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هقذهه:
ًوَدار ّای آهاری ًقص هْن ٍ اساسی در تحلیل تَغیلی دادُ ّا ٍ ًیش رٍش ّای تطخیػی دارًذ .تٌاتزایي تزای
یک ًزم اكشار آهاری ؾزٍری است کِ تَاًایی رسن اًَاع ًوَدارّای آهاری را داضتِ تاضذ .در ایي سهیٌِ هی تَاى
 S-PLUSرا یکی اس تَاًاتزیي ًزم اكشارّای آهاری داًستً .زم اكشار  S-PLUSتَاًایی رسن گستزدُ تسیار
ٍسیؼی اس ًوَدارّای  2تؼذی ٍ  3تؼذی را داراست .در اداهِ رٍش رسن ًوَدارّای آهاری در ًزم اكشار آهَسش
دادُ ضذُ است.

رسن نوودار
دٍ رٍش تزای رسن ًوَدار ٍجَد دارد.
 .1رٍش هستقین :اًتخاب دادُ ّای هَرد ًظز ٍ کلیک کزدى تز رٍی دکوِ ی ًوَدار هزتَقِ در جذاٍل
ًوَداری دٍتؼذی ٍ سِ تؼذی
 .2رٍش ؿیز هستقین :اًتخاب ٍ کطیذى آیکَى ًوَدار هزتَقِ اس جذٍل ًوَداری تِ غلحِ ی رسن ٍ رّا
کزدى دکوِ ی هاٍس .تِ ػثارت دیگز رّا کزدى آیکَى ًوَدار اًتخاتی ٍ سپس اًتقال دادُ ّای
اًتخاتی تز رٍی غلحِ ی ًوَداری .الثتِ اس قزیق هٌَی ً graphیش هی تَاًین ایي ًوَدار ّا را رسن
کٌین.

 .1رسن ًوَدار تا استلادُ اس رٍش هستقین:
ًوَدارّای دٍ تؼذی ٍ سِ تؼذی تِ غَرت آیکَى ّای ًوَداری در ًَار اتشار استاًذارد تزای رسن سزیغ ًوَدار
ّای در دستزس است.
نواد رسن نوودار سه بعذی3D plot

نواد رسن نوودار دو بعذی2D plot
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سهاًی کِ تز رٍی ّز یک اس آیکَى ّای ًوَداری در ًَار اتشار استاًذارد کلیک هی کٌین ،جذٍل ًوَداری هزتَقِ
ًطاى دادُ هی ضَد .تزای دیذى تَؾیحات ّز یک اس ًوَدارّا در جذاٍل ًوَداری ،کاكی است کِ ًطاًگز هاٍس
را تزٍی آیکَى ًوَدار هزتَقِ قزار دّین ٍ چٌذ ثاًیِ تاهل ًواییذ .تا ایي ػول تَؾیحات هزتَـ تِ ًوَدار ظاّز
هی ضَد.
توام ًوَدارّای دٍ تؼذی کِ در ایي ًزم اكشار رسن هی ضَد در تػَیز
رٍتزٍ ًطاى دادُ ضذُ است .در ایي تػَیز ًطاًگز تزای رٍی اٍلیي ًوَدار اس
سوت چپ قزار دارد ٍ ّواًكَر کِ هطاّذُ هی کٌیذ ًام ًوَدار ًوایص
دادُ ضذُ استً .وَدار  ٍ .scatterدر ًَار ٍؾؼیت هی تَاًیذ راٌّوایی
ّای السم تزای هتـیزّای هَرد ًیاس را هكالؼِ ًواییذ.
ًوًَِ ّای اس ًوَدار ّای دٍ تؼذی در ًزم اكشار:
ًوَدار پزاکٌص ()Scatter Plot
هاتزیس ًوَدار پزاکٌص()Scatter Plot Matrix
ًوَدار حثاتی رًگی ()Bubble Color Plots
ًوَدار خكَـ تزجستِ ()Contour Plot

