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 مقدمه

﮳�رای د﮵�﮴�اژور�﮲ال﮵�سم م﮴�وسط ﮴�ا م﮴�دما﮴�ى آموزش راس﮴�ای در ﮳ح﮲روه
﮲

          ا﮵�ں
﮹�﮵�ش رو

﮲
م﮴�ں است. ﮶سده ﮴�ه﮵�ه ز﮳�ان ﮲�ارسى ا﮳ح﮴�ماعى ﮲�عاالن و ران            ﮲ح﮳�ر�﮲��

�﮲س﮲حه های مى ﮶سود. ﮴�کم﮵�ل مرور ﮳�ه که مى ﮳�ا﮶سد ﮳ح﮲روه ﮹�﮵�ش �﮲و﮵�س           �﮲س﮲حه
ر﮲�ت.  ﮳حد﮵�د﮴�ر در ا﮲ح﮴�﮵�ار ﮶سما ﮴�رار ﮲حواهد ک�
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 بخش اول
 { تعاریف دیتاژور�لی� }

 

را ها داده کمک ﮳�ه ری �﮲�� روز�﮲امه ژور�﮲ال﮵�سم: د﮵�﮴�ا �ر﮳�ردی راه﮲�مای             ک﮴�اب
از م﮳حموعه ای هر ﮳�ر داده مع﮴�﮴�د�﮲د ﮳�ع﮲صى مى �﮲ام﮲�د. ژور�﮲ال﮵�سم           د﮵�﮴�ا

ردآوری مى ﮶سود. س﮴�رده ک�  اعداد اطالق مى ﮶سود که ﮳�﮵�﮶س﮴�ر ﮳�ا ص﮲�حه ک�
داده های موسسه و data.gov.uk موسسان (از ﮶سد﮳�ولت �﮲ا﮵�﮳حل          ﮹�رو﮲�سور
از ع﮲�اصری و اساسى اطالعات و داده ها از اس﮴�﮲�اده ژور�﮲ال﮵�سم د﮵�﮴�ا             آزاد):

 م﮲�ا﮳�ع لك﮵�دی ﮳�رای ﮶سلك دادن ﮵�ک ﮲ح﮳�ر است.
﮳�ه ﮴�﮲�ها د﮵�﮴�اژور�﮲ال﮵�سم :(

﮲
رد﮵�ں �� ﮲حاص، ﮹�روژه های (سرد﮳�﮵�ر لو﮵�س          ﮹�اول

﮲�رآ﮵�﮲�دی ﮳�لکه �﮵﮲�ست آن ا�﮴﮲�﮶سار و آوردن دست ﮳�ه ﮵�ا داده ها و﮳حود              مع﮲�ای
﮳�﮹�رس﮵�د را م﮲�اس﮳�ى سواالت ﮳�ا﮵�د و مى ﮶سود ا�﮳﮲حام آن ﮴�ول﮵�د ﮳�رای که              است

 ﮴�ا ﮹�اس﮲ح های درست را در﮵�ا﮲�ت ک﮲�﮵�د.
 

 تعریف ک�

آن ا�﮳﮲حام ﮳�رای که است محور داده ری روز�﮲امه �﮲�� �﮲وعى ژور�﮲ال﮵�سم            د﮵�﮴�ا
﮳�﮵�ان داده ها، ساما�﮲دهى و ﮹�اکسازی ردآوری، ک� و

﮲
﮵�ا﮲�﮴�ں هم﮹حون           ﮲�رآ﮵�﮲�دها��﮵ى

طى داده ها ا�﮴﮲�﮶سار و داده ها ﮴�صو﮵�رسازی ﮴�حل﮵�ل، روا﮵�ت، ﮵�ک ﮵�اری ﮳�ه             ﮲ح﮳�ر
 مى ﮶سود. ﮹حرا که.

 ﮴�عار﮵�ف هست:
﮲

 ﮹ح﮲�د �﮲ک﮴�ه در ا﮵�ں
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ه ﮲�رآ﮵�﮲�دی است  1. �﮲��
 2. ﮴�ک﮵�ه ﮳�ر وا﮴�ع﮵�ت هاست

 3. سوال و رس﮵�دن ﮳�ه ﮳حواب مهم است
 4. ﮴�صو﮵�رسازی: درک اطالعات را ﮳�رای م﮲حاطب ﮳�ه﮴�ر مى ک﮲�د

 

 �ریخچه

س﮴�ان ر﮴�ا﮳�ت و﮳حود دارد.  آمر﮵�� و ا�﮲لك�
﮲

 در ﮴�ار﮵�﮲ح﮹حه ﮶سروع د﮵�﮴�اژور�﮲ال﮵�سم ﮳�﮵�ں

که است ﮳حدولى و 1821 سال ﮳�ه مر﮳�وط ژور�﮲ال﮵�سم د﮵�﮴�ا ﮴�د﮵�مى             �﮲مو�﮲ه
را ﮴�حص﮵�ل ساال�﮲ه ه﮲ر﮵�﮲�ه م﮵�﮲ران و آموزان دا�﮲ش ﮴�عداد مدارس،            ﮴�عداد
در﮳�اره را﮵�ا�﮲ه کمک ﮳�ه ﮲رار﮶سى ک� 1952 سال در

﮲
هم﮹ح﮲�﮵�ں مى دهد.            �﮲ما﮵�ش

رواج سال1969 از ادامه در و ﮶سد ا�﮳﮲حام س﮴�ان ا�﮲لك� ار﮴�ش در م﮵�ر و               مرگ
سال از ر﮲�ت. ک� ﮴�رار اس﮴�﮲�اده مورد داده ها ﮴�حل﮵�ل ﮳�رای را﮵�ا�﮲ه از             اس﮴�﮲�اده
آمد ﮲ح﮳�ر ا﮴�اق های ﮳�ه و ﮶سد مط﮳�وعات حوزه وارد ژور�﮲ال﮵�سم د﮵�﮴�ا 2000            
از حوزه

﮲
ا﮵�ں در ﮳حد﮵�د ا﮲�﮲رارهای �﮲رم آمدن ﮳�ا �﮲دا﮶ست. مدرن ﮶سلك ه﮲�وز               اما

﮲حودش ﮳�ه مدرن ﮲عالب و ﮶سد ﮳حدی ﮴�ر د﮵�﮴�اژور�﮲ال﮵�سم ﮳�عد ﮳�ه 2009           
﮴�وسط حوزه

﮲
ا﮵�ں در ﮹�﮵�﮶س﮴�از ع﮲�وان ﮳�ه

﮲
رد﮵�ں �� سال

﮲
هم﮵�ں در ر﮲�ت؛             ک�

ا�﮲دازی راه را ﮳�الگ د﮵�﮴�ا است) ولك� ک� داده های د﮳�﮵�ر االن (که را﮳حرز              س﮵�مون
 حوزه دا﮶ست.

﮲
 کرد که �﮴﮲�ش مو﮶�ری در ا﮵�ں

 

 دلیل عالقه رسانه ها به دیتاژور�لی�
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 1. ر﮴�ا﮳�ت ﮳�ه و﮵�﮶ره در م﮴�ا﮳�ل ﮶س﮳�که های ا﮳ح﮴�ماعى
 1.1. صحت و م﮴�ا﮳�له ﮳�ا ﮶سا﮵�عه

﮲رارش  ﮳�رای ک�
﮲

ذا﮶س﮴�ں  1.2. زمان ک�
 1.3. ک﮶سف ﮲�ساد، ﮴�﮲�ا﮴�ض و ....

 2. ح﮳حم ﮳�االی داده ها که �﮵﮲�از ﮳�ه ﮴�حل﮵�ل ﮳�رای م﮲حاطب عام دارد

 

 انواع دیتاژور�لی�

الزم �ر ﮳�رای ز﮵�ادی زمان و �﮵﮲�ست زمان ران �﮲ک� ﮹�﮶روه﮶سى: ژور�﮲ال﮵�سم             د﮵�﮴�ا
م﮶�ل داده ای مهارت های ﮳�ک﮶سد، طول سال ﮹ح﮲�د است

﮲
ممکں ح﮴�ى            است؛

و رسمى ﮲ع﮵�ر اطالعات ﮳�ه ﮳�ا﮶سد، ﮹�﮵�﮶سر﮲�﮴�ه حد در ﮳�ا﮵�د            ﮳�ر�﮲امه �﮲و﮵�سى
ک﮲�﮴�رل ﮳�ر اصرار مى ﮶سود، ز﮵�ادی ﮴�و﮳حه ﮶سده ا﮲�﮶سا داده های و            محرما�﮲ه

 م﮳حدد و اک﮴�﮲�ا �﮲کردن ﮳�ه ﮵�ک م﮲�﮳�ع و﮳حود دارد.

