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 هقذهِ:

کوک صیادی تِ هحقق هی کٌذ. یکی اص هضیت ّای  دس ًشم افضاس است کِ دس تحلیل ّاًوَداس اص خولِ خشٍخی ّا 

ٍخَد دادُ ی  ًوَداس دسک تسیاسی اص اعالػات دادُ ّا ٍ هطاّذات دس یک ًگاُ است. یافتي تَصیغ هطاّذات،

 هَاسد آى است.پشت ٍ چگًَگی پشاکٌذگی دادُ ّا اص خولِ ی 

 دس ایي تخص تِ تشسسی چٌذ ًوَداس پایِ ای هی پشداصین. هغالثی کِ دس ایي هتي تیاى ضذُ است ػثاستٌذ اص:

 اًتخاب ًوَداس هٌاسة

 ًوَداس هیلِ ای

 ًوَداس ًقغِ ای

 ًوَداس دایشُ ای

 ًوَداس ّسیتگشام

 ًوَداس خؼثِ ای

 ًوَداس ضاخِ ٍ تشگ

 ًوَداس ّای پشاکٌذگی

 QQًوَداس 

 Rدستَسات تکویلی تشای سسن ًوَداس دس ًشم افضاس 

 

 یک ًوَدار  ٌاسةهًتخاب ا

. ًوَداسّای هیلِ ای، ًقغِ ای ٍ دایشُ ای هقادیش ّش دادُ اٍلیي ػاهل دس اًتخاب ًوَداس هٌاسة، ًَع دادُ ّاست

ًوَداسّای پشاکٌذگی دٌّذ ٍ  تَصیغ ّا سا ًطاى هیQQ  خؼثِ ای ٍ دٌّذ. ًوَداسّای ّیستگشام، سا ًطاى هی

 هقادیش خفتی سا سسن هی کٌٌذ.
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پس تا یک ، تشای خَدتاى یا یک تحػیلکشدُ ی آهاسی سسن هی کٌیذ اگش ًوَداس سا ػاهل دٍم، هخاعة است.

تَضیحات تیطتشی سا ًسثت  QQهحیظ تا تدشتِ ٍ کاسآصهَدُ سشٍکاس داسیذ. تشای هثال ًوَداسّای خؼثِ ای  ٍ 

ٍ چگًَگی  ّوچٌیي اعالع اص دسک افشاد ذ ٍ هوکي است تشای ػوَم هٌاسة ًثاضذ.ستَگشام هی علثیتِ ّ

  ای آهاسی ًیض اّویت تسضایی داسد.استٌثاط آى ّا اص هحیظ ّ

آى سا استخشاج کشدُ ٍ دس اغغالح آى سا سهض گطایی هی  اعالػات کوّی هی تَاى دس ًگاُ اٍل تِ یک ًوَداس،

تل تشداضت تاضذ، ًِ ایٌکِ حتی قاساُ ّایی استفادُ کٌین کِ تِ سا اعالػات اصتایذ دس اًتقال ٍ فْواًذى کٌین. 

 ّا دس سساًذى پیام ّا اختالف داضتِ تاضٌذ.ًوَداس

تشای هثال هیلِ ّای فشاٍاًی دس ًوَداس هیلِ ای تِ سادگی قاتل تطخیع است صیشا هَقؼیت ٍ عَل هیلِ ّا تِ 

 اًی ًیض تِ استٌثاط دسست، استحکام هی تخطذ.ساحتی دیذُ هی ضَد.هساحت هستغیل ّای فشاٍ

تایذ تِ دّذ. ها  اها ایٌکِ دس ًگاُ اٍل تِ عَل ٍ هساحت خضئیات ًوَداس دقت هی کٌین ها سا دس تٌگٌا قشاس هی

عَل ٍ هساحت اعالػات هطاتِ سا  هیلِ ای سا اص غفش ضشٍع کٌین. تٌاتشایي هَقؼیت، عَس هؼوَل سسن ًوَداس

اگش اػذادی سا ًوایص هی دّین کِ دس آى غفش هٌظَس ًطذُ، آًگاُ ًوَداس ًقغِ ای تشای سسن،  دّذ. اًتقال هی

