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1.

INLEIDING

Het ATARI (R) STATISTIEK I

programma verwerkt de ingebrachte
gegevens en produceert statlstische
resultaten. U krilgt het ongewogen
gemiddelde, de modus, de mediaan,
de standaard deviatie, de variantie, de
scheefheid, de kurtosis (of welving) en
het kwadratisch gemiddelde in 66n
enkele verwerkingsgang. Foutieve
basisgegevens kunt U heel eenvoudig
vervangen of verwijderen.
U kunt de basisgegevens (het bestand)
vastleggen op cassette of diskette;
natuurlijk kunt U deze gegevens voor
een verdere verwerking ook weer
ophalen.

ATARI STATISTIEK I vereist een
inlern geheugen van tenminste 16 K.
Het toevoegen van meer geheugen
biedt de mogelijkheid om meer
gegevens te onderzoeken.
ln recente jaren is stalistiek gegroeid
van eenvoudige kaart- en
gratiekvervaardiging, meestal
beschrijvende statistiek genoemd, tot
een betere methode voor het
onderzoeken van gegevens om te
komen tot een beslissing ten aanzien
van die gegevens, Deze methode, vaak
theoretische statistiek genoemd. is
gebaseerd op wiskundige verwerking
van gegevens en op de
waarschijnlijkheidstheorie. De
hedendaagse wiskunde is zeer
belangrijk maar vaak buitengewoon
bewerkelijk om uit te voeren. En voor
dergelijke berekeningen kunnen
computers uitstekende diensten
bewijzen. Ze werken snel belrouwbaar
en onvermoeibaar ook als het gaat om
het steeds weer herhalen van 66n en
dezellde bewerking.
Nu is het niet zo dat voor alle te nemen
beslissingen een statistische
behandeling van de gegevens mogelijk
of nodig is. Veelal is het zo dat
beslissingen op basis van
andersoortige gegevens worden
genomen. Vaak wordt een eerste
beslissing echter verworpen als alle
statistische feiten bekend zijn.
Een voorbeeld.
Neem het geval van twee iongens die
op een verschillende school zitten, en
die beide een wiskunde-tentamen
maakten. De eerste, Jim, behaalde een
score van 78 punten, terwiil ziin vriend
Bob 86 punten behaalde. Zo te zien lijkt
het erop dat Bob beter in waskunde is
dan Jim.
Dat is de eerste indruk: wat er van te
zeggen indien bekend ts dat de klas
waarin Jim zlt gemiddeld 60 punten
haalde - met een standaarddeviatie van
'12 terwijl Bob's klas gemiddeld 74
punten behaalde met een

standaarddeviatie van '10? Dan kun je
zeggen dat Jim's score (78-60)/12 =
1 .5 maal de standaarddeviatie boven
zijn gemiddelde ligt, terwijl die van Bob

(86-74y10

:

1,2 maal de

standaarddeviatie boven diens
klassegemiddelde ligt. Daarom is Jim's

scho[ngsgraad ten opztchte van zijn
klas hoger dan die van Bob ten
opzichte van diens klas. Waar blijven
we nu met onze oorspronkelajke indruk?
Misschien was er een verschil in
moellijkheidsgraad van de tentamens of
een verschil in de tentamenstof.
Waar het om gaat is dat met
aanvullende informatie en een methode
om dit te onderzoeken, betere, meer
zeggende beslissingen tot stand
komen.
Het gebruik van statistiek is geheel
afhankelijk van de gegevens. Een
betrouwbare verzameling van
gegevens is van het grootste belang
indien er belangrijke conclusies
getrokken moeten worden ten aanzien
van die gegevens. Bilvoorbeeld, indien
U de kans wilt berekenen dat een paard
een bepaalde wedstrijd wint,
gebaseerd op eerdere wedstrijden, dan
moet U alleen die wedstrijden mee laten
tellen, die overeen komen met die
waarin het paard nu meedoet.
Als gegevens kunt U alles gebruiken
dat numeriek is. Meestal wordt echter
gebruik gemaakt van een waarde (of
hoeveelheden) of van aantallen (of
trekwenties = aantal waarnemingen).
Soms is het wenselijk om de frekwentie
af te leiden van de waarden. Dit kunt U
doen door het totale bereik van de
waarden gelijkelijk te verdelen In

groepen, die "klassen" genoemd
worden. Nu telt U eenvoudigweg het
aantal waarnemingen dat in de
verschillende klassen voorkomt en U
heeft de frekwentie van die klassen.

Voor het gebruik van het ATARI
STATISTIEK I programma wordt
aangenomen dat de gegevens normaal
willekeurig zijn, ol een normale
spreiding hebben. Deze verdeling
wordt ook wel aangeduid als de
verdeling van Gauss of Bell. Zo'n
normale spreiding komt het meest voor
bij toepassingen van de
waarschilnlijkheidstheorie. De

vergeliikingen die in de berekeningen
worden gebruikt worden behandeld en
verklaard in AANHANGSEL A. ATARI

STATISTIEK I gebruikt
gestandaardiseerde en geaccepteerde
methoden voor de statistische
bewerkingen. lndien een rekenmachine
of een andere statistische methode een
ander resultaat qeeft voor een zelfde
statistische proelneming, zult U de
methoden van bewerking moeten
vergelijken.