�﮲وع
﮲

ا﮵�ں در ﮹�﮶روه﮶سى ژور�﮲ال﮵�سم د﮵�﮴�ا ﮲حالف ﮳�ر عمومى: ژور�﮲ال﮵�سم            د﮵�﮴�ا
آماده �ر روز ﮹ح﮲�د ﮵�ا ساعت ﮹ح﮲�د در است

﮲
ممکں و دارد اهم﮵�ت               زمان

﮳�رد، ﮹�﮵�ش را �ر مى ﮴�وان هم excel م﮶�ل ﮹�ا﮵�ه ای داده مهارت های ﮳�ا              ﮶سود،
دس﮴�رسى ﮳�ا عمومى ﮳�﮲ررگ م﮳حموعه های ﮳�ه ه �﮲�� اطالعات ﮳حمع آوری           ﮳�رای
﮳�ه �﮲س﮳�ت داده ها م﮳حدد ک﮲�﮴�رل و م﮲�ا﮳�ع ﮳�ا را﮳�طه در داده هاست. ﮳�ه              آسان

﮵�ری کم﮴�ری و﮳حود دارد.  د﮵�﮴�ا ژور�﮲ال﮵�سم ﮹�﮶روه﮶سى س﮲حت ک�

هم﮲رمان د﮵�﮴�اژور�﮲ال﮵�سم �﮲ام ﮳�ه د﮵�﮴�اژور�﮲ال﮵�سمى مورد دو
﮲

ا﮵�ں ﮳�ر عالوه            �﮲ک﮴�ه:
﮶سدن ﮹�رر�﮲ک� درحال حا﮲صر حال در که ر﮲�﮴�ه ک� ﮶سلك ﮲صع﮵�ف ﮳حر﮵�ا�﮲ى             در
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د﮵�﮴�ا ﮴�﮵�م های کمک ﮳�ه ر﮳�ات ها ى ور﮵�﮴�م ها��﮵ الک� کمک ﮳�ا ا﮵�﮲�﮳حا           است.
 ژور�﮲ال﮵�سم مى آ﮵�﮲�د و ﮳�ه ﮴�سر﮵�ع ﮲�رآ﮵�﮲�دها کمک مى ک﮲�﮲�د.

 

 فرآیند دیتاژور�لی�

و﮳حو ﮹�رس د�﮳﮲�ال و دار﮵�م را داده ها ﮳�ا﮶سد؛ صورت دو ﮳�ه مى ﮴�وا�﮲د ردآوری:              ک�
و �﮲دارد و﮳حود ﮹�رس﮶سى داده و ﮵�ا و ﮳�رسا�﮵﮲�م ﮴��مل ﮳�ه را داده ها ﮴�ا                هس﮴�﮵�م

 ﮴�الش مى ک﮲�﮵�م داده ﮳حمع آوری ﮶سود.

هم ﮳�ا که سا﮲ح﮴�اری ﮳�ه داده ها ﮴�﮳�د﮵�ل و ا�﮲سا�﮲ى ﮲حطاهای حذف             ﮹�اکسازی:
  هماه﮲�ک� ﮶سو�﮲د.

دار﮵�م را ﮳حرا﮵�م آمار م﮶�ال م﮲�اسب؛ ﮳�س﮴�ری و ﮴�الب در
﮲

ر﮲�﮴�ں ﮳�ا﮲�ت:              ا﮵�﮳حاد
﮳�ه داده ﮴�ا ﮳�﮵�ا﮵�د ﮳حمع﮵�ت ﮴�عداد ک﮲�ار در ﮳�ا﮵�د و �﮲دارد مع﮲�ا ى ﮴�﮲�ها��﮵ ﮳�ه                ولى

 صورت ﮲حالص مع﮲�ى ﮹�﮵�دا ک﮲�د.

ه داده است.   ﮴�رک﮵�ب: اس﮴�﮲�اده از دو ﮹�ا﮵���

است. داده ﮴�صو﮵�رسازی ﮳�ا همراه معموال که آ﮲حر مرحله اطالعات:            ا�﮴﮲�﮴�ال
اطالعات ارزش ﮳�ر ﮴�ر﮴�﮵�ب ﮳�ه �ر ﮶سدن ى �﮲ها��﮵ ﮴�ا داده آوری ﮳حمع مرحله               از

 ا﮲�﮲روده مى ﮶سود.

 

 مهارت های الزم برای دیتاژور�لی�
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﮳�ا﮶سد، دا﮶س﮴�ه ر ﮹�رس﮶سک�
﮲

ذهں ﮵�ک ﮳�ا﮵�د ﮲�رد
﮲

ا﮵�ں را﮵�ا�﮲ه: ﮳�ر م﮳�﮴�﮲�ى ری ﮲رار﮶سک�             ک�
و آمار از حدا﮴�لى و ک﮲�د ﮴�الش آ�﮲ها ﮳�ه دس﮴�﮵�ا﮳�ى ﮳�رای ﮳�رود، داده ها               د�﮳﮲�ال

  ر﮵�ا﮲ص﮵�ات ﮳�دا�﮲د.

کردن عمومى و﮲ط﮵�﮲�ه ﮲ح﮳�ری:  های
﮲

ا﮹�ل﮵�ک﮶سں (دولو﮹�ری) ده﮲�ده         ﮴�وسعه
  داده ها را دار�﮲د.

 ﮴�صو﮵�رسازی داده: و﮲ط﮵�﮲�ه ﮳�صری کردن اطالعات را ﮳�رعهده دار�﮲د.
 

دارد و﮳حود د﮵�﮴�اژور�﮲ال﮵�سم حوزه در اس﮴�﮲�اده ﮳�رای �﮲رم ا﮲�﮲رار 61 ﮴�﮴�ر﮵�﮳�ا            �﮲ک﮴�ه:
�﮲رم ا﮲�﮲رارهای مى ﮶سو�﮲د. دس﮴�ه ﮳�﮲�دی دار�﮲د که ى �ر﮳�ردها��﮵ اساس ﮳�ر          که

 ﮴�حل﮵�ل داده ها، �﮲رم ا﮲�﮲رارهای ﮴�صو﮵�رسازی داده ها و ....

ح﮴�ى دل﮵�ل
﮲

هم﮵�ں ﮳�ه دارد. ز﮵�ادی اهم﮵�ت د﮵�﮴�اژور�﮲ال﮵�سم در ر�﮲ک� :2             �﮲ک﮴�ه

ر�﮲ک� ﮳�ه ى ﮳�اال��﮵ حساس﮵�ت که ى کورر�﮲ک� م﮲حصوص �﮲رم ا﮲�﮲رارهای از هى ��          
 دار�﮲د اس﮴�﮲�اده مى ﮶سو�﮲د

م﮲�اسب د﮵�﮴�اژور�﮲ال﮵�سم ﮳�رای ى ر�﮲ک� هر دار�﮲د اصرار حوزه
﮲

ا﮵�ں
﮲

          م﮴�﮲حصص﮵�ں
که مى ک﮲�﮲�د اس﮴�﮲�اده  کما�﮲ى

﮲
﮵�ں ر�﮲ک� ر�﮲ک� های �﮲ام ﮳�ه اصطالحى از و            �﮵﮲�ست

﮴�ا﮶�﮵�ر ﮳�﮲حاطر ر�﮲ک� ها آن از و﮵�﮲�د مى ک� و ﮶سده ﮴�عر﮵�ف ا﮲�﮲رارها �﮲رم             ﮳�رای
�﮳﮲�ا﮵�د است کرده عادت آ�﮲ها ﮳�ه م﮲حاطب و دارد م﮲حاطب روی که              کم﮴�ری
ى ﮳حد﮵�د سا﮲ح﮴�ه ﮶سود.  اس﮴�﮲�اده ﮶سود. آ�﮲ها ﮹�﮵�﮶س﮲�هاد مى ک﮲�﮲�د ﮹�الت های ر�﮲ک�

﮴�﮵�م و کرد�﮲د ﮴�عر﮵�ف ى ر�﮲ک� ﮳حدول ﮲حود﮶سان ﮳�رای
﮲

رد﮵�ں �� در            م﮶�ال
ى ر�﮲ک� ﮹�الت

﮲
ا﮵�ں از سازی ﮳�صری ﮴�سمت در ﮲�عال ا﮲�راد و             د﮵�﮴�اژور�﮲ال﮵�سم
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 اس﮴�﮲�اده مى ک﮲�﮲�د.
 
