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مرکس آماری خًارزمی

رسم ومًدار در ورم افسار Minitab
مقدمٍ:
یکی از هسیت ّای تسرگی کِ ًوَدار در هقاتل تا جذٍل دارد اًتقال تسیاری از هفاّین در یک ًگاُ است .یک
تصَیر خَب ارزش ّسار کلوِ را دارد ٍ تا دیذى یک ًوَدار در یک ًگاُ هی اٍتي تِ تسیاری از ٍیژگی ّای آى
اطالػات پی ترد.

مىًی Graph
ترای رسن ًوَدار از هٌَی  Graphاستفادُ کٌیذ .اًَاع
ًوَدارّایی کِ در تحلیل ّای آهاری هَرد ًیاز است در
ایي ًرم افسار قرار دادُ ضذُ است ٍ ضوا هی تَاًیذ از
ایي هٌَ ترای رسن آًْا استفادُ ًواییذ.
ترای ًوایص دادُ ّای گسستِ از ًوَدار ّای هیلِ ای،
دایرُ ای ٍ ًقطِ ای ٍ ترای دادُ ّای پیَستِ از
ًوَدارّای ّیستَگرام ٍ چٌذتر فراٍاًی استفادُ هی
ضَد .در اداهِ تِ تیاى ًوَدارّای رکر ضذُ ٍ ساقِ ٍ
ترگ ٍ جؼثِ ای هی پردازین.

ومًدار َیستگرام
ترای رسن ًوَدار ّستگرام هسیر زیر را اًجام دّیذ.
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Graph > Histogram

پٌجرُ ی رٍترٍ تاز هی ضَد .چْار حالتی کِ در ایي پٌجرُ در ًظر گرفتِ ضذُ است چْار حالت هختلف ًوایص
ًوَدار است.
ً:Simpleوایص سادُ
ً :With fitوایص ًوَدار ّیستگرام ّوراُ تا هٌحٌی
ًرهال
 :With outline and groupsرسن خطَط هرزی ٍ
تیرًٍی ٍ گرٍُ تٌذی ّا
ّ :With fit and groupsوراُ ًوَدار ًرهال ٍ گرٍُ
تٌذی ّای

ومًدار دایرٌ ای
از ًوَدار دایراُ ای ترای ًوایص دادُ ّای کیفی استفادُ هی ضَد .ترای رسن ًوَدار دایرُ ای از هسیر تیاى ضذُ
استفادُ کٌیذ .سپس پٌجرُ زیر تاز هی ضَد.

Graph > Pie chart

در قسوت  Categorical Variableهتغیرّایی کِ هی خَاّین ًوَدار دایرُ ای آًْا را رسن کٌین هٌتقل هی
کٌین(.ترای رٍ هتغیر کلیک کردُ ٍ دکوِ ی  Selectرا تسًیذ تا تِ هستطیل جلَ هٌتقل ضَد)
ومًدار دایرٌ ای دادٌ َای خام
مقادیر ومًدار از ريی جديل

مقادیر مًرد بررسی
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پس از زدى دکوِ ی ً okوَدار
ّای دایرُ ی ًوایص دادُ هی ضَد.
ًوَدار زیر هرتَط تِ سي ٍ
جٌسیت افرا هرهَرد پرسص قرار
گرفِ ضذُ است.

مثال :در یک تررسی اجتواػی ً 1200فر هَرد سَال قرار گرفتِ اًذ کِ آیا از ضغل خَد رضایت دارًذ تا ًِ؟ ٍ تا
سِ گسیٌِ خیلی زیاد ،زیاد ٍ کن دادُ ّای زیر جوغ آٍری ضذُ است.
هی خَاّین ًوَدارُ ای دایرُ ای ایي ًوَدار را از فرهاى chart

 values form a tableرسن کٌین.

طثق هطالة تیاى ضذُ هسیر را طی
کٌیذ .در پٌجرُ  pie chartگسیٌِ ی
 chart values form a tableرا رٍضي
کٌیذ ٍ .تِ صَرت ًوایص دادُ ضذُ در

عىًان خالصٍ
ومًدار
خالصٍ ای دادٌ َای

تصَیر هتغیرّا را تِ هستطیل ّای رٍترٍ
هٌتقل کٌیذ.

4|www.Kharazmi-Statistics.ir

ٍ تا زدى دکوِ ی ً okوَداری تِ ضکل
زیر رسن هی ضَد.

ومًدار وقطٍ ای
ایي ًوَدار تا تیاى هثالی ضرح دادُ ضذُ است.
هثال :سی ًفر از هرداى ٍ زًاى کِ دارای ًاراحتی چطن تَدًذ هَرد هؼایٌِ یک چطن پسضک قرار گرفتِ اًذً .تایج
هؼایٌِ تِ صَرت کذ ّای آستیگوات( ،)Aآب هرٍاریذ(،)Cآب سیاُ( ،)Gصذهِ دیذُ(،)Iلَچ( ٍ )Sسایر ًاراحتی
ّا( )Oتِ ّوراُ جٌسیت آًْا در زیر زیر فْرست ضذُ است.

