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 و مد در اكسل انهيم ن،يانگينحوه محاسبه م  

  
به دانش آموزان  زين رستانيآن كه در دب هيو اول يمباحث اصول ژهيبه و. افراد با آن سر و كار دارند يهمگ بأياست كه تقر ياز مباحث يكيآمار  مبحث

ك يموجود در  ريعبارت است از مجموع مقاد نيانگيم. آمار هستند هيو پا يديو مد سه قسمت از مباحث كل انهيم ن،يانگيم. شود يآموخته م
 تأيها با هم برابر باشند و نها قبل و بعد از آن پس از مرتب كردن داده يها است كه تعداد داده يمقدار انهيها، م بر تعداد آن ميها تقس مجموعه داده

داشت كه با  ميخواه نهيزم نينرم افزار اكسل را در ا ميبازگرد ITاگر به مبحث  اما. را دارد يفراوان نيشتريمجموعه ب كياست كه در  يا مد داده
 كيموجود در  يداده ها انيو مد در م انهيم ن،يانگينحوه محاسبه م يبه معرف ميهم اكنون قصد دار. دارد ياديارتباط ز ياضير فاتينوع تعر نيا
 .ميشكل ممكن بپرداز نياكسل به ساده تر ليفا
 .دييرا اجرا نما Excelافزار  نرم :رنكايا يبرا

 .دييخود را به شكل جداگانه در هر سلول وارد نما يهم اكنون داده ها اي د،ييشما در آن ثبت است را باز نما يكه در آن داده ها يليفا سپس
 .ميكني مثال استفاده م كيكار از  يترفند جهت سادگ نيا در

  .ديداده را محاسبه كن 10 نيو مد ا انهيم ن،يانگيم ديرو قصد دا ديداده دار ايعدد  10 ديكن فرض
 .دييسلول وارد نما 10در  10تا  1 يها فيو در در Aهم در ستون  ريعدد را به شكل منظم در ز 10 ابتدا
  :ميكن يفرض م 86و  97،99،84،93،95،95،93،89،90اعداد را  نيمثال ا نيا در

 
  

  .ديرا انتخاب كن ديدر آن را دار نيانگيم شيد نماكه قص يسلول خال كياز ثبت اطالعات،  پس
  :ديرا وارد كن ريداده شده است دستور ز شينما fxكه با دو حرف  يسيدر نوار فرمول نو اكنون

)Average(A1:A10= 
  )ديكن پيبلكه تا دينكن يآن را كپ ديدقت كن(

  
و  Aستون ( A10و سلول آخر ) 1 فيو رد Aستون ( A1لول اول س يعني. دستور محدوده سلول ها در داخل پرانتز مشخص شده است نيا در
 حوهن. ديدو مقدار را جابجا كن نيبسته به نوع وارد كردن اطالعات در سلول ها ا يستيشما با. پرانتز در فرمول درج شده است انيدر م) 10 فيدر

 د،يبزن Enterپس از وارد كردن دستور  اكنون .شوديداده م شينما فيهمانطور كه واضح است با حرف ستون و شماره رد زيهر سلول ن يآدرس ده
  .خواهد بود 92.1 نيانگيمثال، م نيدر ا. شوديداده م شينما نيانگيمقدار م يحال در همان سلول خال

 ترفندهاي كامپيوتر و اينترنت
  سايت ترفندستان: منبع

http://www.tarfandestan.com 
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 .ديج نماآنها را در كيتا اكسل اتومات ديريتوسط موس آن قسمت از سلول ها را بگ ديتوان يوارد نمودن كد هر سلول م يبه جا شما
 

 :و مد انهيمحاسبه م يبرا حال
به  Median. مياستفاده كن Modeو  Medianاز دو واژه  Average يتفاوت كه به جا نيبا ا مياست از همان دستور باال استفاده كن يكاف
 .مد است يمعنا زين Modeو  انهيم يمعنا
 :ميكنيوارد م يسيول نودر نوار فرم ريانتخاب نموده و دستورات ز يدو سلول خال جهينت در

)Median(A1:A10=  
=Mode(A1:A10) 

