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ریاضی ورزی در محیط نرم افزار 
 Excel

ریاضیات و فن آوری

یک تغییر کوچک در شبیه ساز پرتاب سکه
كلیدواژه ها: اكسل، راهنماى استفاده از نرم افزار، پرتاب سکه، شبیه ساز پرتاب سکه

ــط Excel برای انجام این پروژه  ــرای آنکه بتوانید از محی ب
ــت مجموعه  ــد، الزم اس ــتفاده کنی ــان اس ــر پروژه هایت و دیگ
ــود نصب  ــة خ ــای Microsoft Office را روی رایان نرم افرازه
کنید. این مجموعه، شامل تعدادی نرم افزار کاربردی است که 

یکی از آن ها Microsoft Excel Office است.
)برای آشنایی بیشتر با این نرم افزار به مقاالتی که در شمارة 
68 و 69  این دوره و 64 و 65 و 66 دورة قبل همین مجله با 
ــری Excel در انجام پروژه های  عنوان »آمادگی برای به کارگی

ریاضی« آمده است، مراجعه کنید.(
ــن نرم افزار یک  ــم در محیط ای ــل همراه ه ــمارة قب در ش
ــتفاده از آن در آخرین  ــاز پرتاب سکه ساختیم و با اس شبیه س
ــا یک عدد که  ــکه را ب ــة صد بار پرتاب یک س ــت، نتیج فعالی

نشان دهندة تعداد رو آمدن ها بود، نشان دادیم.
آن فایل را ذخیره کردیم تا این بار هم از آن استفاده کنیم.
ــن فایل را با نام »Random Generator 1« به معنی  ما ای
ــی به آن  »مولد تصادفی 1« نام گذاری کرده ایم. برای دسترس

می توانید به وبالگ مجله به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee

 F9 ــد. ده بار دکمة ــروژة قبل را باز کنی ــل مربوط به پ فای
ــد آزمایش جدید را  ــد و هر بار نتیجة ص ــه کلید را بزنی صفح
ــاز اول در جدول زیر  ــه شبیه س ــتون مربوط ب ــد و در س ببینی

یادداشت کنید.
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 یك تغییر كوچك
ــک روی »sheet2« در پایین صفحه، به صفحة دوم  با کلی

همان فایل بروید.

ــة قبل عبارت  ــن صفحه، مانند صفح ــة A1 در ای در خان
)RANDO=( را بنویسید.

ــارت )ROUND )A1 ❊ 0 ,7 .0= را  ــا در خانة B1 عب ام
بنویسید و دکمة Enter را بزنید.

چه عددی در هریک از این خانه ها می بینید؟
چند بار دکمة F9 صفحه کلید را بزنید و نتیجه را مشاهده کنید.

 0 ــة B1 عدد  ــردن کلید F9، در خان ــاز هم با هر بار فش ب
1 )رو آمدن سکه( قرار می گیرد. این بار  ــت آمدن سکه( یا  )پش
ــاز پرتاب سکه ساخته ایم.  هم با یک تغییر کوچک، یک شبیه س

)چه تغییری؟(
ــطر صدم پایین  ــای A1 و B1 را در بگیرید و تا س خانه ه
ــتون B یکی از  ــید. بدین ترتیب در هریک از خانه های س بکش

1 نمایش داده می شود. 0 یا  عددهای 

ــتون B را نگاه کنید. با  کلید F9 صفحه کلید را بزنید و س
ــة B101 حاصل جمع اعداد  ــتفاده از عملگر SUM در خان اس

خانه های B1 تا B100 را قرار دهید.

ــد را بزنید و عدد خانة  ــاز هم ده بار کلید F9 صفحه کلی ب
B101 را که نتیجة صد بار پرتاب سکة جدید )شبیه ساز دوم( 
ــت کنید. آیا تفاوتی میان نتایج این  ــت، در جدول یادداش اس

شبیه ساز و شبیه ساز قبلی مشاهده می کنید؟
فکر می کنید در کدام شبیه ساز، سکه ای سالم شبیه سازی 

شده است؟ چرا؟

 بررسى تغییر!
چه تغییری صورت گرفته است؟

ستون B در صفحة دوم با یک تغییر کوچک، مشابه ستون B در 
صفحة اول شکل گرفته است. تنها عبارت های نوشته شده در خانه های 
ــته شده در  B1 در این دو صفحه با هم متفاوت اند. پس عبارت نوش