 َی تیٌٌذُ قاتل تشداضت است.سکِ اص است  یغِ ّایاًتخاب تْتشی است. دس ًوَداس ًقغِ ای، هَقؼیت ًق

یشُ ای تشای ًوایص هطاّذُ ی ًوَداس تِ ایي ًتیدِ هی سسین کِ اًتخاب ًوَداسّای دا اص تأهل دس ضیَُ ّای 

آى اص اسصش کوتشی تشخَسداس است. تشای هطاّذُ ی اًذاصُ ی قغؼِ ّای دایشُ الصم است صاٍیِ ٍ هساحت  دادُ ّا

 تثحّش ًذاسین.د ّن دس آى ّا سا اًذاصُ تگیشین کِ صیا

ِ ی هدوَػ ٍ تاالخشُ سًگ ًوَداس کِ هی تَاًذ دس تطخیع گشٍُ ّا ٍ عثقِ تٌذی ّا تسیاس هفیذ تاضذ.

RcolorBrewer دس Rسا دس خَد خای دادُ است. چٌذ پالت سًگ ًطاى دٌّذُ  )پالت(هقذاسی اص گًَِ ّای سًگ

ایذ ضی گشٍُ ّای پطت سش ّن اص پاییي تا تاال، تشخی ّن ًطاى دٌّذُ ی گشٍُ ّایی اص هقادیش خٌثی ّستٌذ. ٍ 

اٍت آى ّا تشای افشاد کَسًگ ّا، تِ ساحتی آًْا کِ تِ عَس کاهل کوّی ّستٌذ ٍ تشای ایي اًتخاب ضذًذ کِ تف

 قاتل هطاّذُ تاضذ.

 ًوَدار هیلِ ای

هیلِ ای ٍ ًقغِ ای  یاتتذایی تشیي ًَع ًوَداس هدوَػِ ی تک ػضَی اص اػذاد سا ًطاى هی دّذ. هاًٌذ ًوَداسّا

تشای سسن ًوَداس هیلِ ای  یک ًقغِ سا تِ ػذد هَسد ًظش ًسثت هی دّذ. ٍ هکاى ایِ تِ تشتیة عَل یک هیلِ ک
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 USPersonalExpenditureسا فشاخَاًی هی کٌین. دس ایي سشی دادُ ی  Rدادُ ّای پیص فشؼ دس ًشم افضاس 

فراخَاًی "فایل پیص فشؼ دس ًشم افضاس تِ فشاخَاًی ضذُ است. تشای آگاّی اص چگًَگی فشاخَاًی دادُ ّای 

 پایگاُ تحلیل آهاسی خَاسصهی هشاخؼِ ًواییذ.دس تخص آهَصش ًشم افضاس  "Rدر  ی پیش فرضّا دادُ

هتغیش ّضیٌِ ّای غزا  5هطتول تش آهشیکا سا دس تشداسد.  هتَسظ ّضیٌِ ّای ضخػی دسدادُ ّای فشاخَاًی ضذُ 

ػوَهی سا دس سال  یآهَصش ّاخاًَاس، ّضیٌِ ّای داسٍ ٍ سالهت، هشاقثت ّای ضخػی، ٍ دخاًیات، ّضیٌِ ّای 

 تیاى کشدُ است.  1960تا  1940ّای 

 ّا فشهاى صیش سا تٌَیسیذ.ای سسن ًوَداس هیلِ ای ایي هتغیشتش

> barplot(USPersonalExpenditure , beside=TRUE, legend=TRUE, ylim=c(0,90), 

ylab="cost", main="US Personal Expenditure") 

beside=TRUE .سثة هی ضَد کِ هقادیش ّش ستَى کٌاس ّن سسن ضًَذ 

legend=TRUE .ساٌّوای تػَیش سا دس تاال سوت ساست آى اضافِ هی کٌذ 

ylim=c(0,90)  یا ػوَدی هحَس تاػث هی ضَد کِ تاصُ یy .ًوَداس سا تشای کل دادُ هطخع کٌذ 

ylab="cost" یا هحَس ػوَدی  ػٌَاىy  سا اضافِ هی کٌذ.ًوَداس 

US Personal Expenditure"" main=.ػٌَاى اغلی ًوَداس سا تِ آى اضافِ هی کٌذ 
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 :خشٍخی ًوَداس دس ًشم افضاس

ّواى عَس کِ هطاّذُ هی ضَد ًوَداس هتٌاسة تا 

ٍ ًوایص دادُ ضذُ  سنفشاهیٌی ًَضتِ ضذُ دس ًشم افضاس س

ّوچٌیي هی تَاى سًگ ستَى ّا سا هتٌاسة سا ًیض  است.