 

 ویژ� های اعضای تیم دیتاژور�لی�

س﮴�رش ﮵�ا﮳�د روه ک�  1. ﮴�﮵�م کو﮹حک ﮳�ا﮶سد. ﮳�﮲�ا ﮳�ه ﮲صرورت ک�

 2. س﮲حت کو﮶سى

ری  3. لكى �﮲ک�

﮴�حل﮵�ل ﮲ح﮳�ر، ﮳حمع آوری ﮳�رای (روا﮳�ط ون و�﮲اک� ک� مهارت های از هى �� آ .4          
س﮴�رده، ﮴�صو﮵�رسازی و ...)  روی ص﮲�حات ک�

 

  زمان مورد نظر برای هتیه دیتا ژور�لی�

﮲ح﮳�ر ﮳�رای
﮲

﮵�ں م﮵�ا�﮲ک� طور ﮳�ه اما �﮲دارد و﮳حود مطل﮴�ى ﮴�ا�﮲ون زمان، مورد              در
ا﮳�﮲رار و  ها

﮲
ا﮹�ل﮵�ک﮶سں ه﮲�﮴�ه، ﮵�ک ﮴�ا روز ﮵�ک ﮴�عاملى داده ساعت، ﮵�ک              داده ای

  داده ای ﮴�ا دو ماه زمان الزم است.
که ى ﮴�ک﮲�ولوژی ها��﮵ ﮹�روژه، هدف ﮹�روژه، ماه﮵�ت ﮴�ه﮵�ه: زمان ﮳�ر مو﮶�ر            عوامل
﮴�در ﮹حه ا﮵�﮲�که و ﮴�﮵�م اع﮲صای ﮴�رک﮵�ب ﮴�حل﮵�ل، عمق مى ﮶سود، اس﮴�﮲�اده �ر              در

 ﮳�ا هم هم�ری دار�﮲د، سطح ﮴�﮲حصص ا﮲�راد
 

 مو﮲صوعات م﮲�اسب ﮳�رای د﮵�﮴�اژور�﮲ال﮵�سم
مى ﮴�وا�﮲د ﮳�ا﮶سد داده و آمار ﮳�ر م﮳�﮴�﮲�ى آ�﮹﮲حه هر که است

﮲
ا﮵�ں عموم               ﮴�صور
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 م﮲�اسب ﮳�ا﮶سد
س﮵�اسى ورز﮶سى، ﮹�﮶روهش: ﮵�ک در ﮶سده مطرح مو﮲صوعات

﮲
         ﮳حذاب ﮴�ر﮵�ں

ک﮲�﮲�ده، رم سرک� ا﮴�﮴�صادی، دولت، ﮳�ا ﮳�ودن مر﮴�﮳�ط ا﮳ح﮴�ماعى،          (ا�﮴﮲�﮲حا﮳�ات)،
 ﮳�هدا﮶ست، سالمت و ﮹�﮲ر﮶سکى.

 
م﮲�ا﮳�ع دولت، ﮳�ا مر﮴�﮳�ط م﮲�ا﮳�ع وب سا﮵�ت ها، دول﮴�ى، آژا�﮲س های د﮵�﮴�ا:           م﮲�ا﮳�ع

 ﮲ع﮵�ر رسمى، سازمان های ﮲ع﮵�را�﮴﮲�﮲�اعى.
 

 مزایای دیتاژور�لی�

ر ﮵�ا رسا�﮲ه ﮳�﮴�وا�﮲د ادعای ﮲حودش را ﮶�ا﮳�ت ک﮲�د.   1. کمک ﮳�ه ا﮵�﮲�که ﮵�ک ﮲ح﮳�ر�﮲��

 ﮳�ه مو﮲صوعات ﮳�﮲ررگ را ﮲�راهم مى ک﮲�د.
﮲

  2. ام�ن ﮹�ردا﮲ح﮴�ں

 ک﮲�د.
﮲

  3. مى ﮴�وا�﮲د مسأ�ل ا﮳ح﮴�ماعى م﮳�هم را ﮳�ا اس﮴�﮲�اد ﮳�ه داده ها رو﮶سں

﮲�﮴�مان ا﮳ح﮴�ماعى ﮴�﮳�د﮵�ل ک﮲�د.   4. اطالعات ارز﮶سم﮲�د را ﮳�ه ک�

  5. موا�﮲عى را که سر راه درک درست م﮲حاطب و﮳حود دارد کم ک﮲�د.

م﮲ر﮵�ت های ﮳�ر عالوه ژور�﮲ال﮵�سم د﮵�﮴�ا �﮴﮲�ش و �﮵﮲�س﮴�﮲�د ز﮵�﮳�ا معموال داده ها .6            
ری که دارد ؛ ﮴�﮳�د﮵�ل داده های ز﮶ست ﮳�ه اطالعات ز﮵�﮳�است.  د﮵�ک�

 

 چالش های دیتا ژور�لی�
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﮵�ری �﮲ادرست و ﮳حهت دار از داده ها  1. ﮳�هره ک�

 2. دا�﮲ش کم در اس﮴�﮲�اده از داده ها

 3. �﮲حوه دس﮴�﮵�ا﮳�ى ﮳�ه داده ها(در ک﮶سور های م﮲ح﮴�لف م﮴�﮲�اوت است)

 4. ﮲�رمت داده ها

ى ﮳�ه سطح ﮹�روژه دارد  5. ه﮲ر﮵�﮲�ه ها که ﮳�س﮴�ک�

 6. ﮲حطای ا�﮲سا�﮲ى

 

 آ�ر دیتاژور�لی�

 م﮲�ا﮲�ع م﮲حاطب
﮲

 1. کمک ﮳�ه ﮴�ٔ�م﮵�ں

 م﮲�ا﮲�ع رسا�﮲ه ها
﮲

 2. ﮴�ٔ�م﮵�ں

 3. ﮴�ٔ�﮶�﮵�ر ﮳�ر دولت،

 4. کمک ﮳�ه ﮴�عامل دولت و ملت

 5. کمک ﮳�ه ﮴�عامل م﮵�ان رسا�﮲ه و م﮲حاطب
 

دیتاژور�لی� تیم دارای دنیا رسانه هادر       کدام
 هستند؟
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در حاکم ه �﮲�� و ﮳�﮲حش الهام
﮲

رد﮵�ں �� (آ﮶�ار
﮲

رد﮵�ں �� ﮳�﮵�﮶س﮴�ر، ﮲�راوا�﮲ى             ﮳�راساس
و س﮴�ان ا�﮲لك� رسا�﮲ه های و ﮴�ا﮵�م﮲ر �﮵﮲�و﮵�ورک است)، را�﮲ه ا﮲�﮶ساک� و ا�﮴﮲�﮴�ادی            آ﮶�ار﮶سان
و ﮲�را�﮲سه آلمان، ،

﮲
آرژا�﮴﮲�﮵�ں ﮳�رز﮵�ل، هس﮴�﮲�د.سؤ�﮵�س، اول ر﮴�﮳�ه های در           آمر﮵��

م﮴�حده، ا﮵�االت آمر﮵��: ﮴�اره در ﮵�ر�﮲د. مى ک� ﮴�رار ﮳�عد ر﮴�﮳�ه های در            ا﮵�﮴�ال﮵�ا
ا﮵�﮴�ال﮵�ا ﮲�را�﮲سه، آلمان، س﮴�ان، ا�﮲لك� ارو﮹�ا: ﮴�اره در .

﮲
ال﮴�﮵�ں آمر﮵��ی و ﮳�رز﮵�ل             ��﮲ادا،

ژور�﮲ال﮵�سم د﮵�﮴�ا از اس﮴�﮲�اده در ﮹�﮵�﮶سرو ک﮶سورهای از اس��﮲د﮵�﮲�اوی ک﮶سورهای            و
د﮵�﮴�ا و﮵�﮶ره ﮲ح﮳�ری ﮹�ور﮴�ال ﮵�ک �﮹﮲�ال در ى آس﮵�ا��﮵ ک﮶سورهای           هس﮴�﮲�د.در
المللى

﮲
﮳�﮵�ں حما﮵�ت های ﮳�ا ﮹�اکس﮴�ان در است. ﮶سده ا�﮲دازه راه            ژور�﮲ال﮵�سم

در امرالعرا﮴�ى عر﮳�ى ک﮶سورهای در مى ک﮲�﮲�د. ﮲رار ﮳�رک� ژور�﮲ال﮵�سم د﮵�﮴�ا           دوره های
است کرده ا�﮲دازی راه 2012 سال از هم سا﮵�﮴�ى و دارد ﮲�عال﮵�ت حوزه

﮲
              ا﮵�ں

م﮳حموع در ک﮲�د. ﮹�رر�﮲ک� عر﮳�ى ک﮶سورهای در را مسٔ�له
﮲

ا﮵�ں مى ک﮲�د ﮴�الش              و
ر﮶سد سرعت هر﮹ح﮲�د است، ﮴�وسعه درحال ﮳حهان در ژور�﮲ال﮵�سم           د﮵�﮴�ا

 م﮴�﮲�اوت است.