  
 .داده شود شيتا اطالعات نما ميزن يم Enter سپس

  .خواهد شد 93و مد هر دو  انهيمثال مقدار م نيا در

 
  
 .دييرا محاسبه و ثبت ما اديو ز دهيچيپ يو مد داده ها انهيم ن،يانگيتوسط اكسل م يبه سادگ ديتوانيم بيترت نيا به
  .قابل اجراست سيآف ينسخه ها هيكل يترفند بر رو نيا
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  ندوزيدر و يخال يفولدرها كيجستجو و پاك نمودن اتومات  
كه حتمأ در  يبه نوع. كند يم تيسرا زين وتريتان به كار كردن شما با كامپ صهيخص نيحتمأ ا ديباش يبا انضباط و صد البته وسواس ياگر فرد

نظم در  نيا. وجود نداشته باشد زين يگرفته باشد و مورد اضاف يدر فولدر مربوط به خود جا يليهر فا. مرتب باشد زيهمه چ يستيبا زين وتريكامپ
وجود دارد كار با فولدرها در  نهيزم نيكه در ا ياز موارد يكي. شود يم زيعملكرد شما ن يساز نهيخوب است و باعث به اريبس وتريكامپ يايدن
 نكهيبدون ا ميكن يدرون آنها را جابجا م يها ليفا ايو  ميساز يم ييفولدرها يگريد ليهر دل ايا به علت عجله و م يگاه. است ندوزيو طيمح
پاك كردن . خورد يبه چشم م سكيهاردد ياز قسمت ها ياريمحتوا در بس يو ب يخال يفولدرها يگاه كهيبه طور. ميكن يدگيبه آنها رس هابعد

هارد را  يموجود بر رو يخال يمخصوص، فولدرها يابزار لهيبه وس ميترفند قصد دار نيدر ا. است ريگ وقت يارك زين يخال يفولدرها نيتك تك ا
 .ميينما كپا كياتومات
 :منظور نيبد
 جهت يعال ياست ابزار Remove Empty Directoriesكه مخفف عبارت  RED. ميدار اجياحت REDو متن باز به نام  گانيكم حجم، را يبرنامه ا به

 .باشديم يخال يفولدرها نيا كيجستجو و پاك نمودن اتومات
RED ايآنها را پاك نموده و  ديتوانيسپس شما م. كنديم ييآن را شناسا يخال يهارد را جستجو نموده و فولدرها يمحل مورد نظر شما بر رو 

 .ديهمچنان نگه دار
 يدهايكل نيهمچن. كند يخود ثبت نم جيداده و آنها را در نتا صيتشخ زيرا ن يستميس يفولدرها كيبرنامه به صورت اتومات نيا نكهيا جالب

 .خاطر وجود دارد نانياطم زينظر ن نياز ا جهيدر نت. شوند ينم يبرنامه دستكار نيعنوان توسط ا چيبه ه زين يستريرج
 

 .دييراجعه نمام http://www.jonasjohn.de/lab/red.htm يسازنده به نشان تيبه سا REDدانلود  يبرا ابتدا
 .دارد تيلوبايك 650معادل  يآن تنها حجم 2.1نسخه . دييدانلود كرده و نصب نما Downloadبرنامه را از قسمت  سپس
 .ديبرنامه را نصب نموده و اجرا كن لياز دانلود فا پس

 .ديرا انتخاب كن يجستجو و پاكساز يرا زده و محل مورد نظر برا Browseدكمه  اكنون
 .اسكن شود يخال يفولدرها افتنيتا محل مورد نظر شما جهت  ديرا بزن Scanدكمه   سپس
 .هستند كه قرار است حذف شوند يخال يفولدرها شونديكه با رنگ قرمز مشخص م ييفولدرها جياز مشاهده نتا پس
 دييرا انتخاب نما Protect Folderو كرده  كيآن راست كل ياست رو يپاك نشود كاف دياست كه قصد دار يفولدر يخال يفولدرها انيدر م اگر

)once و  كباري نيتنها همevery time كنديفولدر حفاظت م نياز ا شهيهم يبرا.( 
  .پاك شوند يخال يتا فولدرها ديرا بزن Delete foldersدكمه  انيپا در
  