تػَیز رٍتزٍ تواهی ًوَدارّای سِ تؼذی است کِ ًزم اكشار رسن هی کٌذ .تا قزار دادى
ًطاًگز تز رٍی ّز یک اس ایي آیکَى ًام ًوَدار ظاّز ضذُ ٍ تا کلیک تز رٍی آى ًوَدار
هَرد ًظز رسن هی ضَد.
تزای رسن ّز یک اس حالت ّای دٍ ٍ سِ تؼذی السم است دادُ ّا در ًزم اكشار تؼزیق
ضذُ تاضٌذ .سپس ستَى هزتَـ تِ دادُ ّا را اًتخاب کزدُ ٍ رٍی آیکًَی اس ًوَدارّای
کِ قػذ داریذ آى را رسن کٌیذ کلیک هی کٌیذ تا ًوَدار در غلحِ ی جذیذ هطاتِ غلحِ
ی پاییي ًوایص دادُ ضَد.
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در ًوَدار سیز اػذاد هزتَـ تِ قذ ٍ ٍسى  22كزد تالؾ كارؽ اس جٌسیت آًْاست ٍ ًوَدار رسن ضذُ ًوَدار دٍ
تؼذی  line scatterاست .در ایٌجا ًوَدار هتـیز ٍسى رسن ضذُ است .هحَر  xضوارُ ی اكزاد است ٍ هحَر y

اػذاد هزتَـ تِ هتـیز ٍسى.
تزای رسن ًوَدار تا استلادُ اس رٍش هستقین هزاحل سیز را تایذ اًجام دّین:
.i

در ًَار استاًذارد تزای تاس کزدى ّز یک اس جذاٍل ًوَداری دٍ تؼذی یا سِ یؼذی تِ تزتیة تز
رٍی دکوِ ی  2D plotیا  3D plotکلیک هی کٌین.

.ii

هجوَػِ دادُ هَرد ًظز را تاس هی کٌین.

.iii

دادُ ّای ستَى ّایی را کِ هی خَاّین ًوَدار آًْا را رسن کٌین اًتخاب هی کٌین.

.iv

تز رٍی آیکَى ًوَدار هَرد ًظز در جذٍل ًوَداری هزتَقِ کلیک هی کٌین.

اگز هزاحل تِ درستی اًجام ضَد غلحِ ای هطاتِ غلحِ سیز ًوایص دادُ ضذُ کِ ًوَدار هزتَقِ در آى
رسن ضذُ است.
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 .2رسن ًوَدار تا استلادُ اس رٍش ؿیز هستقین
تزای رسن ًوَدار تِ رٍش ؿیز هستقین هزاحل سیز را قی ًواییذ.
.i

هجوَػِ دادُ هَرد ًظز را تاس هی کٌین.

.ii

در ًَار اتشار استاًذارد تز رٍی دکوِ ی  Newکلیک هی کٌین.

.iii

اس کادر هحاٍرُ ای  Newگشیٌِ ی  Graph Sheetرا اًتخاب هی کٌین ٍ تؼذ گشیٌِ
 Okرا کلیک هی کٌین.

 )1آیکَى  Newدر ًَار اتشار استاًذارد
 )2هسیز اس قزیق ًَار اتشار File > New > Graph Sheet > Ok
ضوا هی تَاًیذ تا سدى  ٍ Ctrl+Shift+Vیا اًجام هسیز سیز دٍ پٌجزُ دادُ ّا ٍ ًوَدار را در کٌار ّن
قزار دادُ ٍ در غلحِ ًوایص خَد هطاّذُ ًواییذ.

Window > Tile Vertical

تزای ًوایص ػوَدی هی تَاًیذ دکوِ  Tile Horizontalدر هٌَی  Windowرا تشًیذ ٍ یا اس کلیذ
تزکیثی  Ctrl+Shift+Hاستلادُ ًواییذ.
.iv

تا تَجِ تِ ًوَدار هَرد ًظز در جذٍل ًوَداری هتٌاقز ،کلیک هی کٌین ٍ ّواى قَر
کِ دکوِ هاٍس را ًگِ داضتِ ایذ ،آى را تزٍی غلحِ ًوَداری کِ ًوایص دادُ ضذُ
است هی کطین .تؼذ اس ایٌکِ رٍی غلحِ ًوایص رسن قزار گزكت دکوِ ی هاٍس را
رّا هی کٌین .هطاّذُ هی ضَد کِ هحَرّای هختػات پیص كزؼ رسن هی ضًَذ ٍ
آیکَى ًوَدار هزتَقِ کِ هی خَاستین در گَضِ سوت چپ تاال غلحِ رسن ظاّز هی
ضَد.

ّواًكَر کِ در ًوَدار سیز
هطاّذُ
density

هی

کٌیذ

نواد نوودار انتخاب شذه

ًوَدار

تزای رسن اًتخاب

ضذُ است کِ در تاال سوت چپ
ػالهت ًوَدار را هطاّذُ هی
کٌیذ.
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.v

دادُ ّای ستَى ّایی را کِ هی خَاّین ًوَدار آى را رسن کٌین اًتخاب هی کٌین.