 

 چند نکته

﮲
آ�﮲ال﮵�ں رسا�﮲ه های در ژور�﮲ال﮵�سم د﮵�﮴�ا ﮳�ه ﮳حدی ﮴�ما﮵�ل حا﮲صر حال در *              
حوزه

﮲
ا﮵�ں وارد هم ى ﮹حا��﮹ و ﮶س﮲�﮵�داری د﮵�داری، رسا�﮲ه های دارد.            و﮳حود

 ﮶سد�﮲د.
حوزه های ر د﮵�ک� م﮶�ل ژور�﮲ال﮵�سم د﮵�﮴�ا در ا﮲حال﮴�ى و ح﮴�و﮴�ى های ﮳�حث *              

ری مطرح است.  روز�﮲امه �﮲��
سواد مى ﮶سود ﮴�وص﮵�ه ﮳حعلى ا﮲ح﮳�ار دام در �﮶﮲سدن ر﮲�﮴�ار ک� ﮳�رای *             
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ک﮲�د ﮹�﮵�دا ا﮲�﮲را﮵�ش ام�ن حد ﮴�ا م﮲حاطب داده سواد و ﮳�صری سواد              رسا�﮲ه ای،
 موارد د﮹حار م﮶سلك �﮶﮲سود.

﮲
 ﮴�ا در موا﮳حه ﮳�ا ا﮵�ں

در ﮳�ا﮶س﮵�م دا﮶س﮴�ه ا�﮴﮲�ظار مى ﮴�وا�﮵﮲�م د﮵�﮴�اژور�﮲ال﮵�سم از که ﮲�رآ﮵�﮲�دی *            
�﮲دارد. ﮴�﮲�او﮴�ى ما﮳حرا لك﮵�ت اما است م﮴�﮲�اوت د�﮵﮲�ا م﮲ح﮴�لف           ﮴�﮵�م های

م ها و اولو﮵�ت ﮳�﮲�دی هاست.  ﮴�﮲�اوت در ﮴�عر﮵�ف ��
در ولى ک﮲�﮲�د کمک ژور�﮲ال﮵�سم د﮵�﮴�ا ﮴�وسعه ﮳�ه مى ﮴�وا�﮲﮲�د داده ها همه *              

  آ﮵�﮲�ده ﮳�﮵�﮶س﮴�ر داده های ﮳�﮲ررگ مورد ﮴�و﮳حه هس﮴�﮲�د.
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 بخش دوم
 { تکنیک های جستجو }

 

Google ) ولك� ک� ر ﮳حس﮴�﮳حوک� و﮳حود ﮳�دون ا﮵�﮲�﮴�ر�﮲ت از روزمره اس﮴�﮲�اده            امروزه
که ا﮵�﮲�﮴�ر�﮴﮲�ى ص﮲�حه م﮵�ل﮵�ون ها ا�﮳﮲�وه در و است ﮶سده

﮲
ممکں ﮲ع﮵�ر ( search             

رد﮵�د مى ک� آن ﮳�د�﮳﮲�ال که است ﮹�اس﮲حى همان د﮴�﮵�﮴�ا ﮵�ک کدام            �﮲مى دا�﮵﮲�د

﮲
﮴�ر﮵�ں سر﮵�ع از ﮴�ا است ﮶سما ا﮲ح﮴�﮵�ار در مع﮳ح﮲ره ﮵�ک هم﮹حون ولك� ک� ر              ﮳حس﮴�﮳حوک�
﮴�ا ى وا﮳�س﮴�ک� عمق ک﮲�﮵�د. ﮹�﮵�دا دست ﮲حود �﮲ظر مورد اطالعات ﮳�ه ﮳�﮴�وا�﮵﮲�د              راه
در ﮲حود ه دا�﮶﮲س�� ادرس کردن ﮹�﮵�دا ﮳�رای دا�﮶﮲س﮳حو﮵�ان ح﮴�ى که            آ�﮳﮲حاست

ولك� اس﮴�﮲�اده مى ک﮲�﮲�د.  عموم موارد از ﮳حس﮴�﮳حو در ک�

 مشخص کردن ساعت مح�

﮶سهر ﮵�ک محلى زمان ﮳�﮲حواه﮵�د که ﮳�ا﮶سد آمده ﮹�﮵�ش هم ﮶سما ﮳�رای              ﮶سا﮵�د
از محلى ساعت کردن حساب و زدن لكه سرو وا﮴�عا اما ﮳�دا�﮵﮲�د، را ر               د﮵�ک�
�ر

﮲
ا﮵�ں ﮳حای ﮳�ه رسد. �﮲مى �﮲ظر ﮳�ه راح﮴�ى ﮲ح﮵�لى �ر ر﮵�﮲�و﮵�ح� ک� ساعت               روی

�﮲ما﮵�﮵�د وارد ز﮵�ر م﮶سا﮳�ه را ﮲حود �﮲ظر مورد ﮶سهر �﮲ام ولك� ک� در ﮶سما است                �﮲�ى
 ﮴�ا ساعت محلى آن ﮳�ه سرعت �﮲ما﮵�ش داده ﮶سود:

time los angeles 
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محاس﮳�ه ﮳�رای مى ﮴�وا�﮵﮲�د هم  http://suncalc.net سا﮵�ت از
﮲

        هم﮹ح﮲�﮵�ں

﮲
ا﮵�ں ک﮲�﮵�د. اس﮴�﮲�اده م﮲ح﮴�لف م�ن های در ﮲حور﮶س﮵�د ﮲عروب و طلوع            زمان
﮲حواهد کمک ﮶سما ﮳�ه ﮲�﮵�لم ها و ﮴�صاو﮵�ر حدود زمان ﮴�﮶س﮲ح﮵�ص در             اطالعات

 کرد.

 

 حذف یک کلمه از نتیجه جستجو

لكمه ﮵�ک ﮳�ه مر﮳�وط �﮴﮲�ا﮵�ح� مى ﮲حواه﮵�د مى ک﮲�﮵�د، ﮳حس﮴�﮳حو که ع﮳�ار﮴�ى در ر             اک�
 ﮲حاص حذف ﮶سود، مى ﮴�وا�﮵﮲�د از روش ز﮵�ر اس﮴�﮲�اده ک﮲�﮵�د:

Terrorism expert -uk -ireland 

 

 جستجو برای کلمات هم مع�

وارد �﮵﮲�﮲ر مع﮲�ى هم و م﮶سا﮳�ه لكمات ﮲حود، سرچ �﮴﮲�﮵�﮳حه در ﮲حواه﮵�د مى ر               اک�
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ما�﮲﮲�د لكما﮴�ى ا﮵�﮲�﮳حا در ک﮲�﮵�د. اس﮴�﮲�اده ز﮵�ر مطا﮳�ق ~ عالمت از ﮳�ا﮵�د              ﮶سو�﮲د
 guide , manual , reference �﮵﮲�﮲ر در �﮴﮲�﮵�﮳حه ﮳حس﮴�﮳حو وارد مى ﮶سو�﮲د:

Nodexl installation ~tutorial 

 

 مع� کلمات

�م﮹�﮵�و﮴�ر روی ﮳�ر د﮵�ک﮶س﮲�ری ﮵�ک لكمه ﮵�ک مع﮲�ى
﮲

﮵�ا﮲�﮴�ں ﮳�رای �﮵﮲�ست             �﮵﮲�از
﮳�ه را د﮵�ک﮶س﮲�ری های سا﮵�ت ﮳�ه ﮶سدن وارد زحمت ﮵�ا و ک﮲�﮵�د �﮲صب               ﮲حود
مع﮲�ى ى سادک� ﮳�ه ﮴�وا�﮵﮲�د مى ز﮵�ر ( Syntax ) س﮵�﮲�﮴�کس ﮳�ا ﮳�ده﮵�د،              ﮲حود

ولك� ﮳�﮵�ا﮳�﮵�د:  لكمات را از طر﮵�ق ک�

define: yourWord 
 define: embezzlement :م﮶�ال

 

 جستجو برای یک رنج از اطالعات

﮵�ک ﮴�وا�﮵﮲�د مى رد﮵�د مى ک� م﮴�﮲�اوت های ﮴�﮵�مت ﮳�ا �ال ﮵�ک د�﮳﮲�ال ﮳�ه ر              اک�
 ر�﮲ح� از ﮴�﮵�مت را ﮳�ه ﮶سلك ز﮵�ر وارد ک﮲�﮵�د:

 Laptop $500..$1000 

  

 ماشین حساب
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مى عمل حساب
﮲

ما﮶س﮵�ں ﮵�ک ما�﮲﮲�د ولك� ک� ر ﮳حس﮴�﮳حوک� که دا�﮵﮲�د مى             آ﮵�ا
ولك� وارد ک﮲�﮵�د:  ک﮲�د؟ ع﮳�ارت ز﮵�ر را در ک�

sqrt(10)  

  

 تبدیل واحد

سا﮵�ر ﮵�ا ﮵�سى ا�﮲لك� واحد ﮵�ک ﮳�ه را ى آمر﮵����﮵ واحد ﮵�ک ﮲حواه﮵�د مى ر              اک�
﮶سرح مطا﮳�ق س﮵�﮲�﮴�کسى از ﮴�ا �﮲�﮵�ست ک﮲�﮵�د ﮴�﮳�د﮵�ل های ﮳حها�﮲ى            اس﮴�ا�﮲دارد