  Gmailبه  يدسترس يمتعارف برا ريراه غ  8  
است؛ به  Gmail ليميا ستمياستفاده از س كنند يبا آن برخورد م اديخود ز نترنتيا نييسرعت پا ليبه دل يرانيكه كاربران ا ياز مشكالت يكي

 ييخطا يها غاميپ ياصأل گاه ايو  رديگ يصورت م يكند اريلود صفحات آن با سرعت بس Gmailبه كار رفته در  يها يتكنولوژ ليبه دل كهيطور
آنها  لهيكه به وس ييراه ها! ديدار زين يگريد يراه ها Gmailخود در  Inboxبه  يدسترس يا برااما شم. شوديداده م شينما) temporary( 502 رينظ
   Gmail سيبه سرو يدسترس يمتعارف برا ريراه غ 8 يترفند به معرف نيدر ا. ديكن دايپ يباالتر دسترس اريبس يبا سرعت Gmailبه  ديتوان يم
 .ميپرداز يم
 .دييبه دلخواه استفاده نما ريآدرس مخصوص ز 8از  كياز هر  ديتوان يمنظور شما م نيبد
 :خاص خود است يها يژگيو يصفحه دارا هر

 :هيپا حالت
http://mail.google.com/mail/?ui=html 

 :يميقد ورژن
http://mail.google.com/mail/?ui=1  

 :امن اي Secure حالت
https://mail.google.com 

  :منيا اي Safe حالت
http://mail.google.com/mail/?labs=0 
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 :ليموبا حالت

http://mail.google.com/mail/?ui=mobile اي http://m.gmail.com 
 :فونيآ حالت

http://mail.google.com/mail/x/gdlakb-/gp 
:iGoogle gadget 

http://www.google.com/ig/gmailmax 
 :عدم چك نمودن نوع مرورگر حالت

http://mail.google.com/mail?nocheckbrowser 
  ).دهد و خود را با آن تطابق دهد صيشما را تشخ ينوع ورود كياتومات Gmail ديخواهياست كه نم يحالت مخصوص زمان نيا(
  

  تحت شبكه يوترهايكامپ انيدر م بورديماوس و ك يبه اشتراك گذار  
 يوترهايكامپ انيو فولدرها در م لهايفا يآن به اشتراك گذار يكاربردها از يكيكه  ديدانيحتمأ م ديداشته باش ييآشنا يوتريكامپ ياگر با شبكه ها

 اشتراكموجود در شبكه به  يوترهايكامپ انيرا هم در م بورديماوس و ك توانيكه م ديموضوع فكر كرده ا نيتاكنون به ا اياما آ. تحت شبكه است
و آن  وتريكامپ نيچند نيخود را ب بورديك ايماوس  ديتوانيترفند شما م نيفاده از ابا است. است ريامكان پذ يبه سادگ نكاريكه ا ديبدان ديگذاشت؟ با

 كيبه  ازيتنها ن ستميهر س كهيبه طور! نكاريا يبرا يسخت افزار جانب چگونهيبه ه ازيبدون ن د،يمختلف به اشتراك بگذار يعاملها ستميهم با س
به شكل همزمان  زيشبكه ن يها ستميس ريامكان انجام آن در سا ستم،يس كيس توسط شما در ماو اي بورديتوسط ك اتيدارد و با انجام عمل توريمان
 .ميپردازيكم حجم و متن باز م يابزار جانب كيبه كمك  يترفند كاربرد نيا يهم اكنون به معرف. است ايمه
 :نكاريا يبرا
 .ديهست Synergyو متن باز به نام  گانيكم حجم، را يبرنامه ا ازمندين شما
 .ديصورت ده كسيونيمك و  ندوز،يو يعاملها ستميشده در باال را در س اديموارد  هيكل ديتوانيم Synergy لهيوس به
 .كنند يبانيرا پشت TCP/IP يستيبا زيها ن ستميس هيكل
 .ديمراجعه كن http://synergy2.sourceforge.net يبه نشان Synergyنسخه  نيدانلود آخر يبرا

 .دييبرنامه را دانلود نما نينسخه ا نيآخر ديتوانيم Download > Latest Releaseاز قسمت  سپس
 ازيو در صورت ن ديكن افتيجداگانه در زيآن را ن يسورس نرم افزار ديتوانيهست و شما م زين Open Sourceبرنامه  نيكه ذكر شد ا همانطور

 .دياستفاده كن
 .ديياست برنامه را نصب نما يكاف لياز دانلود فا پس

را وارد نموده و دكمه  ديبا آن را دار بورديموس و ك يكه قصد به اشتراك گذار يوتريبرنامه نام كامپ طيدر مح يآن را اجرا كرده و به سادگ سپس
Start رديانجام پذ يبه اشتراك گذار اتيتا عمل ديرا بزن.  