2. LADEN VAN HET
PROGRAMMA
Het ATARI STATISTIEK I programma
is gemaakt voor de ATAFI XL series,
computers met een minimum van '16 K
RAI\,,l geheugen.
Eerst zullen we zien hoe de cassetteversie moet worden behandeld; daarna
volgen aanwijzingen voor het gebruik
op diskette onder DOS (Disk Operating
System = Diskette Besturings
Systeem).
Kies side 1 (kant 1) voor gebruik met
een ATARI Cassette Recorder.
Kies side 2 (kant 2) voor gebruik met
het ATARI DOS (waarvoor 24 K RAM
geheugen en een ATARI Disk Drive
nodlg zijn).

OPMERKING:
lndien U niet met een Disk Drive werkt
moet U de ATARI Cassette Recorder
rechlstreeks aansluiten op het ATARI
Computer Systeem.

LADEN VANAF DE PROGRAMMA

CASSETTE
lndien uw computer naet reeds is
voorzien van een ingebouwde BASIC
programmeertaal,

L

Plaats dan een ATARI BASIC
programmeertaal module (CXL4002)
in de modulehouder van de ATARI
Computer.

2. Overtuig

U ervan dat de ATARI
cassetterecorder op de JUiste manier
is aangesloten op de computer, en
op het lichtnet.
(aadpleeg zonodig de cassetterecorder-handleiding).

3. Zet de

televisae aan.

4. Schakel de ATARI computerindoor
de POWER ( = stroom) schakelaar
op ON ( = aan) te zetten.
alle onderdelen op de juiste
wijze ziin aangesloten en
ingeschakeld, moet op het scherm
de melding REAOY ( = klaar)
verschijnen, met direct daaronder
een wit vierkantje. Dit blokje noemen
we de CURSOR.

5. lndien

6. Breng

de ATARI STATISTIEK I

programmacassette, met kant 1 naar
boven, in de ATARI Cassette
Becorder. Spoel de band zonodig
naar het begin terug (m,b.v. de
REWIND ( = terug) toets). Zodra de
band stopt drukt U op de STOP/EJ.
( = stop/uitwerpen cass.) toets om de
recorder klaar te maken voor verder
gebruik.

7. Typ nu op het toetsenbord CLOAD

(:

c(assette) laden) ln, en druk oP

Db preptoon is een
[ls[
geheugensteuntje
de PLAY

om

(

= speel) toets van de recorder in te

drukken. Druk nu weer

@@

in

op het loetsenbord. U kunt nu op de
teller van de cassetterecorder zien
dat de band begint te lopen. Nu
begint de computer het programma
van de band te lezen: het
programma wordt geladen.

8. Zodra de READY melding weer op
het scherm verschijnt, typt U RUN
begrn) in op het toetsenbord, en

(=

drukop@@.

9. Op het scherm verschijnt nu het
ATARI LOGO ( = merkteken) terwijl

de rest van het STATISTIEK I
programma geladen wordt. Het
programma begint automatisch
zodra het totale programma geladen
is. Het menu zal op het scherm
verschilnen en de ATARI
STATISTIEK I mogehjkheden zijn
klaar voor het gebruik.

OPMERKING:
lndien U problemen heett met het laden
van het programma, en indien U extra
apparatuur heeft aangesloten welke
niet direkt worden gebruikt
(bijvoorbeeld een printe0, dan kunt U
het probleem mogeliik verhelpen door
deze extra apparatuur los te koppelen
en de direkt te gebruiken apparatuur
rechtstreeks aan de ATARI computer te
schakelen. lndien hiermee het
probleem niet wordt verholpen,
raadpleeg dan de desbetretfende
gebruikershandleiding.
ledere uitbreiding van het geheugen
biedt U de mogeliJkheid om meer
gegevens in 66n keer te verwerken.
Met 16 K geheugen kunt U 53
gegevens verwerken, wat voldoende is
voor veel statistische toepassingen.

LAOEN VAN OE DISKETTE VANAF
SIDE 2 VAN STATISTIEK I
Het vastleggen van hel ATARI
STATISTIEK I programma op diskette

maakt het mogelijk om in het vervolg
het programma te laden vanaf deze
diskette, wat veel sneller gaat dan het
laden vanal cassette. Het STATISTIEK
I programma op kant 2 van de
programmacassette biedt ook de
mogeliikheid om een gegevensbestand
vast te leggen op en op te halen van
een diskette.

Om hel STATISTIEK I programma vast
te kunnen leggen op diskette, moet de
disk drive ingeschakeld worden en
moet het DOS in het RAM geheugen
worden geladen, voordat het
STATISTIEK I programma vanal de
cassefte wordt geladen. Handel dan als
volgt:
1.

Overtuig U ervan dat de Disk Drive
en de ATARI Cassette Recorder op
de juiste wijze zijn aangesloten
(raadpleeg zonodig de gebruikershandleidingen hiervan). Schakel de
disk drive in (de computer nog niet).
Wacht tot het BUSY (: bezig)
lampje uitgaat. Steek nu de
MASTER DISKETTE in de disk
drive (raadpleeg zonodig de disk
drive gebruikershandleiding) en sluit
de klep van de disk drive. Schakel
nu eerst de televisie in en daarna de
computer. De DOS programma's
worden nu automatisch in het BAM
geheugen geladen. Zodra alle
programma's geladen zijn verschijnt
de READY melding op het scherm.
Haal vervolgens de MASTEB
DISKETTE uit de disk drive en

breng er een lege diskette voor in de
plaats. Typ DOS in, gevolgd door
het DOS-menu
@@[ waardoor
oo lret scherrm verschiint. Typ nu de
om de
letter I in en geet fl$[