.vi

در داخل یکی اس خاًِ ّای ستَى ّای اًتخاتی (ًِ ًام ستَى ٍ ضوارُ ستَى) کلیک
هی کٌین .در ایي ٌّگام ّواى قَر کِ دکوِ ی هاٍس را ًگِ داضتِ ایذ ،آى را تز رٍی
آیکَى ًوَداری کِ در غلحِ ی رسن ٍجَد دارد هی کطین .در ایي سهاى آیکَى
ًوَدار هزتَـ تِ ضکل اًتخاب ضذُ(تـییز رًگ دادُ ٍ تِ رًگ خاکستزی در هی آیذ)
در هی آیذ .حال اگز دکوِ هاٍس را رّا کٌینً ،وَدار هَرد ًظز رسن هی ضَد.

ًوَدار  densityرسن ضذُ تزای هتـیز ٍسى

رسن نوودارهای دو بعذی و تفسیر آنها
ًوَدار جؼثِ ای ()Box Plot
ایي ًوَدار تزای ًطاى دادُ ًحَُ ی پزاکٌذگی دادُ ّا سَدهٌذ استً .وَدارّای جؼثِ ای دٍ ًَع اًذ.
 .1تک(اًلزادی)
 .2گزٍّی
یک نمودار جعبه ای تک (انفرادی) برای به تصویر کشیدن یک ستون از داده ها رسم می شود.
تزای رسن ًوَدار جؼثِ ای ستَى دادُ ای کِ هذ ًظز داریذ را اًتخاب کٌین ٍ تز رٍی آیکَى ًوَدار
جؼثِ ای کلیک ًواییذ.
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دٍ حالت ًوَدار تِ غَرت ػوَدی ٍ اكقی را هی تَاًیذ اًتخاب کٌیذ.
بیشینه داده ها

چارک سوم Q3
هیانه Q2

چارک اول Q1

کوینه داده ها

تزای رسن ًوَدار جؼثِ ای در حالت گزٍّی تایذ دٍ ستَى هذ ًظز را اًتخاب هی کٌذ .هقادیز در ستَى اٍل
تؼذاد ًوَدارّای جؼثِ ای را هی ساسد .هثال اگز در ستَى اٍل  4هقذار ٍجَد داضتِ تاضذً 4 ،وَدار رسن هی
ضَد ٍ .دادُ ّا در ستَى تؼذی هقادیز هزتَـ تِ جؼثِ ٍ دم ّای ًوَدار را تؼییي هی کٌٌذ.
رسن ًوَدار QQ-Plot

ًوَدار  Quantile –Quantile Plotدادُ ّا را تا چارک تاتغ تَسیغ احتوال تجوؼی هقایسِ هی کٌذ .تا استلادُ
ا س ایي ًوَدار هی تَاى تَسیغ دٍ هجوَػِ را تا ّن هقایسِ کزد ٍ ّوچٌیي تؼییي کزد کِ یک هجوَػِ دادُ اس
تَسیغ خاغی پیزٍی هی کٌذ یا ًِ؟
تزای رسن ًوَدار QQ-Plotستَى دادُ ای کِ هذ ًظز داریذ را اًتخاب کٌین ٍ تز رٍی آیکَى ًوَدار جؼثِ ای
کلیک ًواییذ.
ًوَدار  QQ-Plotهقادیز دادُ ّای هزتة ضذُ را در
قَل هحَر ػوَدی  ،در هقاتل چارک ّای هتٌاظز اس
تَسیغ تخویي سدُ ضذُ (ًظزی) را در قَل هحَر اكقی
ًطاى هی دّذ.
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نحوه تفسیر نوودار QQ-Plot

اگز دادُ ّای ضوا در اقزاف خف هستقین ٍ ًشدیک تِ آى قزار گیزًذ تَسیغ ًظزی ضوا تكَر قاتل قثَلی هذل
خَتی تزای دادُ ّا هی تاضذ .تِ ػثارت دیگز دادُ ّای ضوا اس تَسیغ ًظزی کِ هطخع کزدُ ایذ ،پیزٍی هی
کٌٌذ .اگز ًقاـ یا تِ ػثارت دیگز دادُ ّای ضوا در اقزاف خف هستقین قزار ًگیزًذ ،تَسیغ ًظزی (تخویٌی) ضوا
هذل خَتی تزای دادُ ّا ًوی تاضذ ٍ تایذ تَسیغ ّای دیگزی را کِ هی تَاى هذل خَتی تزای دادُ ّا تاضٌذ را
تزرسی کٌیذ.
ًوَدار QQ-Normal

ًوَدار ّ QQ-Normalواى ًوَدار QQ-Plotاست کِ اس تَسیغ ًزهال تِ ػٌَاى تَسیغ ًظزی دادُ ّا استلادُ
هی کٌذ.
تزای رسن ًوَدار  QQ-Normalستَى دادُ
ای کِ هذ ًظز داریذ را اًتخاب کٌین ٍ تز رٍی
آیکَى ًوَدار جؼثِ ای کلیک ًواییذ.