 ز﮵�ر اس﮴�﮲�اده ک﮲�﮵�د:

kg in pound 

 

 

 تبدیل نرخ ارز
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، ر﮵�ال ، ﮵�ورو ﮳�را﮳�ر در دالر �﮲رخ م﮶�ال را ارز ﮳�را﮳�ری �﮲رخ ﮲حواه﮵�د مى ر                 اک�
ز﮵�ر ما�﮲﮲�د ع﮳�ار﮴�ى از است �﮲�ى ﮳�دا�﮵﮲�د را ری د﮵�ک� ک﮶سور هر ارز ﮵�ا

﮲
﮹ح﮵�ں                ﮵�وان

 اس﮴�﮲�اده ک﮲�﮵�د:

usd in eur 

 طور وارد ک﮲�﮵�د:
﮲

 ﮵�ا مى ﮴�وا�﮵﮲�د د﮴�﮵�﮴�ا م﮳�ل﮲عى را که مى ﮲حواه﮵�د ا﮵�ں

100 usd in rmb 

  

  

 جستجو در یک وب سایت خاص از طریق گوگل

�را��﮵ى ﮹ح﮲�دان سا﮵�ت وب ﮵�ک در ﮳حس﮴�﮳حو ا﮳�﮲رار از اس﮴�﮲�اده موا﮴�ع از              ﮲ح﮵�لى
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امر
﮲

ا﮵�ں ﮳�رای ولك� ک� م﮶�ل ﮴�وی ﮳حس﮴�﮳حوی مو﮴�ور ﮵�ک از است ﮳�ه﮴�ر و               �﮲دارد
 �ر �﮲�ى است از ع﮳�ار﮴�ى م﮶سا﮳�ه ز﮵�ر اس﮴�﮲�اده ک﮲�﮵�د:

﮲
 اس﮴�﮲�اده ک﮲�﮵�د، ﮳�رای ا﮵�ں

site:asriran.com  ﮶سهرداری 

  

 جستجوی دقیق یک عبارت

، ک﮲�د ﮳حس﮴�﮳حو ک﮲�﮵�د مى وارد که را ع﮳�ار﮴�ى همان د﮴�﮵�﮴�ا ولك� ک� ا﮵�﮲�که               ﮳�رای
﮵�ومه ﮴�رار ده﮵�د:  ﮳�ا﮵�د ع﮳�ارت را ما�﮲﮲�د م﮶�ال ز﮵�ر در م﮵�ان ک�

 "مد﮵�رعامل سازمان صدا و س﮵�ما"

 

 جستجو بر اساس فرمت فایل

﮵�رد ﮳�ک� ﮴�رار �﮲ظر مد �﮵﮲�﮲ر ﮲�ا﮵�ل ﮲�رمت �﮲وع ، ﮳حس﮴�﮳حو �﮴﮲�﮵�﮳حه در آ�﮲که               ﮳�رای
های ﮲�ا﮵�ل ﮴�﮲�ها ﮴�وا�﮵﮲�د مى ﮶سلك

﮲
ا﮵�ں ﮳�ه ک﮲�﮵�د. اس﮴�﮲�اده ز﮵�ر م﮶�ال ﮴�وا�﮵﮲�د               مى

document ) �﮲و﮶س﮴�اری های ﮲�رمت سا﮵�ر ﮵�ا و ( ppt ) ﮹�اور﮹�و﮵�﮲�ت ﮵�ا pdf              
﮴�وا�﮲د مى اطالعات ﮳�ه دس﮴�﮵�ا﮳�ى سرعت در ﮳�س﮵�ار که ک﮲�﮵�د ﮳حس﮴�﮳حو را (             

 م﮲�﮵�د ﮳�ا﮶سد.

filetype:pdf  آمار سالمت روان 

18  



 

  

  

 منایش وضعیت آب و هوا

﮳�ه هوا و آب و﮲صع﮵�ت ر د﮵�ک� ﮶سهر ﮵�ک ﮵�ا و ﮶سما ﮶سهر در ﮳�﮳�﮵�﮲�﮵�د ا﮵�﮲�که                 ﮳�رای
و�﮲ه ای است، �﮲�ى است از روش ز﮵�ر اس﮴�﮲�اده ک﮲�﮵�د:  ﮹حه ک�

weather los angeles 
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 سایت های مرتبط

﮲حاص، سا﮵�ت ﮵�ک م﮶سا﮳�ه و مر﮴�﮳�ط سا﮵�ت های
﮲

﮵�ا﮲�﮴�ں          ﮳�رای
 مى ﮴�وا�﮵﮲�د از ع﮳�ارت related اس﮴�﮲�اده ک﮲�﮵�د. ﮳�رای م﮶�ال

related:asriran.com 

 جستجوی تصویر

، ام�ن ﮳حس﮴�﮳حوی ﮴�صاو﮵�ر است ( ولك� ﮵�کى از ا﮳�﮲رارها ﮴�وی ک�

 ﮳حس﮴�﮳حو مى ﮴�وا�﮲د ﮶سامل
﮲

 images.google.com). ﮹�اس﮲ح ا﮵�ں
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 موارد ز﮵�ر ﮳�ا﮶سد:

 ﮴�صاو﮵�ر م﮶سا﮳�ه.

ر ﮴�صو﮵�ر.  سا﮵�﮲رهای د﮵�ک�

 ﮴�صو﮵�ر.
﮲

 سا﮵�ت های ﮶سامل ا﮵�ں

 

﮲ر﮵�﮲�ه های ﮲ ک�
 مى ﮴�وا�﮵﮲�د از ﮳�﮵�ں

﮲
 ﮳�ا لك﮵�ک روی عالمت دور﮳�﮵�ں

 مو﮳حود که آ﮹�لود از �م﮹�﮵�و﮴�ر ﮵�ا دادن ل﮵�﮲�ک ﮳�ه ﮴�صو﮵�ر روی وب
 است، ﮵�کى را ا�﮴﮲�﮲حاب ک﮲�﮵�د.

ولك� در ﮹�اس﮲ح، لكمات ﮴�﮶س﮲ح﮵�ص داده ﮶سده ﮳�ا مو﮲صوع  معموال ک�
 اح﮴�مالى ﮴�صو﮵�ر را �﮵﮲�﮲ر ﮳�ه ﮶سما �﮶﮲سان ﮲حواهد داد که ﮳�ا ﮴�﮲ع﮵�﮵�ر آن

 مى ﮴�وا�﮵﮲�د ﮳حس﮴�﮳حوی ﮴�صو﮵�ر را د﮴�﮵�ق ﮴�ر ک﮲�﮵�د.
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ر روسى ﮵�ا�﮲دکس ( سرو﮵�س ﮳حس﮴�﮳حوی ﮴�صاو﮵�ر ﮳حس﮴�﮳حوک�

 ﮲حو﮳�ى
﮲

﮲ر﮵�ں  https://yandex.com/images/) مى ﮴�وا�﮲د ﮳حا﮵�ک�
ولك� ﮳�ا﮶سد.  ﮳�رای ک�

 اطالعات وب سایت ها

 اطالعات مالک، سرور و ﮴�﮲ع﮵�﮵�رات وب
﮲

 هر﮹ح﮲�د ﮳�رای ﮵�ا﮲�﮴�ں
ر﮲�ت اما و﮳حود سرو﮵�س های ولك� کمک ک�  سا﮵�ت ها از ﮳حس﮴�﮳حوی ک�

 اطالعات، ﮳�ه ﮶سما کمک مى ک﮲�د که اطالعات
﮲

 ﮴�﮲حصصى ﮳�رای ا﮵�ں
 د﮴�﮵�ق ﮴�ر را ﮳�ه صورت دس﮴�ه ﮳�﮲�دی ﮶سده در﮵�ا﮲�ت ک﮲�﮵�د. ﮳�رای �﮲مو�﮲ه

 مى ﮴�وا�﮵﮲�د از سرو﮵�س های ز﮵�ر اس﮴�﮲�اده ک﮲�﮵�د:
a. http://whois.domaintools.com/ 

b. http://viewdns.info/ 
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c. https://domainbigdata.com/  

 

 �﮲ک﮴�ه ها:

 لكمات و حروف ا﮲صا﮲�ه (ما�﮲﮲�د ﮳�ا، از، و، ﮴�ا و ﮲ع﮵�ره) را در ﮳حس﮴�﮳حو اس﮴�﮲�اده
 �﮲ک﮲�﮵�د.

 ﮳�رای ﮳حس﮴�﮳حو از لكمات لك﮵�دی اس﮴�﮲�اده ک﮲�﮵�د و ﮵�ا لكمات ﮲حاصى که حدس
 مى ز�﮵﮲�د در اطالعات مورد �﮵﮲�از﮴�ان و﮳حود دار�﮲د.