  

  ندوزيو طيدر مح كسانيفولدر با فرمت  كيموجود در  يها ليفا هيفرمت كل رييتغ 
نام آن فرمت  يكرده و در انتها شيرايرا و لياست نام فا يكاف ندوز،يو طيدر مح گريد يبه فرمت ليفا كيفرمت  رييكه جهت تغ ديدان يحتمأ م

 Renameرا  است آن يكاف Tarfandestan.gifبه  Tarfandestan.jpg ليتبد يبه عنوان مثال برا. دييرا وارد نما ديرا پاك نموده و فرمت جد يقبل
). Tools > Folders Options > Viewدر  Hide extensions for known file typesالبته به شرط فعال نبودن ( مينام را صورت ده رييتغ نيو ا نموده
چه  گريد فرمتها به  ليفا نيا هيفرمت كل رييتغ يبرا ميداشته باش ليفا ياديتعداد ز يكه اگر در فولدر ديموضوع فكر كرده ا نيتاكنون به ا اياما آ

را به  گريد يخاص به فرمت يفولدر با فرمت كيموجود در  يها ليفا هيفرمت كل رييتغ يعنيكار  نينحوه ا ميترفند قصد دار نيدر ا م؟يكن ديبا
 . مييشما بازگو نما يجالب و متفاوت برا يروش

 
 Folder Optionsوارد  Tools يمنظور از منو نيبد. فعال باشد ندوزيا در وه ليمشاهده فرمت فا تيقابل دييهمانطور كه ذكر شد دقت نما ابتدا
 .ديكن OKو  ديرا بردار Hide extensions for known file types نهيگز كيرفته و ت Viewسپس به تب . ديشو
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 .دييرا باز نما My Computer حال •
 .ديمورد نظر شما موجودند مراجعه كن يها ليكه فا يمحل به •
 .ديرا انتخاب كن New Text Document نهيگز Newكرده و از  كياز صفحه راست كل يخال يفضا يبر رو سپس •
 .ديبگذار Tarfandestan.batبه عنوان مثال نام آن را . دييانتخاب نما. batرا به دلخواه و با فرمت  ليفا نام •
 .دييرا انتخاب نما Editكرده و  كيساخته شده راست كل ليفا يبر رو سپس •
 .شوديباز م Notepadبا  ليكه فا ديد ديخواه •
 :ديينما Pasteو  Copy نأيع Notepadرا در درون  ريكد ز اكنون •

 
ren *.First Format *.Second Format  

 
دو  نيا. است ديربه آن را دا ليكه قصد تبد يفرمت Second Formatو منظور از  لهايو حال حاضر فا هي، فرمت اولFirst Formatكد باال، منظور از  در

 .دينام ده رييمورد نظر خودتان تغ يرا بسته به فرمتها
 .شود رهيذخ ليتا فا ديكن كيكل Save يبر رو File ياز منو اكنون
به  ديوارد نموده ا First Format يموجود در فولدر كه فرمت آنها را به جا يها ليفا هيبالفاصله كل د،يينما كيخود دوبار كل ليفا ياگر بر رو حال

 !شونديم ليتبد Second Format نيگزيفرمت جا
 :خواهد بود نگونهيكد ما ا م،يرا داشته باش gifبه  jpgفولدر از  كيموجود در  يلهايفرمت فا رييعنوان مثال اگر ما قصد تغ به

ren *.jpg *.gif 
 
  .ديبكن يمختلف ياها استفاده ه لينام فا رييو تغ Notepadدر  يكدده نياز ا ديتوانيم تيدرا يكم با
 