واراحتی چشم
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ًوَدار ًقطِ ای ترای هتغیر تیواری چطن تِ صَرت سادُ ٍ ّوچٌیي تِ صَرت گرٍُ تٌذی تراساس هتغیر
جٌسیت رسن کٌین .از آًجا کِ هی تایست ػٌاصر ًوَدار ًقطِ ای تِ صَرت ػذد تاضٌذ ًخست هتغیرّای کیفی
تیواری چطن را از حالت  textتِ فرم numericتثذیل هی کٌین.
Data > code > text to numeric
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ٍ تِ صَرت ًوایص دادُ
ضذُ کذتٌذی هی کٌین.
تا ایي ًَع کذتٌذی توام

ستًوی کٍ می خًاَیم کد بىدی شًد

وام ستًن جدید

کارکترّای ًَع تیواری
کِ تِ صَرت حرٍفی
تؼریف ضذُ تَدًذ تِ
صَرت ػذدی تؼریف هی
ضًَذ .اػذادی از  1تا .6
ٍ ستًَی تا ػٌَاى ًام
جذیذ در پٌجرُ ی
 worksheetایجاد هی
ضَد.
تؼذ از کذ تٌذی اًجام
ضذُ تا اجرای هسیر رکر ضذُ در پاییي هراحل را ترای رسن ًوَدار اداهِ دّیذ.
Graph > Dotplot > Simple* > Ok

هتغیر تیواری را تِ هستطیل  Graph variablesهٌتقل هی کٌین ٍ دکوِ  okرا تسًیذً.وَدار هَرد ًظر هطالثق
ضکل زیر رسن هی ضَد.
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* تا اًتخاب گسیٌِ ی ً group withوَداری کِ رسن هی ضَد را هی تَاى تِ تفکیک جٌسیت ًوایص داد .در
ایي هرحلِ در هستطیل

متغیری کٍ کدبىدی شدٌ است یا بٍ صًرت عددی معرفی شدٌ است

تاال هتغیر تیواری ٍ در
هتسطیل پاییي جٌسیت
را قرا هی دّین .در ایي
حالت

حرٍفی

متغیری گريٌ بىدی کىىدٌ

تَدى

هتغییر هطکلی ایجاد
ًویکٌذ.

ومًدار ساقٍ ي برگ
تا ًوَدار ّیستَگرام ًوی تَاى یک یک دادُ ّا را ًوایص داد .یکی از آهارداًاى تٌام تَکی ًوَدار دیگری تِ ًام
ساقِ ٍ ترگ را هطرح کردُ است کِ ًقص ّیستَگرام را دارد ٍ هی تَاى تک تک هطاّذات را در آى دیذ .ایي
ًوَدار ترای دادُ ّای کَچک تِ کار هی رٍد .تا تطکیل ساقِ ّای هطترک هی تَاى ترایای ترگ ّای یک ًوَدار
در سوت راست ٍ دیگری در سوت چپ آًْا را تا ّن هقایسِ ًوَدً .وَدار ساقِ ٍ ترگ را تا تیاى یک هثال ضرح
هی دّین.
هثال:
فرض کٌیذ دادُ ّای زیر تؼذاد داًص آهَزاى کالس اٍل اتتذایی در  15ضْر تاضٌذ ایي دادُ ّا تِ ترتیة غیر
ًسٍلی ػثارتٌذ از 60,59,54 ,49,47,46 ,46, 46 ,41 ,41, 35 ,34 ,25 ,24,22 :
ترای رسن ًوَدار ساقِ ٍ ترگ هی تَاى از هسیر زیر استفادُ ضَد.
Graph > Stem and leaf
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هطاتق ضکل رٍترٍ هتغیر فراٍاًی را تِ هستطیل رٍترٍ
هٌتقل هی کٌین ٍ .تا زدى دکوِ ی  OKخرٍجی زیر
در پٌجرُ ی ً Sessionوایص دادُ هی ضَد.

ومًدار جعبٍ ای
ًوَدار جؼثِ ای ترای هقایسِ چٌذ جاهؼِ تذست هی دّذ .ایي ًوَدار تراساس خالصِ ّای پٌج ػذد یؼٌی
هیٌیون ،چارک اٍل ،هیاًِ ،چارک سَم ٍ هاکسیون هطاّذات رسن هی ضَد .در ًوَدار جؼثِ ای فاصلِ(تاًذ)
ّای ّر یک از قسوت ّا از فرهَل زیر تذست هی آیذ.
)

(

))دادٌ َا( :min(maxباود باالیی

)