اًتخاب کشد. کِ دس اداهِ تشای  دستَس سًگتا تَخِ تِ 

 ضذُ است.ًوَداسّای دیگش تیاى 

 

 ای ًوَدار ًقطِ

ًوَداس ًقغِ ای است. تشای سسن ایي ًوَداس ًیض اص دادُ ّا دس تخص قثل  ،اص دیگش ًوَداسّای تک ػضَی اص اػذاد

 استفادُ هی کٌین. تشای سسن ًوَداس ًقغِ ای فشهاى صیش سا دس غفحِ ی فشاهیي ًشم افضاس تٌَیسیذ.

> dotchart(USPersonalExpenditure,xlim=c(0,75),xlab="cost",main="US Personal 

Expenditure") 

 تٌظین هی کٌین کِ غفش سا ًیض دس تشداسد.  75سا اص غفش تا  xهحذٍدُ ی 
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 ًوَدار دایرُ ای

ًسثت دادُ ّش یک دایشُ تِ قسوت ّای هختلف ٍ ًوَداسّای دایشُ ای تشداسی اص اػذاد سا تِ ٍسیلِ ی ضکستي 

 . قسوت تِ یک ػذد ًطاى هیذّذ

تِ ضشح ًوشُ  100اص  یک ضشکت هؼشفی هی کٌین. ًوشات اسصضیاتی کاسکٌاىتشای ایي قسوت سشی دادُ ای سا 

 صیش است.

 94 احوذ سضایی

 89 هْراى تاتایی

 98 شْیي عسگری

 80 هرین احوذی

 90 الدى ّاشوی

 70 ساساى پارسایی
 

 حشٍف فاسسی سا ًوی ضٌاسذ.  Rچشاکِ ًشم افضاس  کٌیذتشای ٍسٍد اساهی افشاد اص فًَت التیي استفادُ 

 تشای ٍسٍد دادُ ّای هشتَعِ فشاهیي صیش سا دس ًشم افضاس تٌَیسیذ.

level<-c(94,89,98,80,90,70) 

labels<-c("hamed\n rezaii","mehran\n babaii","shahin\n asgari","maryam\n 

ahmadi","ladan\n hashemi","","sasan\n parsaii") 

pie(level,labels,col=c("purple","black","blue","gray","green","cyan")) 

 

 

 ًوَداس دایشُ ای تیطتش دس ًطشیات غیش تخػػی کاستشد داسد.
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 گرامًَوَدار ّیست

فشاٍاًی تَصیغ یک هدوَػِ اص  ىتشای ًطاى داد ی کِ دس آى اص هستغیل ّاتَگشام ًَع خاغی اص ًوَداس هیلِ اسّی

ٍ هؼوَال توام  سا دس ّش کذام اص پایِ ّایص ًطاى هی دّذ xاى هقادیش تِ کاس هی سًٍذ. ّش هستغیل هیض اداػذ

هستغیل ّا پٌْای یکساًی داسًذ ٍ استفاع ّش هستغیل تِ ػذد هطاّذات هشتَط تِ تاصُ ی هَسد ًظش تستگی 

هتٌاسة تا هقادیش آى است. دس  اگش هستغیل ّا پٌْای هتفاٍتی داضتِ تاضٌذ آًگاُ هساحت آى هستغیل داسد.

 (xاستفاع ًطاى دٌّذُ ی چگالی است.)فشاٍاًی دس ّش ٍاحذ ایي سٍش 

یک تشداس ضاهل هطاّذات  xسٍش اغلی تشای سسن ّیستگشام است. دس ایٌدا  hist(x,…)دستَس  Rدس ًشم افضاس 

 تشای کٌتشل خضئیات ضکل است. …ی گضیٌص ّاػذدی ٍ پاساهتش

فشهاى ّا صیش سا تشای سسن ًوَداس ّیستَگشام تؼذاد اػذاد تػادفی تا تَصیغ دٍ خولِ ای دس ًظش گشفتِ ضذُ است. 

