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 با روش های مختلف نمایش داده هاآشنایی 
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 با روش های مختلف نمایش داده هاآشنایی 

 نمودارها، منحنی ها، دیاگرام ها و بصری سازی

 
 مقدمه:

از دیرباز استفاده از نمادها و اشکال گوناگون برای انتقال اطالعات و دانش در میان انسان ها رواج داشته است. از نقش و نمادهای 

یگاه تصاویر و دیدن در میان بشر دارد. کنده کاری شده روی دیواره های غارها گرفته تا استفاده از نمادهای قبیله ای داللت بر جا

بعضی از این تصاویر انصافاً شباهت زیادی به نمودار ها دارند! خط )مانند خطی میخی( هم نوعی بصری سازی به شمار می رفت که 

 .طی سالیان دراز به شکل امروزی درآمده است

 
مرور با افزایش  حدود بودن خود دادگان، با محدودیت مواجه بود. بهها به علت مدر طول تمامی ادوار تاریخی، بصری سازی داده

تعداد   Willialm Playfair، ۱۸حجم اطالعات، نیاز مردم به روش نمایش بهتر و تحلیل اطالعات افزایش یافت. انتهای قرن 

های اقتصادی بهره جست. در برای نمایش داده نمودارها ها را در کتاب خود معرفی نمود. او از اینزیادی از نمودارها و هیستوگرام

 .آنها را به شکل اینفوگرافیک تبدیل کرد Playfair شدند اماها در قالب جدول نشان داده میآن زمان بیشتر داده

ها کمک نمودند. متخصصان آمار تر بر اساس دادهن برای اتخاذ تصمیمات مناسبها به بینندگااز همان زمان، نمودارها و گراف

ها و ابزاری در اختیار ما اکنون فناوری نوین روشها طراحی کردند و توسعه دادند و همابزارهای بیشتری برای نمایش بصری داده

دارد جهانی برای نمایش مفاهیم، پیام ها، داده ها و اطالعات رواج استفاده از یک استانتصور نبوده است. حال قابلقرار داده که تابه

گردد. در آن زمان نمودارهای دایره ای )شبیه شیرینی پای( توسعه پیدا کردند. پس از آن به مرور انواع می  به قرن هفدهم میالدی بر

آنها کافی است به دنبال پاسخی برای این برای درک کاربرد نمودارها و علت توجه زیاد به  .نمودار طراحی و به کار گرفته شدند

 :سؤال مهم گشت

 چه باید کرد اگر قرار باشد حجم عظیمی از اطالعات در کمترین زمان ممکن در اختیار مخاطب قرار بگیرد؟

ند اطالعات دیدن و تماشا کردن اشکال و نمادها، راحت تر و سریع تر از خواندن خط است. بنابراین مطمئناً ابزاری گرافیکی که بتوا

را به گویاترین و کم حجم ترین شکل ارائه دهد کاربرد خواهد داشت. ازاین رو امروزه نمودارها جایگاه ویژه ای در گزارش دهی 

 .و اطالع رسانی دارند

https://pooryab.ir/business-intelligence-visualization/
https://pooryab.ir/business-intelligence-visualization/
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 با روش های مختلف نمایش داده هاآشنایی 

اطب نمودارها طوری طراحی شده و مورد استفاده قرار می گیرند که به راحتی درک مناسبی از داده و ارتباط میان آن ها در مخ

ایجاد کنند. درک پراکندگی گونه های گیاهی، اطالع از نقشه های هواشناسی، پیدا کردن مسیر روی نقشه مترو و پیش بینی قیمت 

 .کاالها در روزهای آتی با بررسی روند تغییر قیمت آن ها همگی اشاره به کاربردهای گوناگون ابزار گرافیکی دارند

 
 جهان کشورهاینمودار و بصری سازی 

   

 دسته بندی

 :است نمودار از استفاده هدف بندی دسته این مبنای در یک دسته بندی نمودارها را به سه دسته تقسیم می کنند.

 :الف( نمودارهای مقایسه ای

 .برای مقایسه بین دو متغیر )یا بیشتر( یا دو عنصر به کار می روند

 :ب( نمودارهای پراکندگی

 .ک صفحه نمایش می دهندپراکندگی داده ها را بر روی ی

 :ج( نمودارهای رابطه ای

 .رابطه ی متغیرها را با یکدیگر نشان می دهند

 اما نمودارها را بر اساس ظاهر نیز دسته بندی بندی می کنند که عبارتند از:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارای تنوع عملکردی زیادی هستند که در ادامه به بررسی اغلب آنها پرداخته می شود.نمودارها 
  

انواع 
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خطی

دایره 
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 با روش های مختلف نمایش داده هاآشنایی 