diskette te formatteren (= schoon/
leeqmaken). Tvp de letter Y. qevolgd

@

ooor
, ars anlwoorobp oe
vraag FORMAT DRIVE 1?. lndien U
de DOS'programma's ook op deze
nieuwe diskette wilt tvot U nu de
retter n rn. gevorgo
De vraag: WRITE NEW DOS
FILES? beantwoord U dan met het
tvoen van de letter Y. oevolod door
Nu verscnrlit oe ireldrng
WRITING NEW DOS SYS FILE
( = vastleggen DOS-programma's)
op het scherm. Zodra de melding
SELECT ITEM ( = wat is Uw keuze)
op het scherm verschijnt, zijn de
DOS-programma's vastgelegd op
de diskette. Om met deze diskette te
werken (= werken met
STATISTIEK l) hoeft U nu niet meer
op te starten met de MASTER
DISKETTE. (Vergeet niet om de
diskette van een etiket te voorzien
voor volgend gebruik.) Typ nu de
letter B (RUN CARTRIDGE = begin
met cassette) in of druk op SYSTEM
RESET,

ooor@.

fu

3. Volg nu de aanwijzingen voor het
laden vanaf de cassette, maar nu
gebruik makend van kant 2 van de
STATISTIEK I programma cassette.

4. Om het STATISTIEK I programma

3.

GEBRUIK

Het programma begint met tonen van
het ATARI LOGO mel de naam van het
programma en met schrijversrechten
informatie. Dan, na en kort ogenblik.
verschijnt het menu met zeven
keuzemogeliikheden. Deze zijn:

STATISTIEi I

.

OP CASSETT!

-'fEsT,
A. Inblenger nieure qeqevens
B: lrilzlqen qeqevens
c: vastleggen bestand
0: rialen bestand
E: Ve elken gegevens
F: Afdrukkeh qeqevenE
G: rerug naar BASIC
selke letter kleEt U ?
?
coPYRrcrr (.i l9B3 araRr BENELUX

STAIISIIE( I

-

OP DISI(ETTE

A: Inblengen nieuse gegewens
B: Eijzi9lngen gesewens
c: vastleggen bestand
E, veeerken geqevenB
F: Afdlukk€n qegev€ns
G: Terug naar EAslc
?
welke letter klest 0 ?
COPTR1GHT {.) I9A3 ATARI BENILUX

nu vast te leggen op de diskette typt
U nu in: SAVE"D:STAT" gevolgd

@

. zodra de melding
door
READY op het scherm verschijnt is
het vastleggen op schijf klaar.

5. Om het programma te starten typt
in: RUN"D:STAT" oevolod door

U

Het vastle"ggenian
f!@
gegevensbestanden gebeurt via het

programma, evenals het laden van
vastgelegde gegevensbestanden.

Uw keuze maakt U kenbaar door, op
het toetsenbord, de corresponderende
letter in te typen, gevolgd door
leder bestand wordt TEST
genoemd totdat het op cassette ol
diskette wordl vastgelegd. Wilt U het
bestand vastleggen onder een eigen
naam, dan kan dat ook. Hiervoor kunt
U een zelfgekozen naam - van
maximaal 10 tekens - aan het bestand
toekennen, en kunt U het onder die
naam, voor verder gebruik laden vanaf

@@

cassette of diskette.

KEUZEMOGELIJKHEDEN VAN HET
MENU

A. INBRENGEN NIEUWE GEGEVENS

IIAXI}'AAI AANTAI,

GEGSVENS 1355

xl:

De keuze van dit onderdeel baedt de
mogelijkheid om een nieuwe serie

gegevens in te brengen voor
verwerking. lndien het de eerste keer is,
sinds het laden van het programma, dat
er gegevens worden ingebracht, zal het
scherm de inbrengmogelijkheid tonen.
lndien het programma al in gebruik
was, hoort U nu pieptonen en verschijnt
er een controlevraag op het scherm om
de kans op het ongewenst vernietrgen
van belangrijke gegevens zo klein
mogelijk te maken.

GEGEVENS
INDERDAAD
VERNIETIGEN
(J,/N)

lndien U deze vraag beantwoord met
het tvoen van de letter J, oevolod door

dan worden dioudi
ff!ftfl
gegevens vernietigd en verschijnt het

op het scherm voor het inbrengen van
nieuwe gegevens. lndien U deze vraag
beantwoord met het lvoen van de letter
N. gevogo door
. oan bhtven
de oude gegevens bewaard en
verschijnt het menu weer op het
scherm.

ff!ft[

Het scherrm voor hel inbrengen van
nieuwe gegevens ziet er als volgt uit:

cegevens lngebracht ?: dluk op
START

OPMERKING:
1355 is het aantal gegevens dat U
maximaal in kunt brengen, en de
exacte waarde van dit maximum wordt
bepaald door de capaciteit van het
RAM geheugen van Uw ATABI
computer Systeem. Het programma
gebruikt 16 K RAM om te kunnen
werken.
De cursor staat direct achter het
gegevennummer (Xl:). Het eerste
(numerieke) oeoeven mao nu worden
ingetoetst, 6Svdiso
Na
elk ingebracht gegeven wordt de teller
van X met 66n verhoogd, terwijl de
teller van het maximaal aantal
gegevens telkens met 66n wordt
verminderd. Zodra U 20 gegevens
heeft ingebracht "loopt" het scherm
door.
lndien U geen gegevens meer in wil
brengen, druk U op START om terug
te gaan naar het menu.

ooor@N.