 دس غفحِ ی فشاهیي ًشم افضاس تایپ ًواییذ.

> n=5;p=.25 

> x<-rbinom(100,n,p) 

> hist(x,probability=TRUE) 

 

 

 

 

تاصُ ی تقشیثی تقسین  1+(      سا تِ  xتِ عَس خَدکاس تاصُ ی  R داضتِ تاضین، ًشم افضاس xاص  سهقذا nاگش 

اًذاصُ تطکیل  100هی کٌذ تا تِ ّش کذام اص تاصُ ّا هقادیش فشاٍاًی سا اختػاظ دّذ. تشای هثال دادُ ّای ها اص 

                                        ضذُ است. اص آًدایی کِ

           
          )     

هستغیل استفادُ کشدُ،  11کٌذ. دس حقیقت اص هستغیل فشاٍاًی استفادُ  8یا  7تایذ اص  Rهطاّذُ هی ضَد کِ 

 . ستا 5/0تالش کشدُ است تا تاصُ سا دس اػذاد سًذ تطکٌذ کِ دس ایٌدا ایي هقذاس  Rصیشا 
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قادیش هخػَغا ٍقتی تشای  ،قثَل ًیستف است( ّوَاسُ قاتل ٍ)کِ تِ استشاگس هؼش قاػذُ ی گفتِ ضذُ دس تاال،

حال حاضش پیطٌْاد هی کٌذ کِ تؼذاد  ، هستغیل ّای فشاٍاًی کوی سا اختػاظ هی دّذ. تحقیقاتn تضسگ

 هستغیل ّای فشاٍاًی تایذ تِ ًسثت 
 

 افضایص پیذا کٌذ.  ⁄ 

 

 ًوَدار جعثِ ای

هطخػات اغلی هدوَػِ  ًوَداس خؼثِ ای یک سٍش خایگضیي تشای ّیستَگشام است کِ ًگاُ کلی ٍ اخوالی تش

ُ خغَعی کِ اص دٍعشف آى تیشٍى صدُ تطکیل هی شای دادُ ّا تِ ها هی دّذ ٍ اص خؼثِ ّای هستغیلی تِ ّو

 ایي ًوَداس تشای هختػشساصی دادُ ّا تِ غَست فطشدُ ٍ ًوایص سشیغ دس حالت چَلگی دادُ ّا هی تاضذ.  ضَد.

صهاًی کِ ٍسؼت خغَط)دم ّا( کوک هی  .ادُ ّاستخؼثِ ًطاى دٌّذُ ی هَقؼیت ٍ تدوغ قیوت هشکضی د

دس اخشای تشخی اص تشًاهِ ّا، دادُ ّای پشت  کٌذ تا تتَاًین دس هَسد تخص ػوذُ ی دادُ ّا ًظش تذّین.

 )هطاّذاتی کِ اص سایش دادُ ّا تفاٍت فاحطی داسد( ًیض دسًقاط خذاگاًِ هطخع هی ضًَذ. 

 َست صیش است:ساختاس اساسی خؼثِ دس ًوَداس خؼثِ ای تػ

 یک خظ افقی کِ دس هیاى خؼثِ تِ ػٌَاى هیاًِ کطیذُ هی ضَد. (1

 دادُ ّا تِ دٍ ًیوِ تقسین هی ضًَذ کِ ّش کذام هیاًِ سا دستش داسد. (2

چاسک اٍل ٍ سَم تِ ػٌَاى هیاًِ ّای دٍ تخص هدضا هحاسثِ ضذُ ٍ خغَط افقی دس ّش کذام اص ایي  (3

 خؼثِ ی هستغیلی تِ ّن تستِ ضذُ اًذ.هقادیش کطیذُ ضذُ است. آًگاُ تَسظ یک 

هؼیاس ػذدی است ٍ سادُ تشیي کاستشد سا داسد. ًوَداس خؼثِ ای یک کادس  5ایي ًوَداس تشاساس خالغِ ساصی 

 min ٍ max( ٍ خغَط سیضی داسد کِ تِ   ( هیاًگیي، هحَس تاالیی )  ّوشاُ تا خغَعی دس هحَس پاییٌی )

 َلگی هٌاسة است. گستشش هی یاتذ.ٍ تشای ًوایص چ

( کِ دس ٍاقغ تفاٍت هیاى چاسک اٍل ٍ IQR) تٌاتشایي خؼثِ ی ًوَداس ًوایاًگش هَقؼیت چاسک هیاًی دادُ ّاست.

