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تولید اعداد تصادفی در نرم افسار Minitab
مقدمه:
در بسیاری از پرٍشُ ّای تحقیقاتی بِ اعذاد تصادفی ًیاز است ٍ .پصٍّشگر بایذ تعذاد هشخصی عذد تصادفی
تَلیذ کٌذ .راُ ّای فراٍاًی برای تَلیذ عذد تصادفی ٍجَد دارد از جولِ اهکاًی کِ در هاشیي حسابْای هٌْذسی
ٍجَد دارد تَلیذ عذد تصادفی است .ایي اهکاى در ًرم افسار ّای هختلفی ٍجَد دارد کِ ّر کذام با الگَریتن
خاصی ًَشتِ شذُ استً .رم افسار ً Minitabیس ایي اهکاى را برای کاربراى خَد فراّن کردُ است .در اداهِ
چگًَگی تَلیذ عذد تصادفی در ًرم افسار  Minitabشرح دادُ شذُ است.

تولید اعداد تصادفی:
یکی از اهکاًاتی قرار گرفتِ شذُ در ًرم افسار  Mintabاًتخاب تَزیع خاصی است کِ پصٍّشگر هی خَاّذ اعذاد
تصادفی در آى تَزیع تَلیذ شَد .برای تَلیذ اعذاد تصادفی با تَزیع ّای هختلفی کِ هَرد ًیاز پصٍّشگر است
هسیر زیر را طی ًواییذ.
Calc > Random Data

در قسوت  Random Dataکاربر تَزیع هَرد ًظر خَد را اًتخاب هی کٌذ
ٍ بستِ بِ تَزیع اًتخابی پٌجرُ ی خاص آى تَزیع باز هی شَد ٍ .هوَاردی
کِ در تَزیع ًیاز ّست (بستِ بِ ّر تَزیع اطالعات خاصی ًیاز است) بایذ
تَسط کاربر ًَشتِ شَد .هثال برای تَزیع ًرهال بِ هیاًگیي ٍ اًحراف هعیار
ًیاز است کِ تَسط کاربر ًَشوتِ هوی شوَدّ .وچٌویي کواربر بایوذ تعوذاد
اعذادی کِ هَرد ًظر دارد تا ًرم افسار تَلیذ کٌذ را ًیس بِ ًورم افوسار اعوالم
کٌذ.
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در اداهِ تَزیع ًرهال برای تَلیذ اعذاد تصادفی اًتخاب هی شَد.
تعداد اعداد تصادفی مد نظر

ستونی که می خواهیم اعداد در آنجا قرار گیرد.

میانگین توزیع نرمال
انحراف معیار توزیع نرمال

با تَجِ بِ اعذاد ًَشتِ شذُ در تصَیر باال  05عذد تصادفی از تَزیع ) N(50,3بذست آهذُ اًذ ٍ .ستَى اعذاد
تصادفی در ستَى  C5تشکیل شذُ است ٍ .با زدى دکوِ ی  OKستًَی با اعذادی تصادفی ًوایش دادُ هی شَد.

الزم بِ رکر است کِ اعذاد تَلیذ شذُ در ّر بار اًجام ایي فرایٌذ هتفاٍت است ٍ لسٍهی ًذارد
کِ اعذاد بذست آهذُ هشابِ یکذیگر باشٌذ.
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