ولك� اس﮴�﮲�اده ک﮲�﮵�د و  ﮹�﮵�﮶س﮲�هاد مى ﮶سود از ۵ ﮴�ا ۷ لكمه ﮳�رای ﮳حس﮴�﮳حو در ک�
، حذف ﮵�ا ا﮲صا﮲�ه

﮲
﮲ر﮵�ں  ﮳�س﮴�ه ﮳�ه ﮹�اس﮲حى که در﮵�ا﮲�ت مى ک﮲�﮵�د، لكمات را ﮳حا﮵�ک�

 ک﮲�﮵�د.

 

 موتورهای جستجوی جایگزین

ولك� �ر﮳�ران ز﮵�ادی را ﮳�ه ﮲حودش ﮳حذب کرده  هر﮹ح﮲�د مو﮴�ور ﮳حس﮴�﮳حوی ک�
، ط﮵�ف وس﮵�عى از ﮳حس﮴�﮳حو را ﮳�ه ولك�  است و ﮳�ا اس﮴�﮲�اده از ز﮵�رسا﮲حت ک�

هى ر ��  ﮲حو﮳�ى ﮹�و﮶سش مى دهد، اما اس﮴�﮲�اده از مو﮴�ورهای ﮳حس﮴�﮳حوی د﮵�ک�
 مى ﮴�وا�﮲د ﮹�اس﮲ح های م﮲�اسب ﮴�ری ﮳�ه �ر﮳�ر ﮳�دهد.

●:(https://bing.com) ﮳�﮵�﮲�ک� 

 ﮳�﮵�﮲�ک� ﮵�ک مو﮴�ور ﮳حس﮴�﮳حوی وب م﮴�علق ﮳�ه ﮶سرکت ما﮵�کروسا﮲�ت است.
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ن را ﮴�ا﮵�پ  �﮲ما﮵�ش ﮲�هرس﮴�ى از ﮹�﮵�﮶س﮲�هادهای ﮳حس﮴�﮳حو در زما�﮲ى که �ر﮳�ر واژ��
 �﮲ما﮵�ش ﮲�هرس﮴�ى از ﮳حس﮴�﮳حوهای مر﮴�﮳�ط از ﮳حمله

﮲
 مى ک﮲�د و هم﮹ح﮲�﮵�ں

ى های ﮳حد﮵�د و ﮴�ا﮳�ل ﮴�و﮳حه در آن زمان ﮳�ود که ﮳�﮵�﮲�ک� ارأ�ه کرد.  و﮵�﮶رک�

 

●:(https://yandex.com) ﮵�ا�﮲دکس 

 مو﮴�ور ﮳حس﮴�﮳حوهای
﮲

﮴�ر﮵�ں  مو﮴�ور ﮳حس﮴�﮳حوی روس﮵�ه و ﮵�کى از ﮳�﮲ررک�
﮲

﮴�ر﮵�ں  ﮳�﮲ررک�
 ﮳حهان و محصول ﮶سرکت ﮵�ا�﮲دکس (﮳�ه روسى: Яндекс) است.

●:(/https://duckduckgo.com) و  داک داک ک�

 در عملکرد ﮲حود ﮴�ا حد ز﮵�ادی ﮳�ر داده های ﮳حمع س﮹�اری ﮶سده هم﮹حون
 مو﮴�ور ﮳حس﮴�﮳حو مدعى است که �ر﮳�را�﮲ش را

﮲
 و﮵�کى ﮹�د﮵�ا ﮴�ک﮵�ه دارد. ا﮵�ں

ه مى ﮴�وان ﮳�ه ﮶س﮵�ؤه  وب ��
﮲

ى های ﮳حس﮴�﮳حو در ا﮵�ں ﮵�ری �﮲مى ک﮲�د. از و﮵�﮶رک�  ردک�
  ﮳حس﮴�﮳حوی واژه های دارای ا﮳�هام در آن ا﮶ساره کرد.

 �﮴﮲�ا﮵�ح� در
﮲

ر ﮳حس﮴�﮳حو که ﮳�ر ﮹�ا﮵�ٔه ﮳�ه﮴�ر﮵�ں  ﮳�ر ﮲حالف ﮳�ر﮲حى از ﮶س﮵�وه های د﮵�ک�
و ﮴�الش مى ک﮲�د همٔه معا�﮲ى م﮲ح﮴�لف  ص﮲�حٔه اول �ر مى ک﮲�﮲�د، داک داک ک�
﮲�﮳حا�﮲د ﮴�ا �﮴﮲�ا﮵�ح� ص﮲�حٔه اول ﮳�ه  ﮵�ک واژٔه ﮴�﮲�س﮵�ر﮹�ذ﮵�ر را در ص﮲�حٔه اولش ﮳�ک�
 �ر﮳�ر را راه﮲�ما��﮵ى

﮲
﮵�ری �﮲دا﮶س﮴�ه ﮳�ا﮶سد. ا﮲�﮲رون ﮳�ر ا﮵�ں  ﮵�ک مع﮲�ى ﮲حاص سوک�

 مى ک﮲�د ﮴�ا م﮴�صود ﮲حود را ﮳�ه﮴�ر ﮳�﮵�ان ک﮲�د.

 

●:(wolframalpha.com) ول﮲�رام آل﮲�ا 
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 ول﮲�رام آل﮲�ا ﮵�ک مو﮴�ور محاس﮳�ا﮴�ى دا�﮲ش است که ﮴�وسط ول﮲�رم ر﮵�سرچ
﮲ر﮵�ده ای از ر مو﮴�ورهای ﮳حس﮴�﮳حو که معموًال ک�  ا﮵�﮳حاد ﮶سده است. ﮳�ر﮲حالف د﮵�ک�
 اطالعات را ﮹�ردازش کرده

﮲
ذار�﮲د، ول﮲�رام آل﮲�ا ا﮵�ں  وب را در ا﮲ح﮴�﮵�ار ﮶سما مى ک�

ذارد. ول﮲�رام آل﮲�ا ﮴�ادر است ﮳�ه ﮳�س﮵�اری از  و س﮹�س در ا﮲ح﮴�﮵�ار �ر﮳�ر مى ک�
ى ﮳�ه آن ها �﮵﮲�س﮴�﮲�د و��﮵ ر مو﮴�ورهای ﮳حس﮴�﮳حو ﮴�ادر ﮳�ه ﮳حوا﮳�ک�  سؤاال﮴�ى که د﮵�ک�
 ﮹�اس﮲ح دهد، ﮳�رای �﮲مو�﮲ه سوالى م﮶�ل: «ملکه ال﮵�﮲را﮳�ت دوم در سال ۱۹۴۷
 ک﮶سور کو﮹حک از لحاظ

﮲
 ﮹ح﮲�د ساله ﮳�وده است؟» ﮵�ا «﮹�﮲�﮳حاه و ﮹حهارم﮵�ں

 و﮳حود �﮲مى ﮴�وان
﮲

 سرا�﮲ه ﮴�ول﮵�د �﮲ا﮲حالص ملى کدام ک﮶سور است؟» ﮳�ا ا﮵�ں
ه دا﮶ست.  وب ��

﮲
  ا�﮴﮲�ظار هر �﮲وع محاس﮳�ه ای را از ا﮵�ں
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 بخش سوم
 { شبکه های اجمتاعی }

 

طر﮵�ق از روزها
﮲

ا﮵�ں ﮶سده، م﮲�﮴�﮶سر و ﮶سده ﮴�ول﮵�د اطالعات از مهمى              ﮳�﮲حش
﮳�ررسى ﮳�رای است. دس﮴�رس در و ر﮲�﮴�ه ک� صورت ا﮳ح﮴�ماعى           ﮶س﮳�که های
موارد مو﮶�ق، ا﮲ح﮳�ار ﮳�ه سر﮵�ع دس﮴�رسى و �ر﮳�ری ﮶س﮳�که های ﮴�حل﮵�ل            م﮲�ا﮳�ع،

 ز﮵�ر ﮳�ه ﮶سما کمک مى ک﮲�﮲�د.

