
   نمودار ستونیمختصات 

  ها عالی است.دسته يبراي مقایسهاین نمودار 

 متناسب است با ارزشی که نشان  طول هر ستون

 .دهدمی

 دهدیرا نشان ممقایسه شده  هايیک محور، دسته. 

 دهدهاي هر ستون را نشان میمحور دیگر ارزش. 

  

  

 

  

  

  نمودار خطیمختصات 

  ،روندهاي زمانی یا  يبراي مقایسهاین نمودار

برجسته کردن یک الگو بین دو مجموعه داده عالی 

 .است

  محورx  دهیدتغییر میآن را متغیري دارد که شما. 

  محورy  گیري اندازه خواهیدمیمتغیري دارد که

 .کنید

 توان هاي مختلف، میبه رنگ با ترسیم خطوط

 .چندین روند را در یک نمودار نشان داد

   

  

    PIEاي یادایرهنمودار 

 ،ي یک ابزار دیداري براي مقایسه این نمودار

 باشد.می هایی از یک کلبخش

  دهدبا ارزشی که نشان میاست هر بخش متناسب. 

 توانند بدون این که مجبور باشند خوانندگان می

هاي اصلی ویژگی ،ندازندایات ریز بییبه جزنگاهی 

  .برآورد کنندسریع را 

  

  



  اي یا نقطه پراکندهنمودار 

 بزرگی دارید و به دنبال روندها  يوقتی نمونه

  کند.عمل میعالی این نمودار هستید، 

 یک داده یا یک بخش از  يدهنده، نشانهر نقطه

 .تان استاطالعات در نمونه

 شودگذاري می، نقطهمبناي دو متغیرهر نمونه بر. 

 گذاري شده باشند،ههاي زیادي نقطوقتی نمونه 

 .شودکه یک روند پدیدار می دیدتوان می

  

  

  Pictogram  تصویرگرافی

  نشان دادن  هستند که برايتصاویر یا نمادهایی

 .روندبه کار می هاداده

 ه تري نسبت بتصاویر قدرت احساسی بیش

توانند اطالعات بررسی نشده دارند و درنتیجه می

 بیاورند. وجودهاغلب یک واکنش احساسی ب

  دهدرا نشان می یتصویر ارزش خاصهر. 

 

  

  گیري دوتایینمودار تصمیم

  از وقتی در هر مرحله دو انتخاب دارید، مسیري

نشان را گیري دیگر گیري به تصمیمیک تصمیم

  .دهدمی

 رود تا سازوکار زیاد به کار می ،در علم کامپیوتر

 .یک جریان پردازش را نشان دهد

 کامپیوتري استفاده شود اگر تواند خارج از علم می

، »بله یا خیر«، هاي دوتایی)(پاسخگیري بینتصمیم

 .باشد» صحیح یا غلط« ،»2یا  1«

  

  



  اي انباشتهنمودار میله

  ،هایی مفید است دسته يبراي مقایسهاین نمودار

 .که متغیرهاي متعددي داخل خود دارند

 هم رد و نمودار ستونی را با هایی از نمودار گِبخش

ها ها، روندها و نسبتجمعکند تا حاصلترکیب می

 .واحد انتقال دهد را در یک تصویرِ

  

  

 

  

  

 Venn نمودار وِن

  ،هاي دهد که کجا روابطی بین دستهنشان میوِن

 .مختلف وجود دارد

 دهدمتفاوت را نشان می يهر دایره یک دسته. 

 شوندبه هر دایره اضافه می ،عوامل به نسبت. 

 زمانی وجود داشته باشد، یک که تداخل هم هرجا

 .عامل براي هر دو دسته کافی است

 

     

 