خانة B1 در صفحة اول یعنی
 =ROUND )A1 ,0( 

و عبارت نوشته شده در خانة B1 در صفحة دوم، یعنی 
 =ROUND )A1 ❊ 0 ,7 ,0(

1

1

1
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را با هم مقایسه می کنیم.
ــوط به خانة  ــدة عدد مرب ــة B1 صفحة اول، گردش در خان
A1 با تقریب کمتر از یک )یعنی بدون رقم اعشار( قرار گرفته 

است:

0 0/5 1

روی سکه

پشت سکه

 A1 × 0/ 7 ــدة حاصل ــا در خانة B1 صفحة دوم، گرد ش ام
ــت. A1 × 0 /7 یعنی عدد  با تقریب کمتر از یک قرار گرفته اس
مربوط به خانة A1 ضرب در هفت دهم؛ پس حاصل آن عددی 

تصادفی بین صفر و هفت دهم است! چرا؟
ــود! فکر می   کنید  این عدد با تقریب کمتر از یک گرد می ش
1 شدن )رو  ــدن )به پشت افتادن سکه( با      0 ش احتمال 
ــکه( در این شبیه ساز با هم برابر است؟ احتمال کدام  آمدن س

پیشامد بیشتر است؟

0 0/5 0/7

روی سکه

پشت سکه

ــازی  ــکة شبیه س آیا نتایج مربوط به 100 بار پرتاب این س
شده هم نظر شما را تأیید می کند؟

 تغییر از همان نوع!
ــة A1 در این  ــه »sheet 3« بروید. باز هم در خان ــاال ب ح

صفحه مانند صفحة قبل عبارت ) (RAND=  را بنویسید.
ــارت  )ROUND )A1 ❊ 0 .9 ,0= را  ــا در خانة B1 عب ام
ــطر صدم  وارد کنید و دکمة Enter را بزنید. هدو خانه را تا س
ــید و حاصل جمع عددهای ستون B1 را هم در  به پایین بکش

سطر صد و یکم ستون B محاسبه کنید.
این بار یک شبیه ساز سکة دیگر ساخته ایم.

ــد و نتایج مربوط به  ــار دکمة F9 صفحة کلید را بزنی ده ب
ــوم( را هم در جدول  ــبیه ساز س ــکه )ش صد بار پرتاب این س

یادداشت کنید.

0 0/5 0/9

پشت سکه

روی سکه

ــر هم در صفحه های  ــاز دیگ به همین ترتیب چند شبیه س
ــردن  ــازید. )با گرفتن دکمة shift و فش بعدی همین فایل بس

1
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ــات جدیدی ایجاد  ــه کلید می توانید صفح ــة F11 صفح دکم
کنید.(

ــازید. تنها تفاوت در خانة  ــازها را مثل هم بس همة شبیه س
B1 مربوط به هر صفحه است.

در خانة B1 صفحة چهارم عبارت  )ROUND )A1 ❊ 0 .8 ,0= و 
ــة B1 صفحة پنجم عبارت  )ROUND )A1 ❊ 0 .6 ,0= را  در خان

وارد کنید. در خانة B1 صفحة ششم هم عبارت  
)ROUND )A1 ❊ 0 . 5 ,0=  را بنویسید.

ــد و نتایج را در  ــة F9 را بزنی ــه، ده بار دکم ــر صفح در ه
ــده نگاه کنید!  ــت آم ــید. خوب به نتایج به دس جدول بنویس
کدام یک از شبیه سازهای دوم تا ششم سکه ای سالم تر از بقیه 

را شبیه سازی کرده است؟ چه دلیلی برای پاسختان دارید؟
ــده در صفحة ششم چه جور سکه ای  ــکة شبیه سازی ش س

است؟
ــاز سکه ای را طراحی کنید که در آن  آیا می توانید شبیه س

ــِر به رو افتادن           0 آمدن(، دو براب ــت افتادن ) احتمال به پش
1 آمدن( باشد؟ (

 0 0/5 ?

پشت سکه

روی سکه

ــاز را در صفحة هفتم ساخته و فایل نهایی  )ما این شبیه س
ــما  ــا نام »Random Generator2« نام گذاری کرده ایم. ش را ب
ــی به این فایل به وبالگ مجله مراجعه  می توانید برای دسترس

نمایید.(
ــی نتایج پرتاب  ــمارة بعدی مجله، به بررس در ش
ــم  ــط Excel خواهی ــکه در محی ــان دو س هم زم

پرداخت.