 (Histogram) هیستوگرام -1

می باشد. این نوع نمودار که توسط های عددی نمایش گرافیکی توزیع دادهو برای بافت نگار، یکی از انواع نمودارها یا  هیستوگرام

هیستوگرام ها کاربردهای متنوعی دارند و در  .ی و پیوسته استشده، تقریبی از توزیع احتماالتی یک متغیر کمّ معرفی ل پیرسنکار

 .ها در پردازش و تحلیل تصاویر استترین کاربردهای آنروند. یکی از جالبهای آماری نیز به کار میاکثر تحلیل

 
 نمودار هیستوگرامنمونه 

بایست محدوده مقادیر متغیر مربوطه را به تعدادی بازه )به طور پیش فرض هم اندازه( تقسیم کرده، سپس ر میبرای رسم این نمودا

ها اغلب گیرند شمارش شود. ارتفاع هر ستون بیانگر فراوانی محاسبه شده است. بازههایی که در محدوده هر بازه قرار میفراوانی داده

زمان انجام فرایند و محور عمودی تعداد فرایندهایی است که  مدت ،شکل فوقحور افقی در متوالی، مجاور و ناهمپوشان هستند. م

 .نظر واقع شده است ها در بازه موردزمان آنمدت 

 

 (Bar chart) نمودار میله ای -2

ها و ای برای نمایش و مقایسه فراوانی مقادیر، نسبتاز نمودارهای میله. استهای متفاوت راه مقایسه دستهترین ساده ،ایلهنمودار می

یک  .دهدهای مختلف داده و کلی گویی درباره داده را به دست میمکان مقایسه گروهشود. این نوع نمایش ادرصدها استفاده می

دهد. این نمودار تقریباً برای نشان دادن هر مقدار هریک را نمایش می شوند و محور دیگرهایی هستند که مقایسه میمحور آن دسته

  .ای مناسب استنوع داده

کند که طول هر های مستطیلی شکلی استفاده میهای گروه بندی شده از میلهنموداری است که برای نمایش دادن داده این نمودار، 

یک بیانگر مقدار متناسب با هر گروه داده است. بدین ترتیب شباهت زیادی بین این نوع از نمودارها با نمودارهای هیستوگرام وجود 

 .ای، هرمی یا مخروطی باشندتوانند مستطیلی، استوانهها میمیله در این نمودار،  .دارد

  
 ای افقینمودار میلهنمونه 
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 با روش های مختلف نمایش داده هاآشنایی 

 

نمودار میله ای می تواند عمودی هم ترسیم گردد که به آن نمودار میله ای ستونی می گویند. در شکل زیر مقادیر )درصد( مربوط 

. این نمودار ازآن جهت ای عمودی نشان داده شده استبه چهار گزینه مختلف در ارتباط با چهار کشور مختلف در قالب نمودار میله

 .شوددهد گروهی نامیده میکه در قبال هر یک از کشورها، مقادیر گروهی از اقالم مختلف را نشان می

 
 گروهی-ستونی ای میله نمودار نمونه

 

ترین انواع نمودارها هستند. برای رسم تنها کافی است مقادیر )چه مقدار واقعی، چه درصد و چه ای در رسم از سادهنمودارهای میله

 قالب یک میله مشخص، در جای معین خود ترسیم شود. مقدار تجمعی( مربوط به هر یک از اقالم محاسبه شده و در 

زمان متداول است. عالوه بر آن، بسیار کاربردی هنگام مطالعه و بررسی گروهی از افراد، مقایسه چندین متغیر در یکگاهی اوقات 

با تلفیق کاربرد دو  در این مواردهای قومی و نژادی، سن و جنسیت را در برابر کل جمعیت مورد آزمایش قرار داد. است که پیشینه

 نمودار میله ای انباشتهنمودار حاصله، کند. ها و روندها را در کنار هم بررسی میای، نسبتنمودار ستونی و دایره

 (Stacked Bar Graph)  .همچنین آنها. نیستند مفید کل یک از هاییبخش دادن شانن برای فقط  این نمودارهانام دارد 

 یک از بخشی چه که دهد نشان تواند می پایه ایمیله نمودار که حالی در. شوند استفاده اضافی متغیرهای نمایش برای توانندمی

ای جمع شده ه از یک نمودار میلهبندی شده اند ، با استفاد طبقه دارند وزن اضاقه که افرادی عنوان به زمانی، دوره یک در جمعیت

 .عالوه بر این مورد همچنین می توانید ببینید چه مقداری از کل آن افراد چاق، فربه هستند

 

 
 میله ای انباشتهنمودار نمونه 
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 با روش های مختلف نمایش داده هاآشنایی 

 (Circle chart / Pie chart) اینمودار دایره -3
های عددی را در قالب نمایشی از نسبت ،یا کیکی پای ،نمودار دایره ای هایی از یک کل است نموداری بسیار کارآمد برای مقایسه بخش

 بایست مجموع مقادیر را به دست آورد، سپس سهم هر برش )نسبتین نمودار ابتدا میبرای رسم ادهد. ایی روی یک دایره ارائه میهبرش

شود که طول هر یک برابر ها، محیط دایره به قطاع مختلف تقسیم می( را حساب کرد. بر اساس همین نسبتمقدار متناظر با آن به مقدار کل
 نمودارهای جذاب دایره ای شکل انواع مختلفی دارد که نمودار کیکی با قطاع جداشده و نمودار نسبت مربوطه در محیط دایره است. 