leder in te brengen gegeven moet
worden oevolod door het indrukken
roers. rnoren u per
van oe
ongeluk een niel numeriek gegeven
intypt, hoort U een pieptoon en
verschijnt er een loutmelorng op het
scherm: VERKEERO GEGEVEN. Elk
getal dat is toegestaan in BASIC mag
ook gebruikt worden in het ATARI
STATISTIEK I programma. Maar
omdat de getallen tijdens de verwerking
worden gekwadrateerd of dat de wortel

ftfufi

er uit moet worden getrokken, mogen
de waarden niet groter ziln dan 5E +
24 (= 5
10^ + 24) en niet kleiner dan

5E

*

- 24(:5 {. 10^-24).

lndien U het maximaal aantal gegevens
heeft ingebracht, zal iedere poging om
een extra gegeven in te brengen
gevolgd worden door een pieptoon en
een foutmelding bovenaan het scherm:
GEHEUGEN VOL.
x r293.3t15

CEGEVENS

:

lr 3:7 cegewe.s ingebracht
r3r4:3r9
DRUX op STAR,T

?

U kunt niet eerder weer gegevens
inbrengen, dan nadat U bestaande
gegevens heeft laten vervallen.

B. WIJZIGEN VAN GEGEVENS
Wajzigen van gegevens houdt in dat U
gegevens kunt toevoegen (indien U het

maximum nog niet bereikt heeft),
verwijderen of wijjzigen in een bestaand
bestand. lndien U deze mogelijkheid
kiest verschijnen op het scherm de
gegevens van het bestand:
2l

GIGEVENS

VN :

IEST

GEGEVEiTS

Op het scherm worden telkens 9
gegevens getoond. Om eventuele
meerder gegevens le kunnen
onderzoeken, kunt U gebruik maken
van de mogelijkheid tot zoeken.
VOORUIT ZOEKEN betekent dat U de
volgende 9 gegevens op het scherm
kunt laten verschrlnen. en TEBUG

0

cEltEUclN vol,

I

Links bovenaan het scherm staat het
aantal gebruikte gegevens in het
bestand, en dit getal verandert indien U
gegevens toevoegt of verwijderd.

ZOEKEN betekent dat U de vorige 9
gegevens kunt laten verschijnen. Dit
zoeken doet U m.b.v. de SELECT
toets, en het wijzigen van de
zoekrichting doet U m.b.v. de OPTION
toets. Uw keuze van zoekrichting kunt
U rechts bovenaan het scherm zien. U
kunt natuurlijk niet zoeken buiten het
bereik van het bestand (bereik: van Xl
Vm Xx, en x is het getal dat het aantal
gebruikte gegevens aangeeft).
Het indrukken van iedere ander toets
dan de OPTION, SELECT ol START
toets, laat het scherm veranderen van
de zoekmogelijkheid naar de
wijzigingsmogelijkheid.
Gegevens kunt U op twee manieren
wijzigen:
1

.

met de "PIJL" toetsen "stuurt" U de
cursor naar het gegeven dat U wilt
wijzigen en typt U de nieuwe waarde
in over de oude waarde, gevolgd

door@@

2.

U typt het gegevennummer in van
het gegeven dat U wilt wijzigen en

de nieuwe waarde van het gegeven,
gescheiden door een spatie ol " : "
leken (ook hier gevolgd door

@
SEIECT

= 2oeke!
o!*eren zoekrichti,ng

oPTroN =

OPMERKING:
ledere wijziging van een gegeven dient
oevolad te worden met het indrukken
ian
, om oe wr1zrgrng aan oe
computer kenbaar te maken.

fu!

Nieuwe gegevens kunnen worden

toegevoegd met methode 2. U toetst
hierbij in de (hoold)letter X, dan het
eerstvolgende getal na het laatste
gegevennummer, dan een spatie ol
" = " teken en tenslo e de (numerieke)
yqqrde van het geoeven, oevolad door

@

lndien U de spatje vergeet tussen het
gegevennummer en de waarde of
indien U een niet numeriek gegeven tn
wil brengen hoort U een preptoon en
verschijnt er een toutmelding op het
scherm'

voor U wel belangrijk is, kunt U vana,
het door U gewenste gegevennummer
het nieuwe gegeven inbrengen en alle
volgende gegevens (dus ook het
gegeven dat op die plaats stond) 6en
voor 66n een plaats opschuiven door ze
te wijzigen.
OI U gaat terug naar het menu, kiest
voor het inbrengen van nieuwe
gegevens, en brengt alle gegevens, in
de door U gewenste volgorde. opnieuw
in (waarbij U de oude gegevens

vernietigt).

C. VASTLEGGEN VAN EEN
BESTAND OP CASSETTE OF

DISKETTE

1. Op cassette
raden U aan om Uw bestanden vast
te leggen op een andere cassette dan
die waar het ATARI STATISTIEK I
programma op staat. Hierdoor
voorkomt U dat u per ongeluk het
programma overschrijft, en verzekert U
zich ervan dat U Uw bestanden later
eenvoudiger terug kunt vinden.
Waj