دادُ   %50هیاًی دادُ ّا استفادُ هی ضَد. صیشا  ذاصُ گیشی هیضاى ًَساًات دس قسوتتشای اً IQRسَم است. اص 

دم پاییٌی، هحذٍدُ ی تیي اًتْای پاییي خؼثِ تا کَچکتشیي دادُ ای کِ اص  ّا دٍسى خؼثِ قشاس خَاّذ گشفت.

IQR5/1 کَچکتش ًثاضذ سا ضاهل هی ضَد. هطاتِ آى دم تاالیی ًیض هحذٍدُ ی تیي اًتْای تاالی خؼثِ تا
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ادُ فلسفِ ی ایي تؼاسیف ایي است کِ ٍقتی د تضسگتش ًثاضذ سا ضاهل هی ضَد.  IQR5/1تضسگتشیي دادُ ای کِ اص 

 % هطاّذات دس تیي دم ّا خَاٌّذ تَد.99ّا اص تَصیغ ًشهال یا تَصیغ ّای  ّواًٌذ آى سسن هی ضًَذ 

یا  10هطاّذات ػذدی ) يتا چٌذی ،یی دس دٍ یا چٌذ دستًِوَداس ّای خؼثِ ای تشای هقایسِ تَصیغ دادُ ّا

 تیطتش( دس ّش دستِ تِ کاس هی سًٍذ.

 Nvسا اص سشی دادُ ّای پیص فشؼ دس ًشم افضاس اًتخاب هی کٌین.  ChickWeightتشای سسن ًوَداس دادُ ّای 

سسن کٌین. خْت سسن  Dietسا تا تَخِ تِ هتغیش  weightدس ایي سشی دادُ قػذ داسین ًوَداس سا تشاساس هتغیش 

 ًوَداس خؼثِ فشاهیي صیش سا دس غفحِ فشهاى ًشم افضاس تٌَیسیذ.

> boxplot(weight~Diet , data=ChickWeight, xlab="weight", main="cheak weight", 

horizontal=TRUE) 

 weight~Diet اًتخاب دٍ هتغیش تشای سسن. اص آًدا هِ دس ایي هثال هتغیش ;Diet  حالت است دس  4داسای

 ًوَداس خؼثِ تشای ّش یک اص هطاّذات سسن ضذُ است. 4ًتیدِ دس خشٍخی ًشم افضاس 

 data=ChickWeightادُ ای کِ دس سسن ًوَداس اص هطاّذات اًْا استفادُ ضذُ است.; ًام سشی د 

 xlab="weight"  ػٌَاى هحَسx 

 main="cheak weight"  ػٌَاى اغلی ًوَداس 

 horizontal=TRUE اًتخاب سسن افقی ًوَداس. دس غَست ػذم تایپ ایي فشهاى ًوَداس تِ غَست ػوَدی ;

 سسن هی ضَد.

 هؼشفی ّش یک اص قسوت ّای ًوَداس:

 کویٌِ .1

 چاسک اٍل .2

 چاسک دٍم)هیاًِ( .3

 چاسک سَم .4

 تیطیٌِ .5

 دادُ ّای پشت .6



10 | w w w . K h a r a z m i - S t a t i s t i c s . i r  

 

 ًوَدار شاخِ ٍ ترگ

، ًوَداس ضاخِ ٍ تشگ تشای هطاّذُ ضکل تَصیغ ٍ هقادیش تسیاس هفیذ تاضذاگش هدوَػِ دادُ ّا ًسثتا کَچک 

سوت ساست است. ضوا آًْا سا کٌاس  ،ضاخِ است ٍ تؼذاد اػذاد ی است. تؼذاد ضواسُ ّا دس سوت چپ هیلِ

فشؼ کٌیذ کِ خذٍل اهتیاصات تاصی تستکثال سا داسیذ ٍ ًوشات صیش سا ّیذ تا ًوَداس سسن ضَد. دیکذیگش قشاس هی 

 دس ّش تاصی تشای تاصکٌاى دس ّش دٍ تین دس دست داسیذ.