 .ها هستندازجمله آن( دوایر هم مرکز)چندسطحی 

 
 ایدایره نمودار نمونه

 
 شده جدا قطعات با ایدایره نمودار نمونه

ست. اهای متحدالمرکز ستفاده از دایرههای سلسله مراتبی با اگر دادهای چند سطحی است و نمایاننوعی از نمودار دایره، Sunburst نمودار

 های چندگانه در یک سطحبندیتوانند بیشتر به تقسیمها همچنین میحلقهکند. مراتب را مشخص میهر حلقه از این نمودار، یک سطح از سلسله
 سازمانی جدا شوند.

 
 (نمودار دایره ای چند سطحی) Sunburstنمودار نمونه 

هم اندازه باشند بسیار  ها در مواردی که تقریباًاین است که مقایسه مساحت برش ها یا مقایسه طول کماندایره ای نمودار نقطه ضعف 
دهند. در شکل زیر می توان ای را به آن ترجیح میدشوار و گمراه کننده است. از این رو غالباً نمودارهای دیگری نظیر نمودار میله

 .ای را در برابر نمودار پای مقایسه کردکارایی نمودار میله

 
 ظرمتنا ایمیله و ایدایره نمودار
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 با روش های مختلف نمایش داده هاآشنایی 

 (Line Graph) نمودار خطی -4

ای )نشانگر( که با خطوط شکسته به ترتیب به ای از نقاط دادهای از نمودارها است که اطالعات را در قالب دنبالهگونه نمودار خطی

های زمانی کوتاه در ردیابی تغییرات در دورهاین نمودارها ابزار بصری سازی قدرتمندی هستند که دهد. اند نشان میهم متصل شده

که محور دهند. مثالً یک محور ممکن است یک مقدار متغیر را نشان دهد درحالییا میزان همبستگی خاصی نشان می ویا بلندمدت 

توانند آن ای میزمانی که تغییرات کوچکی وجود دارد، نمودارهای خطی بهتر از نمودارهای میلهکننده بازه زمانی باشد. دیگر تعیین

توان استفاده یک گروه داده می را نشان دهند. از این نمودارها همچنین برای مقایسه تغییرات در دوره های زمانی یکسان برای بیشتر از

گردند؛ حتی بیش از یک خط هم شود و در آخر نقاط به هم متصل میطور مجزا مشخص میر بهابتدا هر مقدادر این نمودار،  .کرد

 نمایش است.های متفاوت قابلبرای نمایش نمودارهای مختلف بارنگ

رباره نمودارهای خطی مطرح موضوع مهمی که د .ای مورداستفاده قرار می گیردها به عنوان نمودار پایهنمودار خطی در اغلب حوزه

های شود. انواع روشاست یافتن تابعی است که بیشترین تطبیق را به نقاط داده داشته باشد. چنین فرایندی فرایند برازش منحنی نامیده می

 .رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی در این زمینه کاربرد دارند

 

 
  خطی نمودار نمونه

 

دهد تا مجموعه دادگان پیچیده و به دانشمندان اجازه مینوعی نمودار خطی است که ، (Trellis Line Graph) نمودار خطی مشبک

 است تر خودشابه با همتای سادهتنمودار بر مبنای اصل  زمان.  یکچند متغیری را بررسی نمایند، یعنی سنجش میزان بیشتری اطالعات در 

 
 نمودار خطی مشبکنمونه 
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 با روش های مختلف نمایش داده هاآشنایی 

است که به سرمایه گذاران کمک می کند تا بازارها را به منظور تعیین  Stock Chartsیا سهام  نمودارنوع دیگری از نمودار خطی، 

به سادگی تغییرات در ارزش سهام خاص یا کلی این نمودار سود و زیان و همچنین تصمیم گیری های خرید و فروش، دنبال کنند. 