Gegevens lngebracht ?: dluk oD

START

Het gegeven dat U ging wijzigen is
door deze foutmelding onveranderd
gebleven, en U kunt de wijziging nu

correct aanbrengen.
U kunt een gegeven laten vervallen
door het gegevennummer van het
gegeven in te typen (met de X ervoor
en zonder spaties). Hierdoor schurven
alle gegevens die na dit nummer
komen 66n positie op, zodat het laatste
gegevennummer vervalt, en wordt de
waarde van het aantal ingebrachte
gegevens met 66n verminderd. lndien
U zich heett vergist kunt U het gegeven
wel weer inbrengen, maar dan wel als
een nieuw gegeven (dus
achteraansluiten). U kunt dus gegevens
alleen maar toevoegen en niet
tussenvoegen. Dit heeft echler geen
invloed op de statistische verwerking
van de gegevens. lndien de volgorde

Er kunnen verschillende redenen ziin
waarom u een bestand vast wil leggen
voor later gebruik: de hoeveelheid
gegevens. herhaaldelijke verwerking
met tussen de verwerkingen door b.v.
terugkeer naar BASIC, toevoegingen
op een later tijdstip, enz. Wat Uw reden
ook mag zijn, indien U voor
mogelijkheid C kiest, toont het scherm
het volgende:

VAN HET
DAT rcRDT VAS'TGELIGD

BES'TAND

DRUX OP RET1JRN INDIEN DE

lndien U terug wilt naar het menu typt U

ExlT (= uitgang of einde) in. lndien

U

het bestand een naam walt geven: hier
kunt U het doen. U kunt een naam
intypen van maximaal 10 karakters
(indien U meer dan 10 karakters intypt
worden deze verwaarloosd), gevolgd
Onder deze naam
wordt het bestand dan vastgelegd en
kunt U het weer ophalen. lndien U het
bestand onder de naam TEST wilt
zonder
vastleggen drukt U op
een naam in te typen.

BESTAND

TEST

door@@.

@@[

Op het scherm ziet U nu:

Na korte tijd verschijnt dan weer het
menu.

2. Op diskette

Na het intoetsen van keuze C, gevolgd
verschijnt het volgende
op het scherm:

door@,
STEI, DE BAND TN
-DRUK DE REC EN PLAY
TOETSEN IN

-DRUX OP RETURN

GEEF DE NAAM VAN

IIET

BESTI\ND

DAT T{ORDT VASACE'-EGD
DRUI( OP RETURN INDIEN
NAAM : ID:TEST' IS

DE

TOETS EXIT IN VOOR HET
EOOTD- MENU

Omdat de cassetterecorder REC (van
record : vastleggen) toets niet alleen
werkt, moet U deze gelijktijdig mel de
PLAY ( = soeel) toets indrukken. Nadat
u ftffifi'neeit ingedrukt bij het
inbrengen van de naam, hoort U twee
pieptoen als geheugensteuntje dat U
twee toetsen moet indrukken. lndien U
dit heeft gedaan en dan weer op
druxt, kunt U op de teller van
de cassetterecorder controleren of het
vastleggen is begonnen doordat U het
bandje moet kunnen zien lopen. Zodra
het bestand is vastgelegd verschijnt op
het scherm de melding:

ftSfi

TOETS DE NAAU

IN

:

Voordat U op f@l[ drukt of het
bestand een naam geeft, gevolgd door
@@, kunt U kiezen of U Ihet
bestand op de STATISTIEK diskette
ol op een andere diskette wilt
vastleggen.
Na het kiezen en ingeven van de naam,
maar in ieder geval nadat U op
druxt. verschiint. zodra het
bestand is vastgelegd. op het scherm

@@

de melding:

(= nee) intypt,
keert U lerug naar het menu en blijven
de gegevens in het geheugen
bewaard. lndien U nu de letter J (= ja)
intypt, hoort U 6en pieptoon (als
geheugensteuntje dat U e6n toets op
de recorder moet indrukken) en
lndien U nu de letter N

BESTAND

D: TEST
VASTGELEGD

verschijnt de volgende melding op het
scherml

Na korte tijd verschijnt dan weer het
STEI DE BAND IN

menu.

-

DRUK DE PI.AY TOETS
DRUK OP RETURN

D. HALEN BESTAND VAN
CASSETTE OF DISKETTE

1. HALEN VAN CASSETTE
lndien U een bestand had vastgelegd
met de ATARI Cassette Becorder, kunt
U door het kiezen van mogelijkheid D
het bestand weer terughalen naar het
geheugen om de gegevens af te
drukken, te wijzigen, of te verwerken.
lndien er nog gegevens in het
geheugen staan van een ander
bestand, verschijnt ook nu weer, om
per ongeluk vernietigen van gegevens
tegen te gaan, de waarschuwing op het
scherm die verschijnt bij het inbrengen

van gegevens:

Stel de band in bij het begin van het

bestand dat gehaald moet worden door
de spoel toetsen ADVANCE (= veeluil)
en REWIND ( = terug) te gebruiken, in
combinatie met de bandteller, indien U
weet waar het bestand zich op de band
bevindt. Anders stelt U de band in bij
het begin, m.b.v. de REWIND toets, en
begint U met het halen van het eersle
bestand op de band. Nu moet U ieder
bestand achtereenvolgens ophalen
totdat U de tuiste heeft. Het ophalen
begint door f,@
te geven nadat U
de band heett ingesteld.