  2007 سيدر آف Word اي PowerPointدر درون  Excelصفحه  كي يجاساز 
سه برنامه هر كدام  نيا. ديدار ييآشنا Wordو  PowerPoint ،Excel يعني سيآف يو مهم مجموعه نرم افزار يديبا سه برنامه كل زيحتمأ شما ن

كه  دياموضوع فكر كرده  نيتاكنون به ا اياما آ. داده اند ليجدا از هم با اهداف مختلف را تشكسه نرم افزار  يدارند و به نوع يگوناگون يكاربردها
كار از جداول و  يساز نهيبه يبرا نتيپاورپو ينمود؟ به عنوان مثال در پروژه ها بيترك گريكديبا  ينرم افزارها را تا حدود نيا يكاربردها توانيم

ش ساخته يصفحه از پ كي نيصفحه و همچن كي ينحوه جاساز يبه معرف ميترفند قصد دار نيدر ا. ه كردساخته شده در اكسل استفاد يگراف ها
 .ميبپرداز 2007 سيدر نسخه آف Word اي PowerPointدر درون  Excelشده توسط 

 
راه اول . مياستفاده كن ميتوان يم از دو روش Word اي PowerPointبه  Excelكه جهت وارد نمودن جداول  مينكته توجه كن نيبه ا يستيبا ابتدا

  ساخت جداول در خود  گريو راه د. دو برنامه است نيا طيآن در مح شيرايو سپس و Word اي PowerPointبه  يصفحه خال كيوارد نمودن 
 .دو نرم افزار نيآن در ا يو سپس جاساز اكسلنرم افزار 

  .دييخود را اجرا نما Word 2007 اي PowerPoint 2007 :آن شيرايو و يصفحه خال كي يجاساز جهت
 .ديكن كيكل Object يرفته و بر رو Insertتب  به
 .ديرا بزن OKو  ديو آن را انتخاب كن افتهيرا  Microsoft Office Excel Worksheet نهيموجود گز ستيپنجره باز شده، در ل در

 .ديكن شيرايموجود آن را و يتوسط ابزارها ديتوانيشما م برنامه باز شده و طياكسل در همان مح ديجد ليفا كيكه  ديد ديخواه
 .كاربرد دارد PowerPointو  Word طيدر مح Excel ليفا كي عيسر يروش جهت جاساز نيا

  
 :ساخته شده توسط اكسل شياز پ ليفا كي يجهت جاساز اما
  

PowerPoint 2007 اي Word 2007 دييخود را اجرا نما. 
 .ديكن كيكل Object ير رورفته و ب Insertتب  مجددأ

 .دييرا انتخاب نما Create from file نهيگز يكنار يبار از منو نيا
 .ديهارد انتخاب كن ياكسل خود را از رو لينموده و فا كيكل Browse يبر رو حال



 بهداشتي درماني كاشانمركز مديريت آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
  

 
 

 .شوديم يدرون برنامه جاساز ليفا OKفشردن دكمه  با
 .ديرا صورت ده Word اي PowerPoint طيالزم در مح راتييتغ ديتوان يموجود م يابزارهاتوسط نوار  يبه سادگ زياز وارد شدن صفحه اكسل ن پس

  

  2007حالت پيش فرض ذخيره فايل ها در آفيس  تغيير  
  
 2007شده توسط نسخه  ديتول يها ليفا يآمده است عدم هماهنگ شياز كاربران پ ياريبس يبرا 2007 سيكه پس از عرضه آف ياز مشكالت يكي

كه مخصوص  docxخود را با فرمت  ليفا يخروج Word 2007از كاربران به هنگام استفاده از  ياريبه عنوان مثال بس. است يقبل يها سيبا آف
تر  يميقد ينسخه ها اي Word 2003قابل اجراست و توسط  Word 2007 يتنها بر رو يخروج ليفا جهيو در نت رنديگ يم ستا 2007نسخه 
قرار داده است كه توسط آن  2007 سيدر آف ليفا رهيمخصوص را در صفحه ذخ يا نهيگز كروسافتيمشكل ما نيحل ا يابر. شود ينم يفراخوان