رٍش رسن ًوَدارّای تیاى ضذُ در اداهِ ًیش ّوچَى هَارد تاال است.
ًوَدار ستًَی ()Histogram
ایي ًوَدار تزای هتـیزّای کوی پیَستِ هلیذ است.
ًوَدار تاتغ چگالی احتوال ()Density
ایي ًوَدار در تؼییي ًزهال ٍ ؿیز ًزهال تَدى تَسیغ دادُ ّا تِ کار هی رٍد .اگز ًوَدار تاتغ چگالی هتقارى یَدُ ٍ
سًگی ضکل تاضذ،گَیین کِ دادُ ّا دارای تَسیغ ًزهال هی تاضٌذ.
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ًوَدار دایزُ ای ()Pie
تػَیزی اس تَسیغ كزاٍاًی یک هتـیز کیلی را ًوایص هی دّذً .واد ًوَدار در ًزم اكشار
ًوَدار ًقكِ ای ()Dot
ایي ًوَدار دادُ ّای هستقل را در هقاتل رستِ ّای هزتَقِ تا استلادُ اس خكَـ ضثکِ ای ،تِ هٌظَر ًوزُ دّی
تِ سكَح رستِ ّای هزتَقِ رسن هی کٌٌذ.
ًوَدار هیلِ ای()Bar
ًوادّای ًوَدار در ًزم اكشار
ًوادّای ًوَدار هیلِ ای تزای خكا
تزای رسن ًوَدار هیلِ ای گزٍّی کاكی است تواهی هتـیزّای هذًظز را اًتخاب کٌینً .زم اكشار تزای ّز یک اس
هتـیزّا ،رًگی را تزای تلکیک اًتخاب هی کٌذ( .الثتِ هی تَاى ایي رًگ ّا ٍ گزاكیک را تا تٌظیواتی کِ ًزم
اكشار در اختیار گذاضتِ است تـیز دّیذ).
ًوَدار پزاکٌص ٍ خكی
ایي ًوَدار ّا هیشاى ارتثاـ تیي دٍ هتـیز را ًطاى هی دّذ .در ایي ًوَدار تِ ػلت آًکِ اس دٍ هتـیز استلادُ هی
ضَد تایذ دٍ ستَى دادُ ّا را اًتخاب کزد .تزای جاتِ جایی هحَر ػوَدی ٍ اكقی هی تَاى جای ستَى ّا را
تؼَیؽ کزد .ستَى اٍل اس سوت چپ هحَر
 ٍ yستَى دٍم اس چپ هحَر xاست ٍ .یا هی
تَاى قثل اس آًکِ ستَى دادُ ّا را اًتخاب
کٌیذ تا کلیک کزدى تز رٍی ًوَدار هَرد ًظز
در کارد تاس ضذُ ی جذیذ هحَرّای  yٍxرا

نام هجووعه داده
هحور  xها
هحور  yها

هطخع کزد.
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ًوَدار ّای هٌحٌی تزاسش تزای هذل ّای خكی
ایي سزی ًوَدارّا یک هذل رگزسیَى خكی سادُ تِ ًوَدار پزاکٌص دادُ ّای هزتَقِ تزاسش هی دٌّذ ٍ
تزاسش هٌحٌی ّای تا هذل ّای خكی تزاساس قاػذُ کوتزیي هزتؼات هی تاضذ.
ًوَدارّای پزاکٌص ّوَار()Smoothing Plot
ایي ًوَدار پزاکٌص تزای تزاسش یک تاتغ غاكی تز رٍس ًوَدار پزاکٌص ًقاـ دادُ ّا تکار هی رٍد.