INDERDAAD
GEGEVENS

VERNIETIGEN

(J/N)?
BESTAND
TEST
GEHAAI,D

lndien het bestand inderdaad is
opgehaald verschijnt op het scherm de
melding:
GEEA DE NAAI,I VAN HET BESTAND
DAT MOET WORDEN GEHAALD
DRUK OP RETURN INDIEN DE
NAAM | 'D!TEST' IS
TOETS EXIT IN VOOR HET
HOOFD- MENU
CASSETTA
RECORDER
EOUT

lndien, om de 66n ol andere reden, het
ophalen niet correct verloopt, verschijnt
de volgende loutmelding op het
scherm:

TOETS DE NAAM

IN

:

Door het intypen van de letter N keert U
terug naar het menu, en door het
intypen van de letter J verschijnt op het
scherm de vraag naar de naam van het
bestand:

BESTAND

INDERDAAD

D:TEST

GEIIiII.D

GEGEVENS

VERNIETIGEN

(J/N)?

Na het intypen van de naam van een

ln beide gevallen zal na korte tijd het
menu weer verschilnen. lndien het
ophalen niet correct is verlopen, stel de
band dan zorgvuldig opnieuw in en
probeer het nog eens.

bestand, dat U eerder had vastgelegd,
het besland
drukt U op@en
wordt gehaald. Zodra het bestand
gehaald is verschijnt op het scherm de
melding:

2. HALEN VAN DISKETTE
Het halen van een bestand vanaf een
diskette is bijna identiek aan het halen
vanal een cassette. Het verschil is dat in
plaats van het instellen van de band nu
gevraagd wordt naar de naam van het
bestand dat gehaald moet worden.
lndien U krest voor D, qevolod door
en er bevinden zr6h nog
@@
gegevens in het geheugen, dan
verschijnt op het scherm de melding:

VERWERI(ING
GEGEVENS

FASE

I

Na korte tijd verschijnt dan weer het
menu.

Tijdens de 6 fasen gebeurt het

volgende:
1 . berekening van het ongewogen
rekenkundig GEMIDDELDE
fase 2 berekening van het
KWADRATISCH gemiddelde,
de STANDAABD DEVIATIE, de
VARIANTIE, en de WELVING
fase

E. VERWERKING GEGEVENS
De keuze van deze mogelijkheid heeft
tot gevolg dat de gegevens die zich an
het geheugen bevinden, de statistische
berekenningen ondergaan. U kunt dit
zien doordat, tijdens de verwerking, de
volgende melding op het scherm
verschijnt.

Iase

3.

fase
{ase
fase

4.
5.
6.

(of kurtosis)
het reserveren van de

sorteergebieden
het sorteren van de gegevens
het zoeken naarde MODUS
het zoeken naar de MEDIAAN,
en het berekenen van de
SCHEEFHEID.

Er zijn 6 fasen en het scherm vermeldt
telkens de fase van de verwerking op
dat moment. De fasen hebben een
verschillende verwerkingsduur, waarbij
de fasen 4 en 5 het langst duren. Het
ordenen van de gegevens naar
oplopende waarde zal veel tijd in
beslag nemen door de sorteermethode
die gebruikt wordt. Deze methode is
gekozen om ook bij grotere
verzamelingen op optimale wijze
ongeordende gegevens te kunnen
verwerken.

Met een grote hoeveelheid gegevens
zal de computer meer tijd nodig
hebben voor de statistische
berekenrngen. lndien 9 minuten ziln
verstreken zonder het toetsenbord te
gebruiken, zal de computer beginnen
met een kleurenwisseling. Deze
"aandachttrekker" kan worden gestopt
door het rndrukken van een willekeurige
toets op het toetsenbord. Zodra fase 6
is volbracht verschijnen de resultaten
op het scherm:

AIG'XENE STATISTIEX

MN'TA! GEGEVENS : 23
cEr{IDDELDE = 3.69s6521?
xvrADR.GEr.l,

sT.

DEvIAT

= r0.664

3549

IE= 6.3r329604

xuRTosrs =
SCHEIPHEID

19.35?70665

0.5555933{{

= r.

r'159254?

lndien U beschikt over een ATARI
Printer kunt U door het drukken op
OPTION de resultaten op papier
afdrukken. Dit aldrukken gebeurt op
dezelfde manier als op het scherm
getoond wordt.

lndien U de gegevens wilt afdrukken en
de printer staat niet aan, of is niet
aangesloten, of U beschikt niet over
een printer, dan hoort U een pieptoon
en verschijnt er een foutmelding op het
scherm:

lndien U geen gegevens had
ingebracht, ol slechts e6n, o{ een
waarde buiten het toegestane bereik,
verschijnt er een loutmelding onderaan
het scherm;

Na korte tijd verschijnt dan weer het
menu.

VERIIERXING
GEGEVENS

FASE 1
DELEN DOOR NOL
O'

G. TERUG NAAR BASIC

BEREIX OVERSCHRIJDING

Na korte tijd verschijnt dan weer het
menu.

F. AFDRUKKEN GEGEVENS
lndien U voor deze mogelijkheid kiest
worden de gegevens uit het geheugen
afgedrukt m.b.v. een ATARI printer. Op
het scherm ziet U: AFDRUKKEN
GEGEVENS, en op het papier worden
de gegevens onder elkaar algedrukt:

GEGEVENS
-:

XJ: 4
14

5

VAN : .TEST,
X 10: 17
):ll: :

x

12:

6

ti--: I

X14r 9
7

DE PRINTER
STAAT NTET AAN

xt5:

lndien U deze mogelijkheid kiest, wordt
het ATARI STATISTIEK I programma
direkt beeindigl, en is de computer
terug in de BASIC programmeertaal.
Alle gegevens uit het geheugen zrjn nu
vernietigt, tenzij U ze als een bestand
heeft vastgelegd op cassette of
diskette.

