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Graphs/Charts



Graph

و کیفی به یک گراف عبارت از یک طریقه ی نمایش ارقام کمی•

یباشدشکل بصری با استفاده از یک سیستم هماهنگ و متناسب م

:عبارت از یکنوع تصویربرداری احصائیوی است•

 Patterns

 Trends

 Aberrations

 Similarities

 Differences in the data.



Graph

یک گراف عبارت از یک طریقه ی نمایش ارقام کمی به شکل•
دبصری با استفاده از یک سیستم هماهنگ و متناسب میباش

یک طریقه ی مناسب برای نمایش ارقام به دیگران•

تر تماشاچیان زمینه های مهم ارقام تانرا در گراف نظر به جدول به•

به خاطر خواهند سپرد



Graph

:مشخصات گراف•

نمایش ارقام به شکل گراف مستطیل قایم الزاویه دارای دو خط•

(x)در محور افقی ( independent)نمایش متغییر مستقل •

(مانند زمان)میتود طبقه بندی –

(y)در محور عمودی ( dependent)نمایش متغییر وابسته •

(مانند تعداد واقعات یا میزان)اندازه گیری دفعات –



Graph

با معیارات اندازه گیری انهاyو xنامگذاری محور های •



معیارات گراف

:چارت باید اهداف اساسی ذیل را دارا باشد•

نمایندگی صحیح حقایق را بکند1.

واضح، ساده و عام فهم باشد2.

یننده به شکل بسیار عالی طراحی و تنظیم شده باشد تا ب3.

را تحریک کند



مشخصات یک گراف

نامگذاری دقیق هر محور، منبع، معیارات و کلید ها

مشخص ساختن واحد اندازه گیری هر محور

داشتن نام مکمل، واضح و دقیق

مشخص ساختن اختصارات و سمبول ها

موجودیت فواصل معین در هر محور نظر به واحد اندازه گیری



نمایش ارقام توسط جدول



نمایش ارقام توسط گراف



Arithmetic-scale line graphs

نشاندهنده تغییر، تمایل و نمونه ها با گذشت زمان•

ایسه در اپیدمیولوژی، نشاندهنده ی تسلسل  طوالنی ارقام و مق•

چندین تسلسل

بهترین انتخاب برای نمایش میزان ها با گذشت زمان•



Arithmetic-scale line graphs



Histograms

:هستوگرام•

یک متغییر ( frequency distribution)گراف توزیع دفعات –

دوامدار به اساس فواصل صنفی

صرف در بخش ارقام کمی متمادی کاربرد دارد–



هستوگرام



(Population pyramid)هرم جمعیت 

نشاندهنده تعداد ویا فیصدی جمعیت به اساس سن و جنس

ساختن دو هستوگرام جداگانه برای مذکر و مونث جمعیت و

نمایش آن به اساس سن

سنمایش بیماری و دیگر مشخصات صحی به اساس سن و جن



(Population pyramid)هرم جمعیت 



(Population pyramid)هرم جمعیت 



(Population pyramid)هرم جمعیت 



(Population pyramid)هرم جمعیت 



(Population pyramid)هرم جمعیت 



Frequency polygons

گراف از توزیع دفعات مشابه به هستوگرام

کشیدن خط مستقیم در اوسط هر نقطه فواصل

نمایش آسان و بهتر قله یک اپیدمیک



Frequency polygon



گراف های رابطه وی

ظیم برای دریافت رابطه بین دو متغیر، معموالً از گراف های تن•

:شده به شکل مستطیل قایم الزاویه کار گرفته میشود

 خط افقی( محورx)

 خط عمودی( محورy)

xنمایش قیمت های متغییر مستقل در محور •

ا و معموالً اندازه گیری فرکونسی مانند تعداد یyنمایش قیمت متغییر •

میزان



Scatter diagram

ره از دریافت رابطه بین دو متغییر در صورت داشتن یک جو

ارقام دو متغییر عین مشاهدات

هردو متغییر باید کمی باشد

 قرار دادن هر متغییر  در یک محور



Scatter diagramتفسیر 

نمایش و تفسیر رابطه به اساس تجمع نقاط •

باالخط مستقیم از کنج چپ پائین به طرف کنج راست: مثبت–

دافزایش در قیمت یک متغییر باعث افزایش در قیمت دومی خواهد ش•

ائین خط مستقیم در کنج باالی طرف چپ به طرف کنج پ: منفی–

طرف راست

دافزایش در قیمت یک متغییر سبب کاهش در قیمت دومی خواهد ش•



Scatter diagram



Scatter diagramتفسیر 

رابطه خطی مثبت



Scatter diagramتفسیر 

رابطه خطی منفی



نمایش ارقام کیفی

(Qualitative/Categorical data display)



Bar chart

های دارای عرض مساوی را جهت یک بار چارت ستون•

نمایش ارقام مقایسوی استفاده میکند

:مقایسه کتگوری ها به اساس حقیقت است که•

اشدطول ستون ها متناسب به دفعات حوادث در همان کتگوری میب

اردبرعکس هستوگرام، در بار چارت بین ستون ها فاصله وجود د

شده در بارچارت عمدتاً ارقام کیفی و بعضا ارقام کمی کتگوری

گی به نمایش گذاشته میشود



Bar chart



Bar chart





Pie chart

یک دایره تقسیم شده به قسمت های مختلف

 هر قسمت نسبت خاص را نظر به دفعات همان

کتگوری در عین متغییر نشان میدهد

ر بهترین وسیله برای نمایش تناسب یا فیصدی ه
گتگوری



Simple Pie chart
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