های مختلف رنگ د. چندین سهام را می توان همزمان ردیابی و به سادگی با استفاده از خطوطرا طی یک دوره زمانی نشان می ده بازار

 .مختلف مقایسه کرد

 

 
  نمودار سهامنمونه  

 

ی زیر ، همانند نمودارهای خطی هستند، با این تفاوت که ناحیه(Stacked Area Chart) مساحتسطح انباشته یا  نمودار

دارهای خطی بر روی تغییرات مقدار نسبت به زمان است در حالی که نمودار مساحت خطوط کامال پر شده است. همچنین تمرکز نمو

برای مثال تفاوت تعداد درختان  مدهد. تفاوت این دو بسیار جزئی است، ولی زمانی که بخواهیبیشتر رشد در طول زمان را نمایش می

، نمودار مساحت است که این کار را به بهترین مدست بیاوریرا به  ۱395تا  ۱390های و بین سال ۱3۸5تا  ۱3۸0قطع شده بین سالهای 

 .دهدنحو انجام می

 

 
 نمونه یک نمودار سطح انباشته
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 با روش های مختلف نمایش داده هاآشنایی 

 (Scatter Plot Chart) نمودار پراکندگی -5

اند، هرکدام شدهای از نقاط مشخصعنوان مجموعهها در این نمودار بهدهد. دادهاین نمودار ارتباط میان دو یا چند متغیر را نشان می

شده است. مثالً یک دکتر با مشاهده نمودار نرخ ضربان قلب در برابر نمایانگر مقدار متغیری که در محورهای افقی یا عمودی تعیین

 .بیشتر است BMI تواند به این نتیجه برسد که هرچه نرخ ضربان قلب باالتر باشد، مقدارمی (BMI) نشاخص توده بد

 

 
 نمودار پراکندگینمونه 

 

 نموداربه این نمودار، متخصصان آمار می توانند رابطه بین دو مجموعه داده را بیان کنند. کیب یک نمودار خطی با یک طرح پراکنده، با تر

Scatter-Line Combo  .دهند. مثالً ها را نمایش میای از دادهموعهشده که هرکدام مجنمودار از دو محور تشکیلمی گویند

چرخه اشغال تخت همان بخش محور دیگر درصد اشغال تخت مربوط به بخش های بالینی به تفکیک باشد و  یک محور ممکن است

با نقاطی روی نمودار نمایش داده چرخه اشغال تخت برحسب بخش، میانگین درصد اشغال تخت را مشخص کند. برای هر ها 

 این مدل نمودارهاست. ازنمودار پابون السو نمونه ای  .شودمی

 

 
 خطی –نمودار ترکیبی پراکنده نمونه 
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 با روش های مختلف نمایش داده هاآشنایی 

 نباشته یا تجمعیا (Area chart) نمودار منطقه ای  -6

ای است. برای همین ابتدا ای نمودار منطقه ای تجمعی است که حالت خاصی از نمودار منطقهنوع دیگری از نمودارهای مقایسه

 .پردازیمای انباشته یا تجمعی میکنیم و در خالل آن به معرفی نمودار منطقهنمودار منطقه ای را معرفی می

 ندتوانرود؛ اما برخالف نمودارهای خطی، آنها حجم را نیز میهای زمانی بکار میوابط میان سریجهت نمایش ر اینمودار منطقه

این نوع نمودارها  .کننددهند. در اکثر موارد این نوع نمودارها دو یا تعداد بیشتری موضوعات را با یکدیگر مقایسه میبه خوبی نمایش 

خواهیم روند های کلی در تعامل هستیم بسیار سودمند هستند. بلکه بهترین شکل کاربرد آنها زمانی است که میزمانی که با روند

 .ها رابطه جزء به کل مطرح است در یک شکل نمایش دهیمچندین سری زمانی را که در میان آن

 

 
 نمودار منطقه اینمونه 

بایست نمایش داده شود و بدین ترتیب است با این تفاوت که مساحت زیر منحنی هم می خطی رسم این نمودارها شبیه نمودارهای

 تواند به کل، منحنی دیگر را بپوشاند. های زمانی )متغیرها( نیز اهمیت می یابد؛ زیرا سطح زیر یک منحنی میتقدم و تأخر سری

دهد. نوع تجمعی و ها را نمایش میرد، سه گونه مختلف دارند. شکل باال نوع ساده )استاندارد( آناین نوع نمودارها، بسته به کارب

 .به ترتیب در زیر آمده است %۱00تجمعی 

 
 نمودار منطقه ای تجمعی نمونه

 

 
 %۱00نمودار منطقه ای تجمعی نمونه 

https://jadoobi.com/fa/mag/types1/#line
https://jadoobi.com/fa/mag/types1/#line
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 با روش های مختلف نمایش داده هاآشنایی 

 (Spider / Radar Chart) نمودار عنکبوتی یا رادار -7

نمودار رادار که معموال به عنوان یک نمودارعنکبوتی یا نمودار ستاره ای نامیده می شود، مجموعه داده هایی را که شامل سه یا چند 

ی هر متغیر در طول محور که معموال از نقطه مرکزی نمودار شروع متغیر در یک گراف دو بعدی است، نمایش می دهد. مقدارکم