AANHANGSEL

1

De statistische berekeningen in dit
programma zijn gebaseerd op de
volgende formules:

1. (ONGEWOGEN) GEMIDDELDE
x=lx1 +x2+Ylr

+xnliN.

I

11

waarin Xl tot en met Xn de
respectievelijke gegevens zijn en
waarin N het aantal gegevens voorstelt.

2. MEDIAAN
lndien U het afdrukken wilt
onderbreken drukt U op START.

Nadat de gegevens oplopend zijn
gesorteerd kan de mediaan worden
bepaald. BU een even aantal gegevens
ligt de mediaan tussen de twee
middelste gegevens; bif een oneven

aantal gegevens is de mediaan het

middelste gegeven.

3. MODUS
De modus geeft de meest
voorkomende waarde(n) weer.
Wanneer alle waarden in een even
groot aantal voorkomen is er geen
modus.

oppervlak van de liguur en eenzelfde
standaardspreiding de verdeling in het
midden hoger is en op dikkere
uiteinden uitloopt, spreekt men van een
positieve welving; in het omgekeerde
geval wordt van een negatieve welving
gesproken.
De welving wordt berekend volgens de
volgende formule:

.|,='I
".=fl.r.,-,'l-.
t Nrr l

4. K.G.
Het K.G. of Kwadratisch Gemiddelde is
de vierkantswortel getrokken uit de som
van alle gekwadrateerde waarden
gedeeld door het aantal waarden (N)

5. STANDAARDSPREIDING
De standaardspreiding of
standaarddeviatie wordt verkregen
door van elk afzonderlijk gegeven en
het ongewogen gemiddelde het
verschil te bepalen, dit te kwadrateren,
de som van die uitkomsten te delen
door het aantal gegevens - 1 en
daaruit vervolgens de wortel te trekken.

8. SCHEEFHEID
Met scheefheid wordt aangegeven in
hoeverre de verdeling a-symmetrisch is
ten opzichte van een normale
verdeling. Een positieve uitkomst geeft
aan dat er sprake is van een naar links
wijzende scheefheid; omgekeerd duidt
een negatieve scheelheid op een
situatie waarbij er aan de rechterkant
meer gegevens voorkomen. Dit is de
berekeningsformule:
N1

--Nl;-

AANHANGSEL B:
6. VARIANTIE

TOEPASSINGSVOORBEELDEN

De variantie is de gekwadrateerde

Voorbeeld 1 (het voorbeeld is duidelijk

standaard-spreiding.
,!!
5_=. (\.-il.
-- N-1

7. WELVING
Met welving of kurtosis wordt iets
gezegd over de vorm van een normale
verdelino. Wanneer bij eenzellde

niet-Nederlands)
Veronderstel, U bent winkelier en
verkoopt, laten we zeggen,
hengelsportartikelen. U hebt
vastgesteld dat de winkeldrukte
gedurende de dag nogal varieert; op
sommige momenten zijn er nauwelijks
klanten en op ander momenten is het
zo druk dat de klanlen moeten wachten
op hun beurt. Nu is het natuurliik

mogelijk om personeel in dienst te
nemen, maar o{ bruin dat kan trekken?
En zo zijn er nogal wat vragen.
De wankel ls open van 7 uur 's morgens
tot 11 uur's avonds. ls het wel lonend
om zo lang open te zijn? Komen er
's morgens vroeg en 's avonds laat wel
genoeg klanten? En hoeveel komen er
zoal gemiddeld? Wat zou er veranderen

wanneer de openingstijden verkort
zouden worden? Hoeveel tijd kost de
bediening per klant gemiddeld en hoe
zou dat zijn wanneer U korter open
was? Wat rs de gemiddelde opbrengst
per verkoop? Hoeveel bezoekers zijn
ook werke[jk kopers?
Zo zijn er een massa vragen te
bedenken, maar omdat de meesten op

dezeltde wijze kunnen worden
behandeld pakken we er twee uit.
ln onderstaande lijst is weergegeven
hoeveel klanten elk uur de winkel
bezoeken.

Met name interressant zijn daarvan het
gemiddelde, de standaardspreiding, de
scheelheid en de welving.
Het aantal klanten dat elk uur de winkel
bezoekt blijkt 6 te zijn. De
standaardspreiding van 4,6 is, daarmee
vergeleken erg groot. Het betekent dat
het aantal klanten per uur sterk
schommelt.
De welving van .31 geeft aan dat de

piek van de kromme vlakker is dan die
van een normale verdeling. De
scheefheid van .858 duidt erop dat er
meer klanten in het eerste dagdeel
komen dan in het tweede dagdeel.

LISTINC FOR

:

,D: KLANT.

Xl: 2
x2. 6
X3: 4
x4: L4
X5: 5
x6: 3
x1, 1
x8: I1
x9: I
xto : 1.7
xll: 3
Xl2: 6
xI3: I
xI4: 9
xl5: f
xt6: 3
DATABASE
ALGEUENE STATISTIEK

GEMIDDELDE

= 6.25

MEDIAAN

= S.5

KlrADR.6EM. = 7.68921825
STD. DEVIATIE 4.62 6013 4

vARTANTTE = 2I -39999997

KURTOSTS = -0.3050918I
SCHEEETIEID
UODE :3

=

0

.8579832608

i],,l,1,,,il,,,1,,

Hierboven ziet U een grafiek die
aangeeft hoe de verdeling van de
klanten zich over de dag gedraagt.
Doorgaans brengt een dergelijk
staafdiagram de informatie .
ontwikkelingen, piekverschijnselen
beter over. De hier getoonde

-

staardiagrammen zijn overigens
vervaardigd met behulp van het
programma ATARI GFAPH lT
(cx 4109)

: . D : KLANT
ALGEMENE STATISTIEI(

DATABASE

9

.

