ٢٠١٠حسابگر به ويرايش اجرای اين ) ١

ا صفحه تھيه شده است، ممکن است ابعاد صفحه Excelی  چون اين حسابگر در برنامه) ٢ ده ھمسان ب در . ی نمايشگر نباشد ی بازش
دازه ه مناسب نمايشگر  ی صفحه اين صورت الزم است پس از باز کردن برنامه با کاستن يا افزودن بر ان رد ک آن را طوری تنظيم ک

يم، . ديده شود ٢٢دست کم تا رديف  n؛ صفحه را طوری تنظيم کنيد که در ستون باشد ار نباش ن ک ه اي ور ب ار مجب ه ھر ب ن ک رای اي ب
ی آن را تنظيم و ذخيره کردو پس از بستن  را برداشت، صفحه را باز و اندازه Read-onlyتوان پيش از باز کردن برنامه، تيک  می

  .زد تيک را Read-onlyصفحه دوباره 

  

ه . تغييرات به صورت انباشتی طراحی شده استبرای حساب کردن انحراف معيار و ضريب اين حسابگر  ابگر ب ای حس نم
  :شکل زير است

  

  

 

 
 روش استفاده از حسابگر 

وان  در قسمت باالی حسابگر قسمتی برای کنترل داده .وارد کنيد" داده"ابتدا اعداد مورد نظر را در ستون  ا بت ھا وجود دارد ت
  .بردھا پی  ھنگام وارد کردن دادهبه اشتباھات احتمالی 

ار . دچند رقم اعشار داشته باشھای حساب شده  شاخصخواھيم  کردن اعداد بايد مشخص کرد که میپس از وارد  ن ک رای اي ب
  .تعداد اعشار را مشخص کرد" ھای پشت مميز تعداد رقم"بايد درون مربع مربوط به 

روه داده نتيجه"ھای قسمت  ھای وارد شده در خانه ھای مربوط به داده تعداد اعشار، نتيجهبا مشخص کردن  ايش " ھای اين گ نم
  .شود داده می

ون داده"در قمستی که با عنوان  ا کن ايش داده می" ھای انباشتی ت ده است اطالعاتی نم به مشخص ش ار محاس ه ک ه ب ی  شود ک
ار و ضريب ۵٠چنانچه آزمايشگاه با وارد کردن مثال . آيد ھای بعدی می انباشتی در دوره ه  داده انحراف معي رات دوماھ تغيي

د الزم  ی جديد شاخص داده ٢٠خواھد پس از گذشت يک ماه با افزودن  را تعيين کرده است و می ه را حساب کن ھای سه ماھ
اره  ه جای آن  داده ۵٠نيست دوب افی است ب ه ک د بلک ه ۵٠ی پيشين را وارد کن ه در خان اتی را ک ای  داده"ھای  داده، اطالع ھ
د را در ستون  داده ٢٠وارد کند و سپس " ھای انباشتی از قبل داده"ھای  داده شده بود در خانهنمايش "  انباشتی تا کنون ی جدي
ھای  شود و شاخص نمايش داده می" نتايج اين گروه داده"ھای  ی جديد در خانه داده ٢٠ھای  با اين کار، شاخص. داده وارد کند



ه ٧٠سه ماھه که حاصل  ايج انب"ھای  داده است در خان ايش داده می" اشتینت رای حساب کردن  در ماه .شود نم ای بعدی ب ھ
  .تر بايد اين رون تکرار شود ھای بلندمدت شاخص

  ی گزارش صفحه 
رد تايپ را .. به بررسی مانند آناليت، روش مقياس و ط توان اطالعات مربو ی گزارش می با مراجعه به صفحه و سپس از آن چاپ ک

ر از ھای وارد شده ک دادهبايد حتما چاپ شود؛ اما چنانچه تعداد  ١ی  صفحه. شود می A4ی  صفحه ۴کل گزارش .گرفت ا باشد  ٣٠مت ت
رای . ھای ديگر الزم نيست چاپ صفحه وگيری از چاپ صفحهب ه جل ا گزين دا ب د ابت ايش  Print Previewی  ھای اضافی باي يش نم پ

  .چاپ شود معلوم کردھايی را که الزم است  گرفت و پيش از فرمان چاپ تعداد صفحه

  

  

  

  با احترام، 

  ١٩/١٠٩/٩٢ –حسن بيات 