می شود، منعکس می شود. بعد از اینکه متغیرها روی نمودار مشخص شوند، با استفاده از خطوطی به یکدیگر وصل شده و یک 

ده های چندگانه را می چندضلعی نامنظم شکل می گیرد که ممکن است شباهتی به یک ستاره یا عنکبوت داشته باشد. مجموعه دا

توان در یک گراف رادار، با رنگ های مختلف از هم تفکیک کرد و با استفاده از برچسب ها مشخص کرد که هر رنگ مربوط به 

 مختلف پزشکی کدام متغیر موردنظر می باشد. برای مثال، یک نمودار رادار می تواند به طور واضح هزینه ها و پیامدهای رویه های 

 .دهد نشان و کرده مقایسه خوبی به باشند می وابسته متنوعی شرایط به که را

 

 
  نمودار عنکبوتینمونه  

 

 (Population Pyramid Chart) جمعیت هرمنمودار  -8

اشد، این در حالت معمولی که جمعیت سالم و رو به رشد ب، برای نمایش سن و جنسیت در یک جمعیت مشخصاست. هرم جمعیت

یابد. رفته کاهش میفتهر افراد سن افزایش با جنسیتی هر و هستند هاترینجوان هاگروه بیشترین –گیرد نمودار شکل هرم به خود می

 ولد، از این شمایل خارج شود.  و ومیر یا زاد  در مواقع قحطی یا رونق اقتصادی ممکن است نمودار به خاطر افزایش مرگ

 

 
 جمعیتی هرم نمونه
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 با روش های مختلف نمایش داده هاآشنایی 

 (Gantt Charts) نمودار گانت -9

شود. استفاده از میله های ها استفاده می پروژه راحی و زمانبندیای است که برای طمودار گانت نوع خاصی از نمودارهای میلهن

 نیز را آنها بندی زمان و قوت نقاط وظایف، مهم، رویدادهای بلکه پروژه، پایان و شروع تاریخ تنها نه مختلف، های طول با رنگی 

توسط  ،Cال، اتمام کارمث عنوان به. دهند نشان را ها فعالیت وابستگی روابط توانند می همچنین گانت مدرن نمودارهای. دهد می نشان

بستگی دارد، نمودار نه تنها این رابطه را نشان می دهد، بلکه تاریخ و مهلت برنامه ریزی  ۲توسط تیم  B به تکمیل قبلی کار 3تیم 

 .شده برای آنها را نیز نشان می دهد

 

 
 نمودار گانتنمونه 

 

 (Hierarchy Diagram) سلسله مراتبی نمودار -10

یک نمودار سلسله مراتبی، به عنوان یک نمودار سازمانی شناخته می شود که ساختار یک سازمان و همچنین روابط درون آن 

 آن دنبال به و فهرست باالی در را شرکت عامل مدیر معمولی سازمانی شرکت یک تصویر، در نمونه برای. دهد می نمایش را 

ند زنجیره فرمان را از هر کارمند به باال به توا می سازمانی نمودار یک. است شده داده نشان سازمان اعضای سایر و معاونان مدیران،

مجموعه تصویر بکشد. نمودارهای سلسله مراتبی به طور مشابه برای نشان دادن نژادشناسی، طبقه بندی علمی، جمعیت شناسی و هر 

 .داده ای که به صورت مشابه تفکیک شده استفاده می شود

 

 
 نمودار سازمانینمونه 
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 با روش های مختلف نمایش داده هاآشنایی 

 (Flow Chart) جریان نمودار -11

را به صورت گام به گام از  فرآیند فلوچارت یک. شوند داده نشان نمودار قالب در باید کاری فرایندهای سازمان،اغلب اوقات در 

نمودار جریانی معموالً توسط کند. ستندسازی یا مدیریت آن دنبال میابتدا تا انتهای آن به منظور تجزیه و تحلیل، طراحی، م

 .های یکسانی دنبال می شوندگیرد تا اطمینان حاصل شود که رویهن پزشکی مورداستفاده قرار میکاها و سایر امها، کلینیکبیمارستان

ها بیشتر برای این نموداردر این نمودارها حتی ممکن است چندین خطوط آغازین و پایانی را برای یک گام از فرآیند رسم کرد. 

 با تصمیمات یا شرایط مختلف در طول مسیر استفاده می شوند.  نشان دادن توالی پیچیده تر

 

 
 (فلوچارت) نمودار جریاننمونه 

 

گونه خاصی از نمودارهای جریان هستند که عرض یا ضخامت هر کمان نسبت مقدار ( Sankey diagram) نمودارهای سنکی

دها و گزارش جریان انرژی دهد. این نمودارها عمدتاً برای تصویر کردن تبادالت انرژی، مواد یا هزینه میان فرآینجریان را نشان می

کنند کید میها یا نقل و انتقاالت بزرگ درون یک سیستم تأنمودارهای سنکی بر روی جریان .رودو مواد در سطوح کالن به کار می

 های عمده یک جریان کلی را شناسایی کرد. ا بخشهتوان با کمک آنو می

 

 
 نمودار سنکی فعالیت دیگ بخارنمونه 

 

 :رسم دستی نمودار سنکی )انرژی( شامل نکات زیر است

 شوندورودی ها در سمت چپ نمودار واقع می. 