GEGEVENS

GEI.IIDDELDE

Nu gaan we uit van de veronderstelling
dat U pas om I uur opent en reeds om

=7

UEDlAAN

KIiADR-GEr{- - 9 -297550 45
DEVTATTE = 5.02a93781

6 uur sluat.

sTD-

- 25 -24999999
= -1.3398577{
= 0.551703?917

VARIANTIE
KURTOSIS

SCIIEEFIIEID

iIODE:3

Nu zien we dat het gemiddeld aantal
klanten per uur toeneemt van 6 lot 8.
Voorts valt op dat de
standaardspreiding tot 5 is
toegenomen, wat verhoudrngsgewijs
veel minder is dan in de eerdere
vergelijking; hierin waren de

,n,rrrrr,r,
l?tlttTtt

',,1,,,il,
Hier ziet U de gemeten resultaten (het
aantal klanten per uur) gralisch in beeld

gebracht.
Brengen we deze waarden in

STATISTIEK I dan zien we het
volgende resultaat:
DATABASE

XI:

4

x2: 14
x3: 5
x4: 3
x5: 7
X6: 11
x7, I
x8: 17
x9: 3

: 'D: KLANT

,

betreffende getallen immers
respectievelijk 4.6 en 6. De welvrng is
minder geworden: 1.34 geeft aan dat
de verdeling van het aantal klanten per
uur gelijkmatlger is geworden. Als we
naar de scheefheid kijken dan is uit
deze daling van .858 naar .552 op te
maken dat de piek van de kromme nu
dichter bij het midden van de dag rs
gekomen. Nu kan dit overigens ook
worden veroorzaakt door het feit dat dit
midden is verschoven naar 1-2 uur
's middags. De conclusie uit al deze
gegevens is dat het aantal klanten dat
per uur de winkel bezoekt een toename
vertoonl van
a

--625

:

z9,rz

t

Natuurlijk is dit beeld niet volledig. Doel
van dit voorbeeld was alleen aan te
geven hoe zo'n proces verloopt en niet
om een oplossing voor het betreffende
probleem te geven.

Voorbeeld 2
Nu bent U van plan een kampeerrers
voor vissers te organiseren met als

reisdoel Noord-Calitornie. Daarbij
vraagl U zich al hoe het weer zal zijn;
immers U wilt er al vroeg in het seizoen
naar toe. Wat U met name intersseert is
de gemiddelde temperatuur en de mate
waarin die temperatuur in die tijd aan
schommelingen onderhevig is.
De hier gegeven temperaturen zijn die
van Calilornia in april; het gaat hier niet
om 66n meting maar om het
daggemiddelde voor elke dag in dre
maand. De metingen zijn in graden
Fahrenheit.
De meeste belangstelling zal. zoals
gezegd, uitgaan naar het gemiddelde
en naar de standaardspreiding.

Nadat U alle gegevens hebt ingebracht
en vervolgens de opdracht hebt
gegeven keuze E uit te voeren, ziet U
dat de gemiddelde temperatuur van
een doorsnee aprildag 65.3 graden rs,
bij een spreiding van 8,98 graden. Het
geeft aan dat een gemiddelde dag in
april daar vrij koel is en dat verwacht
mag worden dat de temperatuurschommelingen dan vrij klein zijn.
Natuurlijk zegt dat niets over alle
aprilmaanden en de komende
aprilmaand kan een uitzondering zijn,
maar de verwachtingen zijn goed te
noemen. Statistisch gezien kunt U een
dagtemperatuur van zo om de 65
graden verwachten. En hoe staat het
met de kans op regen? Wanneer U het
ATARI STATISTIEK I programma ook
hiervoor gebruikt verkrijgt U ook
daarvoor dergelijke verwachtingen.

::tlilrl

il
tII|t lrllllllll lllunrl

t?ll5l,l'llllllt,M2r&ll

Gralische weergave van de
temperaturen in april voor NoordCalifornie.

DATABASE

xl:

Ia.

I

x2: 17.8
x3! 18.9
x{: 19.a
x5: 10.6
x6:9.{
x7: 12.8
x8! I7.2
x9, 20.5

xlo 3 21.7
xll.: 23.3
xL2. 22.8
xI3 ! 25.6
xla | 25.8

:

.

D:

IETPERATT,UR

.

Il53 27.8
xl6:23.9
xL7 | 22.8
xl8 ! 17.2
xl9! l0

DATABISB

- D:TBIPERAT{,uR
AI,GEIENB STAITSIIET

E
TEDIAAN
l llDR.cBll.
GEXTDDB] t

x20! 10.8
x2L.' t2.2
\22. L2.a
x23: 18.9
x24t 20
x25t L7.2
x26: I9.a
,127 | 2l.L
x2a.21.7
x29

|

30

GEGEVENS

- 18.51333333
.19.35
-

19.152I97,t2

srD.DEvIA?IB . 4.98928041

xuRTosrs
ScEEEtHEtD loDE : 17.2
VARTANTIE

20

I30:19.3

@

l*t

Ptfrr''d

ArAFn

21.4929L9
-0.915617o5
-O.25A12OO9a2

tt?Ealtaflo lL BENELUXT eU
LouL wrfrlt. Di/ti..rti.D

it llo//.N bf