(

))دادٌ َا( :max(minباود پاییىی

 .1اگر فاصلِ چارک اٍل ٍ دٍم ٍ فاصلِ ی چارک دٍم ٍ سَم ٍ ّوچٌیي فاصلِ چارک ّای اٍل ٍ سَم تِ
ترتیة تا تاًذّای پاییٌی ٍ تاالیی یکساى تاضذ گَیین تَزیغ دادُ ّا تقریثا هتقارى است.
 .2اگر فاصلِ چارک اٍل ٍ دٍم کوتر از چارک دٍم ٍ سَم ٍ ّوچٌیي جؼثِ تِ تاًذ پاییٌی ًسدیکتر تاضذ
گَیین تَزیغ دادُ ّا تقریثا چَلِ تِ راست است.
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 .3اگر فاصلِ چارک اٍل ٍ دٍم تیطتر از چارک دٍم ٍ سَم ٍ ّوچٌیي جؼثِ تِ تاًذ تاالیی ًسدیکتر تاضذ
گَیین تَزیغ دادُ ّای تقریثا چَلِ تِ چپ است.
ترای درک تْتر ٍ ضرح کاهل تری از ًوَدار جؼثِ ای هثال زیر تیاى ضذُ است.
مثال :در هجلِ ی  PCدر هقالِ ای ،ترای تررسی ساالًِ سرػت چاپگرّا ،سرػت ًَ 312ع هختلف چاپگر تیاى
ضذُ است .یک ًوًَِ تصادفی  46تایی از چاپگرّای سَزًی اًتخاب ضذُ است .دادُ ّای زیر سرػت ایي
چاپگرّا را تر حسة کارکتر در ثاًیِ هی دّذ .هی خَاّین ًوَدارجؼثِ ای دادُ ّای تیاى ضذُ را رسن کٌین.
,138,154,128,102,37,86,246,195,145,91,100,111,200,99,53,60,124,133,173,46,115,93
,133,89,147,173,111,157,15,150,100,131,136,154,111,138,163,105,141,138,163,105,141

173,157,150
ترای رسن ًوَدار جؼثِ ای هسیر زیر را طی ًواییذ.
Graph > boxplot

سپس کادر زیر تاز هی ضَد کِ گسیٌِ ّای قرار گرفتِ ضذُ در پٌجرُ تر رٍی تصَیر زیر تَضیح دادُ ضذُ است.

ومًدار جعبٍ ای تک متغیرٌ گريٌ بىدی شدٌ براساس یک متغیر کیفی

ومًدار جعبٍ ای چىد متغیرٌ ای گريٌ بىدی شدٌ

ومًدار جعبٍ ای تک متغیرٌ

ومًدار جعبٍ ای چىد متغیرٌ
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در ایي هثال گسیٌِ ی  Simpleرا اًتخاب هی کٌین چَى تٌْا یک هتغیر دارین ٍ دادُ ّای هرتَط تِ سرػت را
تِ هستطیل  Graph variablesهٌتقل
کٌین(تر رٍی  Speedکلیک کردُ ٍ دکوِ
ی  Selectرا تسًیذ) ٍ .دکوِ ی  Okرا
تسًیذ .پس از آى تصَیری ًوَدار جؼثِ ای
ّواًٌذ آًچِ در پاییي قرار دادُ ضذُ است
ًوایص دادُ هی ضَد.

دادٌ َای پرت
چارک ايل
میاوٍ،چارک ديم

دم َای باال ي پاییه

چارک سًم

مثال  :هیساى تْرُ َّضی  16داًص آهَز دٍ کالس تِ صَرت زیر است.
کالس اٍل103/107/115/143/98/126/103/114/120/105/112/108/102/170/100/108 :
کالس دٍم108/100/118/146/106/119/101/105/118/107/111/112/105/116/101/109 :
هی خَاّین تا رسن ًوَدار جؼثِ ای تْرُ ی َّضی داًص آهَزاى ایي دٍ کالس را تا ّن هقایسِ کٌین.
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ترای رسن ایي حالت تایذ در کادر پٌجرُ  Boxplotقسوت ًوَدار جؼثِ ای چٌذ هتغیرُ را اًتخاب کٌیذ .پس از
 Okپٌجرُ ی زیر ًوایص دادُ هی ضَد کِ هطاتق ضکل هتغیرّا را تِ هستطیل رٍترٍ هٌتقل هی کٌین.

متغیرَا را بٍ ایه قسمت مىتقل می کىیم

پس از  Okکردى ًوَدار جؼثِ ای تِ صَرت زیر ظاّر هی ضَد.

ّواًطَر کِ هی تیٌیذ ًوَدار دٍ گرٍُ تِ تفکیک رسن ضذُ است.چارک ّا ٍ دادُ ّای پرت در ّر دٍ ًوَدار
ًوایص دادُ ضذُ است.
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تا تَجِ تِ تَضیحات اتتذایی ارائِ ضذُ ترای ًوَدار جؼثِ ای هی تَاى چَلگی ّر یک از دادُ ّا را ًیس تررسی
کرد.

هٌثغ:
-

آهَزش  ،Minitabآقای سؼیذ اتراّین ًژاد90-89

-

ًHelpرم افسار Minitab
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