1 ،13 ،23 ،54 ،12 ،34، 54، 12، 34، 21، 45، 65، 42، 45، 32، 1، 2، 34 ،5، 5، 4، 3، 2، 34، 54، 32 

> y<-c(1,13,23,54,12,34,54,12,34,21,45,65,43,45,32,1,2,34,5,5,4,3,2,34,54,32) 

> stem(y) 
 

 

 

 

 

 ًوَدار پراکٌذگی

ٌّگاهی کِ اص آهاس استفادُ هی کٌین، اغلة هسائل اص استثاط تیي اًذاصُ ّای هختلف ًطات هی گیشد. تشای 

    (      1،2...، شاکٌذگی است کِ ًقاطپتشسسی ایي هَضَع یکی اص هْن تشیي ٍ سایح تشیي ًوَداسّا، ًوَداس 

 Rدّذ. دس  سا ًطاى هی   ٍ    یي هقادیش سا تا ػالهت ًقغِ یا ًطاى ّای دیگش هطخع هی کٌذ. ٍ استثاط ت

سسن هی ضًَذ. استفادُ ی کلی اص دستَس  ()plot)ٍ تسیاسی اص ًوَداسّا( اص دستَس  ًوَداسّای پشاکٌذگی

plot(x,y,…)  ِاًدام هی پزیشد ک xٍ y   تشداسّای ػذدی تا عَل دادُ ی سسن ضذُ ّستٌذ. آسگَهاى ّای

 ، تشای دادُ ّای غیش ػذدی ٍخَد داسد.plotتسیاس دیگشی دس کٌاس اًَاع هختلف 

ٍ ًوَداس پشاکٌذگی سا سسن است  ”type=”pالت خَدکاس دس ح Rاست. دس   typeى هْن ٍ قاتل رکش،ایک آسگَه

اص اتتذا تا اًتْا تِ ّن ٍغل هی  (       َسیلِ ی خغَط ّش تاصُ، ًقاط)کِ دس آى ت . ًوَداسّای خغیذهی کٌ

است کِ چیضی  ”type=”nداسًذ کِ اص خولِ  داًَاع دیگش ًیض ٍخَ سسن هی ضًَذ. ”type=”lضَد( تا آسگَهاى 

تشای   .کاستشد داسد کِ تخَاّین دستَسات دیگش سا سٍی آى اخشا کٌین یتٌْا صهاً دستَس ایي سا سسن ًوی کٌذ.

ترگ ًوَدار شاخِ ٍ  
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دس ًظش هی گیشین.  40سسن ًوَداس اص دٍ سشی اػذاد تػادفی اص تَصیغ ًشهال  استاًذاسد ٍ تَصیغ پَاسي تا هیاًگیي 

 فشاهیي صیش سا دس ًشم افضاس تٌَیسیذ.

> x<-rnorm(50) 

> y<-rpois(50,40) 

> plot(x,y,main="chart") 

 

 

 

 

 

 

 QQ ًوَدار

سّای پشاکٌذگی ّستٌذ کِ تشای هقایسِ ی دٍ گشٍُ ( ًَػی اص ًوَداQQچٌذک)یا تِ ػثاستی -ّای چٌذکًوَداس

یک ًوًَِ تا تَصیغ هشتَط تِ آى تِ کاس هی سٍد. دس ایي حالت کِ دس آى دٍ گشٍُ تِ  یاص تَصیغ ّا ٍ یا هقایسِ 

 ّش گشٍُ تِ دست هی آیذ: تّذااتتذا اص تشتیثی کشدى هطا QQاًذاصُ ی تشاتش خَد داسًذ، ًوَداس ّای 

             

ٍ 
            

 سسن هی ضَد.  i=1,2,..,n (X[i],Y[i])سپس یک ًوَداس پشاکٌذگی اص

ن ّن حدن ضًَذ. تشای سادُ اًدام ضَد تا دٍ گشٍُ تا ّ عشح حدن گشٍُ ّا هتفاٍت است تایذ چٌذ دس حالتی کِ