 شوندهای مفید در سمت راست واقع میخروجی. 

 شوندهای عمودی و رو به سمت پایین کشیده میهای غیرمفید )ضایعات( به صورت کمانخروجی. 

 بت( مقدار انرژی مربوط به آن کمان است درحالی که طول کمان ها ارتباطی با مقدار انرژی ندارندعرض هر کمان بیانگر )نس. 
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 با روش های مختلف نمایش داده هاآشنایی 

های جریان هستند که هدف از توسعه آنها نمایش تغییرات از دیاگرامدیگر گونه ای  (Alluvial diagram) های رسوبیدیاگرام

های رسوبی است که به طور طبیعی توسط خاکی تسمیه این نمودارها پیدایش مخروطدر ساختار شبکه در طول زمان بوده است. وجه 

 .ای از این نمودارها در شکل زیر نمایش داده شده استگردد. نمونهکند، تشکیل میکه در آب جاری رسوب می

 یش تغییرات ساختاری در شبکه های پیچیده است. این نمودارها یکی از اصلی ترین کاربردهای دیاگرام های رسوبی در نما

کار گرفته شوند و اطالعات آماری را می توانند جهت نمایش هرگونه تغییرات در ترکیب گروه ها در حاالت یا زمان های مختلف به 

شبکه ثابت در طول زمان بکار روند. به نیز به همراه داشته باشند. همچنین آن ها می توانند جهت نشان دادن الگوهای جریان در یک 

 .عنوان نمونه می توان از این نمودار جهت نمایش چگونگی حرکت بازدیدکنندگان سایت از صفحه ای به صفحه دیگر استفاده نمود

 
 (بازماندگان کشتی تایتانیکنمودار رسوبی )نمونه 

 

تری )از نظر سادههای رسم این نمودار، همان طور که از شکل آن نیز مشخص است، به سادگی نمودارهای دیگر نیست. البته نسخه

تری از شکل های این قسمت است. برای رسم این نمودار دو رسم( برای این نمودار وجود دارد که از نظر گرافیکی در سطح نازل

رسم تغییرات. شکل زیر این موضوع را  -۲های اصلی که )در طول زمان( تغییر یافته اند. تعیین گروه -۱مرحله اصلی عبارت اند از: 

 .ده استنشان دا

 
های مجزا و وصل کردن آن ها به حالت تغییر یافته خود با ترین روش های رسم دیاگرام رسوبی نوشتن اقالم در ستونیکی از ساده

 بینید. ای از این نحوه رسم را در شکل زیر میرنگ معین است. نمونه

 
 نمونه ساده رسم دیاگرام رسوبی
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 با روش های مختلف نمایش داده هاآشنایی 

 (3D Graph) بعدی 3 نمودار -12

تکنولوژی در حال حاضر اجازه می دهد تا متخصصان آمار مجموعه داده های چند بعدی را در فرم درست نمایش دهند. نمودار سه 

ت. برای مثال یک هواشناس بعدی که توسط نرم افزارهای تخصصی ایجاد شده، منعکس کننده رابطه بین سه متغیر در سه محور اس

 .طوفان را در قالب نمودار رسم کند و می تواند فیلد باد

 

 
 نمودار سه بعدینمونه 

 

ای در داخل چند بعد استفاده د که از دو سری نقاط دادهدهبه شما این امکان را میاست سه بعدی  نمودار نمودار سطحی که نوعی

ای ی دادها استفاده کرده باشید )دو مجموعهای درستی رکنید. ممکن است استفاده از این نمودار پیچیده باشد، ولی اگر نقاط داده

 .ی مشخصی با یکدیگر داشته باشند(، به یک نمودار گرافیکی بسیار زیبا خواهید رسیدکه رابطه

 

 
 نمودار سطحینمونه 
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 با روش های مختلف نمایش داده هاآشنایی 

 Pictograph نمودار -13

 است ممکن پایه تصویری نمودار دن داده ها استفاده می شوند. به عنوان مثال، یک در این نمودار، تصاویر و نمادها برای نشان دا

 از.کند استفاده طوفانی روز هر نماد برای بارانی ابر یک و است آفتابی هوا که روزهایی دادن نشان برای را خورشید از تصویر یک

کنیم، اغلب نمودارهای تصویری برای ارائه اطالعات  احساس بیشتری نسبت به داده های خام دریافت میتصاویر از ما که آنجا