بهتر است كه  اريطبعأ بس. اجرا گردد زين سيآف يميقد ينسخه ها يتا بر رو ديريبگ) Wordدر ( docفرمت  مانخود را با ه ليفا يخروج ديتوانيم
سهوأ ممكن است از همان  ياما گاه. قابل اجرا باشد سيآف ينسخه ها هيكل يتا بر رو ميريفرمت بگ نيخود را با ا يروجكار را كرده و خ نيهمواره ا

 ميترفند قصد دار نيدر ا. موضوع ممكن است مشكل زا شود نيكه بعدأ ا ميكن رهيرا ذخ لينموده و فا استفاده 2007فرض مخصوص  شيپ نهيگز
 يو آن را بر رو ديده رييرا تغ 2007 سيآف يها در نرم افزارها ليفا رهيفرض ذخ شيحالت پ ديتوانيستفاده از آن مكه با ا ميكن يرا معرف يروش

اگر قصد  ديدقت كن. دياين شيپ يوقت اشتباه چيه گريتا د ديينما ميتنظ Word 97-2003 Document اي يميبه صورت نسخه قد رهيحالت ذخ
 . ديو ارسال كن رهيفرمت ذخ نيكرده و آن را با ا تياصل را رعا نيا يستيحتمأ با ديرا دار Wordتوسط  يمتن رسم ديتول
 :منظور نيبد
از باز  پس .ميكن يرا اجرا م Word 2007ترفند  نيعنوان مثال ما در ا به .دييرا اجرا نما 2007 سيآف يافزار مورد نظر خود در بسته نرم افزار نرم

پنجره باز شده، از  در .ديينما كيكل Word Optionsدكمه  يبر رو سپس .ديكن كيكل Officeشكل  رهينگ و دار يدكمه نارنج يشدن برنامه، بر رو
 يرا بر رو Save files in this format نهيگز ي، عبارت جلوSave documentsدر قسمت  حال .ديرا انتخاب كن Save نهيقسمت سمت چپ گز

Word 97-2003 Document ديينما ميتنظ. 
 نهيگز نيفرض اول شيبه طور پ ديينما Word 2007در  ليفا رهيتمام است، اكنون اگر اقدام به ذخ كار .ديكن كيكل OKدكمه  يبر رو ناكنو

  .خواهد بود "docبا فرمت  رهيذخ"
  

  در ويندوز Shift و Ctrl ترفند كوچك به وسيله كليدهاي دو  
  

 ديدو كل لهيكه به وس يدو ترفند. ميشما بازگو كن يرا برا ندوزيو طيدر مح يحال كاربرد نيدو ترفند ساده و كوچك و در ع ميهم اكنون قصد دار
Shift  وCtrl است؛  ريامكان پذ ديصفحه كلHighlight ددو ترفن نيبرنامه به شكل همزمان ا نيبستن چند يگريو د بورديو انتخاب متون توسط ك 

 .هستند
 بورديك لهيمتون به وس نتخابا

، سپس )ديشده برو پيكه متون تا يبه محل Tabدكمه  قياز طر اي( ديكن كيتك كل كيتوسط موس  كباريدر آن قرار گرفته  يمتن كه يمحل در
. انتخاب درآورده شود تتا آن قسمت از متن به حال دييرا متناوب وارد نما بورديك يراست موجود رو ايچپ  يو دكمه ها ديريرا بگ Shiftدكمه 
 !شوديبرابر م 2سرعت كار  ديبه شكل همزمان صورت ده Ctrl+Shiftگرفتن دكمه  لهيرا به وس نكارياگر ا نكهيجالب ا
 برنامه به شكل همزمان نيچند بستن

 ييكه برنامه ها ديد ديخواه. ديكن كيكل Taskbar اي فهيدر حال اجرا در نوار وظ يبرنامه ها يرا گرفته و بر رو Ctrl دياست كل يكاف نكاريا يبرا
 Closeكرده و  كياز برنامه ها راست كل يكي ياست بر رو يحال كاف. نديآ يبه حالت انتخاب در م ديكن يم كيآنها كل يحالت بر رو نيدر ا كه

Group بسته شوند دهيبرگز يتا برنامه ها ديرا انتخاب كن.  