  جستجوی پیرشفته در توییرت:

﮳حس﮴�﮳حوی از مى ﮴�وان �﮲ظر مورد مح﮴�وای ﮳�ه د﮴�﮵�ق دس﮴�رسى           ﮳�رای
اس﮴�﮲�اده (https://twitter.com/search-advanced) ﮴�و﮵�﮵�﮴�ر     ﮹�﮵�﮶سر﮲�﮴�ه

 کرد.
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 ک﮲�﮵�د:
﮲

 ﮲�رم ﮳حس﮴�﮳حو، مى ﮴�وا�﮵﮲�د هر کدام از موارد ز﮵�ر را ﮴�ع﮵�﮵�ں
﮲

 در ا﮵�ں

 ﮴�و﮵�﮵�ت ﮶سامل همه لكمات مورد �﮲ظر.●
 ﮴�و﮵�﮵�ت ﮶سامل د﮴�﮵�﮴�ا ﮵�ک اصطالح ﮲حاص.●
 ﮴�و﮵�﮵�ت ﮶سامل ﮵�کى از لكمات مورد �﮲ظر.●
 ﮴�و﮵�﮵�ت ﮶سامل ﮵�کى از ه﮶س﮴�ک� های ذکر ﮶سده.●
 ﮴�و﮵�﮵�ت ﮳�ه ﮵�ک ز﮳�ان ﮲حاص.●
 ﮴�و﮵�﮵�ت از ﮵�ک ا��﮲ت ﮲حاص و ﮵�ا ﮲حطاب ﮳�ه ﮵�ک ا��﮲ت ﮲حاص.●
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ى.● ى در ﮵�ک محدوده ﮳ح﮲عرا﮲�﮵�ا��﮵  ﮴�و﮵�﮵�ت ها��﮵
ى از ﮵�ک زمان ﮲حاص و ﮵�ا ﮴�ا ﮵�ک زمان ﮲حاص.●  ﮴�و﮵�﮵�ت ها��﮵

ا﮳�﮲رارهای از مى ﮴�وا�﮵﮲�د ﮴�و﮵�﮵�﮴�ر، ﮲حود ﮹�﮵�﮶سر﮲�﮴�ه ﮳حس﮴�﮳حوی ﮳ح﮲ر ﮳�ه
﮲

          هم﮹ح﮲�﮵�ں
﮶�ا﮳�ت id (﮶سامل ا��﮲ت ها ﮲حصوص در اطالعا﮴�ى م﮶ساهده ﮳�رای ر د﮵�ک�

﮲
           آ�﮲ال﮵�ں

م﮲�ط﮴�ه اساس ﮳�ر آمار م﮶ساهده ه﮶س﮴�ک� ها، ﮴�حل﮵�ل آ�﮲ها)، ﮴�﮲ع﮵�﮵�ر ﮲ع﮵�ر﮴�ا﮳�ل            و
ى و ﮲ع﮵�ره اس﮴�﮲�اده ک﮲�﮵�د. سرو﮵�س های هم﮹حون:  ﮳ح﮲عرا﮲�﮵�ا��﮵

https://tweeterid.com/ 

https://foller.me/ 

https://www.mapd.com/demos/tweetmap/ 

https://onemilliontweetmap.com/ 

https://inteltechniques.com/osint/twitter.html 

https://tinfoleak.com/ 

 

 جستجوی پیرشفته در فیسبوک:

﮳حس﮴�﮳حوی از مس﮴�﮴�﮵�ما مى ﮴�وا�﮵﮲�د هم ﮲�﮵�س﮳�وک در ﮹�﮵�﮶سر﮲�﮴�ه ﮳حس﮴�﮳حوی           ﮳�رای
را

﮲
ا﮵�ں م﮶�ال ﮳�رای ﮲�﮵�س﮳�وک ﮳حس﮴�﮳حوی ﮳�﮲حش در و ک﮲�﮵�د اس﮴�﮲�اده راف»             «ک�

 ﮳�﮲�و﮵�س﮵�د:

female/male from (example) living in (example) 
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﮳ح﮲عرا﮲�﮵�ا��﮵ى م﮲�ط﮴�ه ﮵�ک در که ا﮲�رادی مى ﮴�وان ﮳حس﮴�﮳حو��﮵ى
﮲

هم﮹ح﮵�ں           ﮳�ا
ى مى ک﮲�﮲�د را ﮵�ا﮲�ت.  ز�﮲دک�

﮲�﮵�س﮳�وکى ﮳حس﮴�﮳حوهای کردن ساده ﮳�رای دار�﮲د و﮳حود آ�﮲ال﮵�﮲�ى          سرو﮵�س های
 و ﮳حمع آوری داده های مر﮴�﮳�ط ﮳�ا هر ا��﮲ت. ﮳�رای �﮲مو�﮲ه:

http://graph.tips/beta/ 

http://stalkscan.com/ 

https://www.fbdown.net/ 

https://inteltechniques.com/osint/facebook.html 

 

 جستجوی در لینکدین:

﮲
﮳�ه﮴�ر﮵�ں از ﮵�کى ﮴�﮳حاری ست. روا﮳�ط اساس ﮳�ر ا﮳ح﮴�ماعى ﮶س﮳�کٔه ﮵�ک

﮲
           ل﮵�﮲�کد﮵�ں

و �رک﮲�ان آ�﮲ها، مالى روا﮳�ط ﮶سرکت ها، ﮲حصوص در داده ﮳حمع آوری            م﮲�ا﮳�ع
 است.

﮲
 ا﮲�راد، سرو﮵�س ل﮵�﮲�کد﮵�ں

﮲
  سا﮳�﮴�ه م﮶س﮴�رک ا﮵�ں

﮳�رای ز﮵�ر سرو﮵�س از مى ﮴�وا�﮵﮲�د ،
﮲

ل﮵�﮲�کد﮵�ں در مس﮴�﮴�﮵�م ﮳حس﮴�﮳حوی از            ﮲ع﮵�ر
در ﮴�حص﮵�ل محل و ﮶س﮲على مو﮴�ع﮵�ت ﮶سرکت ها، �﮲ام ا﮲�راد، �﮲ام            ﮳حس﮴�﮳حوی

 اس﮴�﮲�اده ک﮲�﮵�د:
﮲

 سا﮵�ت ل﮵�﮲�کد﮵�ں

https://inteltechniques.com/osint/linkedin.html 
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�ر﮳�رها، اطالعات از ﮳�ر﮲حى ﮳�ه دس﮴�رسى ﮳�رای که ﮳�ا﮶س﮵�د دا﮶س﮴�ه ﮲حاطر             ﮳�ه
﮳�ه

﮲
ل﮵�﮲�کد﮵�ں ﮳�ا﮶س﮵�د. ﮶سده وارد و ﮶سده ع﮲صو

﮲
ل﮵�﮲�کد﮵�ں سا﮵�ت در             مى ﮳�ا﮵�ست

 ﮲�رد مورد �﮲ظر اطالع مى دهد که از ص﮲�حه �ر﮳�ر﮵�ش ﮳�ازد﮵�د ﮶سده است.
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 بخش چهارم
 { ذخیره اطالعات }

 

﮳حمع آوری اطالعات ذ﮲ح﮵�ره سازی داده ها، ﮳�ا �ر در �﮲�ت
﮲

مهم﮴�ر﮵�ں از            ﮵�کى
ل﮲روم صورت در آ�﮲ها ﮳�ه اس﮴�﮲�اد ﮵�ا و آ﮵�﮲�ده ﮲رارش های ک� در اس﮴�﮲�اده ﮳�رای               ﮶سده
معر﮲�ى ذ﮲ح﮵�ره سازی ﮳�ا مر﮴�﮳�ط سا﮵�ت های و ا﮳�﮲رارها ﮳�﮲حش،

﮲
ا﮵�ں در            است.
 ﮲حواه﮲�د ﮶سد.

 آرشیو سایت ها:

﮵�ک دس﮴�رس در �﮲س﮲حه است �﮵﮲�از هى �� سا﮵�ت ها، از اطالعات ﮳حمع آوری             در
﮴�﮲ع﮵�﮵�ر ﮵�ا اصلى ل﮵�﮲�ک حذف صورت در ﮴�ا ﮶سود ذ﮲ح﮵�ره سا﮵�ت از              ص﮲�حه
سرو﮵�س های ﮳�ا﮶سد. دس﮴�رس در هم﮹ح﮲�ان ﮴�﮳�لى �﮲س﮲حه ص﮲�حه،          مح﮴�و﮵�ات

 �ر اس﮴�﮲�اده ﮶سو�﮲د.
﮲

 ز﮵�ر مى ﮴�وا�﮲﮲�د در ﮳�رای ا﮵�ں

http://www.screenshots.com/ 

http://archive.org/web/web.php 

http://www.cachedpages.com/ 

https://followthatpage.com/ 

http://archive.is 
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 آرشیو اسا� و ارتباطات:

﮲
﮳�﮵�ں ار﮴�﮳�اط و اطالعات ذ﮲ح﮵�ره ﮳�رای ن را﮵��� �﮲رم ا﮲�﮲رار ﮵�ک casefile            �﮲رم ا﮲�﮲رار
﮲حواهد کمک ﮶سما ﮳�ه �﮲رم ا﮲�﮲رار

﮲
ا﮵�ں است.

﮲
آ﮲�ال﮵�ں صورت ﮳�ه اطالعات

﮲
            ا﮵�ں

دا﮶س﮴�ه روه ها ک� و م�ن ها سازمان ها، ا﮲�راد،
﮲

﮳�﮵�ں روا﮳�ط از لكى �﮲ما��﮵ى که              کرد
هم و مى ک﮲�د کمک داده ها و ذ﮲ح﮵�ره در ﮶سما ﮳�ه هم لكى �﮲مای

﮲
ا﮵�ں                ﮳�ا﮶س﮵�د.