درصدی رنگی  ۲0نفر را به منظور نشان دادن نرخ مرگ و میر  5نفر،  ۲0پزشکی استفاده می شوند. زمانی که در یک تصویر از تعداد 

 .گذاردشابه را نشان می دهند، میهای مکه همین دادهنمودار میله ای یا دایره ای  می کند، این پیام اثر گذارتر از به عنوان مثال یک

 

 
 نمودار پیکتوگرافنمونه 

 

 (Function Plot) یا منحنی  نمودار تابعی -14

کنند. این نمودار ریاضیدانان، مهندسان و متخصصان آمار اغلب برای تعیین مقدار یک معادله از نمایش نموداری آن استفاده می

، محورهایی با همین y و x کنند. درنتیجه تابع یک معادله با مقادیرمجموعه تمام نقاطی است که مقادیر ممکن معادله را برآورده می

 بعدی تبدیل شود. اضافه شود باید نمودار به حالت سه z ها دارد. همچنین اگر متغیر سومی همچوننام

 

 
 (منحنی) نمودار تابعینمونه 
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 با روش های مختلف نمایش داده هاآشنایی 

 (Mosaic or Mekko Chart) نمودار موزاییکی -15

ندین . اما در مواردی که چاستفاده هستندهای محدودی قابلشده تا اینجا برای مقایسه یک یا دو متغیر در دستهنمودارهای معرفی

مثال اگر نمودار موزاییکی بهترین گزینه است.  ،اگر تمام آن مقادیر از جنس عدد نباشند و یا زمان داشته باشیممتغیر و دسته در یک

 تعداد مشتریان آن رصد کنیم از این نمودار استفاده می شود. شهر را همزمان با چندفروشگاه های بخواهیم 

 

 
 موزائیکی نمودار نمونه

 

 (Venn Diagram)  نمودار ون -16

ای از شود، تمام روابط منطقی ممکن میان مجموعهنمودار کالسیک و معروف ون که تحت عنوان نمودار منطقی هم شناخته می

شده است.  دهد که در هر دو حزب حفظهایی را نشان میمثالً فضای مشترک میان دو نمودار باال، قدرت دهد.دادگان را نشان می

کند. نمودار ون که اندازه و فضای هر شکل آن متناسب است با اندازه مجموع تمام نمودارها در کنار هم اجتماع را مشخص می

 .دهدگروهی که نشان می

 

 
 نمودار وننمونه 

 

  



 

18 

 

 با روش های مختلف نمایش داده هاآشنایی 

 (Pareto Chart)  نمودار پارتو -17

گذارد. پارتو، دو نمودار ستونی و خطی را گیری الزم در اختیار نمیگاهی اوقات یک نمودار ساده، اطالعات کافی را برای نتیجه

ها بلکه مقدار تجمعی کل مجموعه ترکیب کرده است. در مثال باال پارتو به بررسی فراوانی تنها مقدار مختلف طبقهبرای نمایش نه

ی از کل که ترین مشکالت غذایی و درصدروشنی رایجانواع مختلف مشکالت غذایی پرداخته است. نتیجه یک نمودار است که به

 .دهنداند را نشان میبه خود اختصاص داده

 

 
 نمودار پارتونمونه 

 

 (Control Chart) کنترل نمودار -18

ر فرآیندهای کنترل کیفیت استفاده می شود کمک می کند تا تعیین شود که آیا یک مجموعه داده یک نمودار کنترل که اغلب د

روی  بر که است نقاطی شامل  در یک محدوده کنترل یا از پیش تعیین شده قرار می گیرد یا خیر. به طور معمول یک نمودار کنترل

می باشند. بر اساس میانگین محاسبه (sample measurement) هدو محور قرار گرفته اند و نشان دهنده اندازه گیری های نمون

شده، خطی در امتداد گراف در این مقدار به دست آمده، درنظر گرفته می شود. سپس یک انحراف استاندارد از میانگین با استفاده 

وند تا نشان دهنده نقاطی باشند که از هر نمونه محاسبه می شود. در نهایت، محدودیت های باالیی و پایین تر تعیین و تشریح می ش

 .انحراف بیش از حد انتظار است
 

 
 نمودار کنترلنمونه 
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 با روش های مختلف نمایش داده هاآشنایی 

 (Spherical Contour Graphs) نمودار کانونی کروی -19

از آنجایی که زمین کروی شکل می باشد، ثبت یا رسم مسیر حرکت سیاره در یک گراف که شامل دو محور است، مشکل به وجود 

ترسیم کرد. طرح نهایی، اگر به درستی  z و  x،y را در سه محور با استفاده از متغیرهای می آورد. به همین منطور میتوان، داده ها

ید. به عنوان مثال، یک طرح کروی می تواند درجه حرارت جهانی یا بارندگی را با تعیین آ می ترسیم شود، به صورت یک کره در