سا تِ حدن گشٍُ کَچکتش کاّص هی دّذ، اها هقذاس هاکسیون ٍ هیٌیون آى سا  حدن گشٍُ تضسگتش ،Rایي کاس 

 X  ٍ20هطاّذُ اص  5حفظ کشدُ ٍ تِ عَس هساٍی چٌذک ّای تیي آًْا سا اًتخاب هی کٌذ. تِ عَس هثال اگش 

  Yاص  چاسک اٍل، هیاًِ، چاسک سَم ٍ هاکسیون دس هقاتل هقادیش هیٌیون،  Xداضتِ تاضین هقادیش Yهطاّذُ اص 

 سسن هی ضًَذ.
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یک ًوًَِ ی تک ػضَی دس هقاتل تَصیغ هشتَط تِ آى سسن هی ضَد، چٌذک ّای ًظیش تشای تٌظین صهاًی کِ 

قشاس  Yسٍی هحَس سا ٍ دادُ ّا  Xتِ عَس خَدکاس چٌذک ّای ًظیش سٍی هحَس  R آى دس ًظش گشفتِ هی ضَد.

سیثی، چٌذک ّا ًسثت دام هی دٌّذ تشای خلَگیشی اص اٌس ّا ػول ػکس سا اًاضهی دّذ. اها تشخی دیگش اص ًشم اف

    تِ احتوال
 

 
)  پخص هی ضًَذ. 1اًتخاب ٍ تِ غَست هساٍی دس هیاى غفش ٍ  ⁄ 

قشاس هی گیشد. اگش یک تَصیغ تثذیل     ًضدیک تِ خظ  QQّن تَصیغ تاضٌذ، ًقاط دس ًوَداس  X  ٍYٍقتی 

ثاضذ، خظ هستقین هتفاٍتی سا خَاّین دیذ. اص عشف دیگش اگش دٍ تَصیغ یکساى ً خغی تَصیغ دیگشی تاضذ،

  الگَی هٌظوی سا خَاّین دیذ.

تَصیغ ًوایی ٍ  3 هؼیاس اًحشاف ،5تا تَصیغ ًشهال تا هیاًگیي  x ٍ yدٍ هتغیش تا ػٌَاى  QQسسن ًوَداس تشای 

 است.

> x<-rnorm(5000, mean=5, sd=3)) 

> z<-exp(rnorm(2000,mean=3,sd=2)) 

> qqplot(x,z,main="QQ Plot") 
 

 

 

 

 Rدستَرات تکویلی ترای رسن ًوَدار در ًرم افسار 

 احیِ ی عشح دس ًوَداس ٍخَد داسد:چٌذ دستَس دیگش تشای اضافِ کشدى هَلفِ ّا تِ ً

points(x,y,…) 

lines(x,y,…)  :تاصُ ی سسن خظ سا هطخع هی کٌذ 

text(x,y,labels,…) : .هتي سا تِ ًوَداس اضافِ هی کٌذ 

 abline(a,b,…) خظ :y=a+bx  .سا تِ ًوَداس اضافِ هی کٌذ 
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abline(h=y,…) : .یک خظ افقی سا تِ ًوَداس اضافِ هی کٌذ 

abline(v=x,…)  .یک خظ ػوَدی سا تِ ًوَداس اضافِ هی کٌذ 

polygon(x,y,…) : .یک چٌذ ضلؼی سا تِ ًوَداس اضافِ هی کٌذ 

segments(x0,y0,x0,x1,…) : .خغَط تیي تاصُ ّا سا سسن هی کٌذ 

arrows(x0,y0,x1,y1,…) : .ػالهت فلص سا سسن هی کٌذ 

symbols(x,y,…)  :.دایشُ ّا،هشتغ ّا، دسخِ تٌذی ّا ٍ ... سا سسن هی کٌذ 

leged(x,y,legend,…) : .فْشست ػالئن سا سسن هی کٌذ 

 آسگَهاى ّایی ّوچَى سًگ، اًذاصُ ٍ ... ًیض هی تَاًذ تِ ّش کذام اص ایي دستَسات اضافِ ضَد.
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