ًوَدار سوثَلیک()Text as Symbols Plot
ًَػی خاظ اس ًوَدارّای پزاکٌص ٍ خكی .تا ایي تلاٍت کِ رضتِ ای اس حزٍف تِ ػٌَاى سوثَل در ًوَدار هَرد
استلادُ قزار هی گیزد.
ًوَدارT Series Plot
ایي ًوَدار ًَع تخػَغی اس ًوَدار خكی است کِ هقادیز چٌذیي هتـیز  Yرا در هقاتل یک هتـیز هطتزک X
رسن هی کٌذ .دادُ ّا در قَل هحَر ػوَدی در هقاتل دٍرُ ّای تٌاٍتی غحیح در قَل هحَر اكقی رسن هی
ضًَذ .ضوا هی تَاًیذ ایي دٍرُ ّای تٌاٍتی غحیح را تا اختػاظ دادى تزچسثْای دیگز اس قثیل تاریخ ٍ سهاى،
تَسف کادر هحاٍرُ ای  Line Scatter Plotتـییز دّیذ.
ًوَدارّای حثاتی ٍ رًگی ()Bubble and Color Plots
ًَع خاغی اس ًوَدار پزاکٌص دٍ تؼذی هی تاضٌذ کِ ًوایص هقادیز سِ هتـیز را در یک ًوَدار دٍ تؼذی اهکاى
پذیز هی ساسد .تـییزات هتـیز سَم اؾاكِ ضذُ در ًوَدار در تـییز کِ در اًذاسُ ًواد حثاتی ضکل ٍ یا تـییز رًگ
ًوادّا ًطاى دادُ هی ضَد.
ًوَدار حثاتی رًگی
تزکیثی اس ًوَدارّای رًگی ٍ حثاتی هی تاضذ کِ ًوایص ّوشهاى چْار هتـیز را در یک ًوَدار پزاکٌص دٍ تؼذی
اهکاى پذیز هی ساسد.
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ًوَدار پزاکٌص هاتزیسی
ًواد ایي ًوَدار در ًزم اكشار

تا تقسین تٌذی غلحِ ًوایص چگًَگی پزاکٌذگی دادُ ّا را ًوایص هی دّذ.

ًوَدار Contour/Level Plot

ًوَدارّای خكَـ تزجستِ ٍ سكَح تزاسف تزای ًوایص دادُ ّای سِ هتـیزُ در دٍ تؼذ تکار هی رٍدّ .ز خف
ًطاًگز یک سكح یا ارتلاع اس سكَح هتٌاظز تا هتـیز سَم استً.وَدارّای خكَـ تزجستِ رًگی ،اس رًگْایی
هیاى خكَـ تزجستِ تزای ًطاى دادى تلاٍت هیاى سكَح استلادُ هی کٌٌذ.

رسن نوودارهای سه بعذی و تفسیر آنها
ًوَدارّای سِ تؼذی ًیاسهٌذ سِ دستِ دادُ  x,y,zاست .تا اًتخاب ایي سِ ستَى ٍ کلیک کزدى ّز یک اس
آیکَى ّای هَرد ًظز در قسوت ًوَدارّای سِ تؼذی ًوَدار رسن هی ضَد.
ًوَدار Contour/Level Plot

ایي ًوَدار ّوچَى حالت دٍ تؼذی ػول هی کٌذ تا ایي تلاٍت کِ خكَـ تزجستِ در كؿای سِ تؼذی ٍ هتٌاظز
تا هقادیز هحَر هختػات ً zوایص دادُ هی ضًَذ.
ًوَدارّای سكحی(پَستِ ای) ٍ ًوَدارّای سِ تؼذی
ًوَدار ّای سكحی ،دادُ ّا را در كؿای سِ تؼذی تِ غَرت یک ضثکِ تَری رسن هی کٌذ .ایي ًوَدارّای
سكحی در سِ ًَع (  )Coarse,Data grid,Splineرسن هی ضًَذ ٍ .هتٌاظز تا ّز یک اس ایي ًوَدارّاًَ ،ع
رًگی آًْا ًیش در جذٍل ًوَداری سِ تؼذی قاتل دستزسی است.
ًوَدارّای هیلِ ای سِ تؼذی ،سكَح تَری ّستٌذ کِ تَسف هیلِ ّایی کِ کٌار ّن قزار گزكتِ اًذ ،رسن هی
ضًَذ.
دیگز ًوَدارّای کِ در ایي قسوت ّستٌذ تَؾیحاتی هطاتِ حالت دٍتؼذی خَد دارًذ.
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هنبع:
آهَسش کارتزدی ٍ آهَسش ًزم اكشار  ،s-plusگزدآٍردًگاى دکتز هسؼَد ًیکَکار ،حثیة تزتتی قزُ تاؽ ،هزؾیِ
سْیلی راد ،راؾیِ اٍالد دیلوقاًیاى ،اًتطارات گستزش ػلَم پایِ1334،
کارتزد ًزم اكشار  s-plusدر تحلیل آهاری ،تالیق :آیتیي سؼادت ،هْذی هختارپَر ،سیٌة ًَرٍسی،اًتطارات جْاد
داًطگاّی ٍاحذ اغلْاى1331 ،
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