 .کندرنگ مربوطه ترسیم میهر محدوده ارزش با یک رنگ مشخص نشان دهد، سپس داده ها را با نقاط 

 

 
 نمودار کروینمونه 

 

 Contour Plots نمودار -20

ترسیم داده ها در فرمت دو بعدی بپردازیم. کند تا بتوانیم به تجزیه و تحلیل سه متغیر این امکان را فراهم می Contour قطعه های

در یک طراحی را طول، عرض و ارتفاع  ،رنگ یا سایه است. درست همانطور که یک نقشه توپوگرافی بر اساسدر دو محور اصلی، 

 نمونه ای از این نمودارهاست. ،در هواشناسی(Heat Map Chart) حرارتینقشه های نشان می دهد.  دو بعدی

 

 
 (نقشه حرارتیکانتور )نمودار نمونه 
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 با روش های مختلف نمایش داده هاآشنایی 

 (Anatomical Diagram) نمودار تشریحی -21
نمودارهای پزشکی اغلب برای نشان دادن آناتومی، طرزعمل یا پاتولوژی بیماری به منظور توضیح روش درمان برای بیماران و دیگر 

ت زمانی که اثر اعصاب بر روی سیستم های مختلف بدن بسیار ساده اس ماًافرادی که پیش زمینه پزشکی را ندارند استفاده می شود. مسلّ

را با دیاگرام نشان دهیم تا اینکه بخواهیم شیوه ها و روش های صحیح را بدون تصویر توضیح دهیم. در حالی که نمودارهای پزشکی 
ی، تخصصی نیز باشند. و مهم نیست کمّ  ترکیبی از علم و هنر در نظر گرفته می شود، آنها می توانند به همان اندازه مانند سایر نمودارهای

 و. اند شده طراحی کارآمد و روشن صورت که تصویر چقدر با جزئیات تهیه شده باشد، نمودارهای تشریحی به منظور ارائه داده ها به 
 .اشدب شده انتخاب علمی یا پزشکی اطالعات زیادی مقادیر از اگر حتی کنند، می تمرکز کلیدی اطالعات بر نمودارها این

 
 نمودار تشریحینمونه 

 

 (Trellis Plot) بستی یا مشبکنمودار دار -22
درصد نمایش باشد. مثالً اگر عالوه بر گاهی اوقات متخصصان آمار نیاز به مقایسه چندین مجموعه دادگان دارند که در یک گراف قابل

 .شوددا میهم باید بررسی شود، کاربرد این نمودار هویبخش در هر اشغال تخت و چرخه اشغال تخت، مدت اقامت بیمار و تعداد بیمار 

 
 نمودار مشبکنمونه 

  

 (Timelines) شمارگاهنمودار  -23
ها کند. دادهها را در بازه زمانی خاصی بررسی میتوان این نمودار به شمار آورد که دادهترین نمودار ممکن را میکنندهخود توصیف

 .شوندنمایش داده می مشخص مربوط به بازه زمانی وقوع، و اتفاقات مهم در نقاط

 
 نمودار گاه شمارنمونه 
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 با روش های مختلف نمایش داده هاآشنایی 

 (Binary Decision Diagram) تصمیم دودویی نمودار -24

میان دو راهکار متفاوت است، درنتیجه نمودار تصمیم دودویی مسیر ممکن میان یک تصمیم تا تصمیم  تصمیم دودویی، انتخابی

های منتج دهند که اقدامرا تشکیل می (Boolean) های دودویی، نوع داده بولیدهد. در علم کامپیوتر، تصمیمبعدی را نشان می

ند. خارج از حوزه کامپیوتری هم برای هر فرایندی که منجر به اتخاذ کناز دو مقدار متفاوت را در یک جریان پردازشی مشخص می

 .دارد کاربرد شود،می …تصمیم میان دو مقدار، بله/خیر، درست/نادرست و

 

 
 نمودار دودویینمونه 

  

 (Waterfall Charts) نمودار آبشاری -25

نمودارهای آبشاری به ویژه در حسابداری و تجزیه و تحلیل کیفی نشان می دهد که چگونه یک مقدار اولیه توسط فاکتورهای 

نمودار آبشاری می تواند به وضوح و به طور کارآمد به تصویر بکشد که  مختلف تاثیر مثبت و منفی می گیرد. به عنوان مثال، یک

چگونه یک بازده آغازین به طور ماهانه درطی یک سال تغییر می کند. از آنجا که اغلب به نظر می رسد که میله ها در سراسر نمودار 

 .اریو شناخته می شودشناور می شوند، نمودار آبشار گاهی اوقات به عنوان آجرهای شناور یا نمودار م

 
 نمودار آبشارینمونه 

 

 

 و پیروز باشیدموفق 