﮲رارش ﮳�ه �ر ﮲حواهد آمد.   در ﮴�حل﮵�ل و ارأ�ه ک�

 

دا�﮲لود:   ل﮵�﮲�ک
https://www.paterva.com/web7/buy/maltego-clients/case

file.php 
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 بخش پنجم
 { جمع آوری داده ها }

 

 درگاه م� آمار:

آمار
﮲

آ﮲حر﮵�ں ا�﮴﮲�﮶سار محلل است، ا﮵�ران» آمار «مرک﮲ر �﮲ظر ز﮵�ر که ه در��
﮲

             ا﮵�ں
) آماری» اطالعات و «داده ها ﮳�حش ﮳�ه مرا﮳حعه ﮳�ا است. دول﮴�ى            رسمى

https://www.amar.org.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9

%87%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9

%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9

﮳�ه مى ﮴�وا�﮵﮲�د وب سا﮵�ت
﮲

ا﮵�ں (%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C     
 دس﮴�ه ﮳�﮲�دی های م﮲ح﮴�لف داده ها دس﮴�رسى دا﮶س﮴�ه ﮳�ا﮶س﮵�د.

�﮵﮲�ست، دس﮴�رس در وب سا﮵�ت در که دار﮵�د �﮵﮲�از آماری صور﮴�﮵�که            در
«واحد روه ک� ﮳�ه را ﮲حود در﮲حواست ما» ﮳�ا «ار﮴�﮳�اط ﮳�﮲حش از             مى ﮴�وا�﮵﮲�د

 اطالع رسا�﮲ى آماری» ارسال ک﮲�﮵�د.

 

 مرکز پژوهش های مجلس:

در اسالمى» ﮶سورای م﮳حلس ﮹�﮶روهش های مرک﮲ر در« ﮶سده م﮲�﮴�﮶سر           داده های
در http://rc.majlis.ir/fa آدرس ﮳�ه وب سا﮵�ت م﮲ح﮴�لف        ﮳�﮲حش های
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) �ر﮶س﮲�اسى» ﮲رارش های «ک� ﮳�﮲حش در است.       دس﮴�رس
﮳�ه را �﮵﮲�از مورد اطالعات مى ﮴�وا�﮵﮲�د (http://rc.majlis.ir/fa/report       

 صورت دس﮴�ه ﮳�﮲�دی ﮶سده ی مو﮲صوعى و زما�﮲ى ﮳�﮵�ا﮳�﮵�د.

 

 سامانه انتشار و دسرت� آزاد به اطالعات:

﮳�ه ا﮵�ران دولت که است ا﮵�﮲�﮴�ر�﮴﮲�ى سا﮵�﮴�ى اطالعات ﮳�ه آزاد دس﮴�رسى             ساما�﮲ه
اطالعات ﮳�ه آزادا�﮲ه دس﮴�رسى ﮳�رای ﮶سهرو�﮲دان ﮴�مامى اس﮴�﮲�اده          م﮲�ظور

 �﮲هادهای دول﮴�ى ا﮵�﮳حاد کرده است.

ک﮲�﮲�د در﮲حواست مى ﮴�وا�﮲﮲�د ح﮴�و﮴�ى و ح﮴�﮵�﮴�ى ا﮶س﮲حاص ساما�﮲ه
﮲

ا﮵�ں           ﮴�وسط
اطالعات آن از ﮹�س ﮶سود؛ م﮲�﮴�﮶سر دول﮴�ى �﮲هاد ﮵�ک ﮲حصوِص ﮳�ه اطالعات              که
آن که آن ر مک� ﮶سد، ﮲حواهد م﮲�﮴�﮶سر عموم ﮳�رای ساما�﮲ه

﮲
ا﮵�ں در              در﮲حواس﮴�ى

 اطالعات، حر﮵�م ﮲حصوصى ا﮲�راد را �﮴﮲�ض ک﮲�د.

مسلح، �﮵﮲�روهای ا�﮴﮲�ال﮳�ى، �﮲هادهای ﮳�لکه دولت ﮳�ه وا﮳�س﮴�ه �﮲هادهای           �﮲ه ﮴�﮲�ها
وا﮳�س﮴�ه �﮲هادهای سازمان ها، ﮶سرکت ها، مؤسسات و م﮴�﮲�﮲�ه و ﮴�﮲صا﮵�﮵�ه           ﮴�وای
و مى ﮶سو�﮲د اداره ره﮳�ری �﮲ظر ز﮵�ر که مؤسسا﮴�ى و ﮳�﮲�﮵�ادها و آن ها              ﮳�ه
سهام درصد ۵۰ از ﮳�﮵�ش ﮵�ا ﮴�مام که �﮲هادی ﮵�ا ﮶سرکت مؤسسه، هر

﮲
              هم﮹ح﮲�﮵�ں

م﮲�﮴�﮶سر را اطالعا﮴�﮶سان ﮳�ا﮵�د �﮵﮲�﮲ر است، حکومت از ﮳�﮲ح﮶سى ﮳�ه م﮴�علق             آن
هم ﮳�ا�﮲ک ها ما�﮲﮲�د عمومى، ﮲حدمات ارأ�ه ده﮲�ده ﮲حصوصى موسسات          ک﮲�﮲�د.

 ﮴�ا�﮲ون مى ﮶سو�﮲د.
﮲

 ﮶سامل ا﮵�ں

م﮶ساهده ﮴�ا﮳�ل آدرس
﮲

ا﮵�ں در ساما�﮲ه ﮳�ه ﮶سده م﮴�صل های سازمان             ﮲�هرست
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https://foia.iran.gov.ir/web/guest/organizations :است 

 

﮳�ه دار�﮲د ى و��﮵ ﮹�اس﮲حک� ﮴�ا﮳�ل﮵�ت و ﮶سده ﮲�عال ساما�﮲ه روی که ى ه ها��﮵            دس﮴���
﮴�ا﮳�ل ﮲حاکس﮴�ری ر�﮲ک� ﮳�ه ا�﮲د �﮶﮲سده ﮲�عال ه﮲�وز که ى ه ها��﮵ دس﮴��� و آ﮳�ى              ر�﮲ک�

 �﮲ما﮵�ش است.

﮲�عال ز﮵�رم﮳حموعه های ﮴�عداد و ز﮵�رم﮳حموعه ها ﮴�عداد سازمان هر م﮴�ا﮳�ل           در
سازمان هر م﮴�ا﮳�ل ﮹�﮵�و�﮲د ا�﮴﮲�﮲حاب ﮳�ا مى ﮶سود. داده �﮲ما﮵�ش سازمان            آن
﮶سامل که مى ﮶سود داده �﮲ما﮵�ش سازمان همان ﮳�ه مر﮳�وط ﮳ح﮲رٔ�﮵�ات            ص﮲�حه
... و آدرس و

﮲
﮴�ل﮲�ں ﮶سماره ساما�﮲ه، مد﮵�ر �﮲ام ﮳�االدس﮴�ى، �﮲هاد و سازمان               �﮲ام

  وب سا﮵�ت سازمان است.

 

دا﮶س﮴�ه دس﮴�رسى �﮵﮲�﮲ر ﮶سده م﮲�﮴�﮶سر ﮴�اک﮲�ون که اس﮲�ادی ﮳�ه مى ﮴�وا�﮵﮲�د            ﮶سما
آدرس

﮲
ا﮵�ں در سازمان ها ﮴�وسط ﮶سده م﮲�﮴�﮶سر اس﮲�اد          ﮳�ا﮶س﮵�د.

https://foia.iran.gov.ir/web/guest/published-documents 
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اساس ﮳�ر ﮳حس﮴�﮳حو ام�ن ﮳حس﮴�﮳حو ﮳�﮲حش است. م﮶ساهده و ﮳حس﮴�﮳حو            ﮴�ا﮳�ل
 �﮲ام ﮲�ا﮵�ل، کد س﮲�د و سازمان م﮲�﮴�﮶سر ک﮲�﮲�ده را دارد.

 

 

دول﮴�ى، ه های دس﮴��� اطالعات در﮲حواست و ساما�﮲ه
﮲

ا﮵�ں از اس﮴�﮲�اده           ﮳�رای
ساما�﮲ه،

﮲
ا﮵�ں در ﮴�﮳�ت �﮲ام ﮳�رای ک﮲�﮵�د. ﮶�﮳�ت �﮲ام سا﮵�ت

﮲
ا﮵�ں در ا﮳�﮴�دا             مى ﮳�ا﮵�ست

﮶سماره ﮴�ولد، ﮴�ار﮵�﮲ح ملى، کد ى، ﮲حا�﮲وادک� �﮲ام و �﮲ام ما�﮲﮲�د ﮶س﮲حصى             اطالعات
ا��﮲ت، ﮲�عال سازی و ﮶�﮳�ت از ﮹�س مى ﮶سود. ﮹�رس﮵�ده ا﮵�م﮵�ل آدرس و

﮲
            ﮴�ل﮲�ں

 مى ﮴�وا�﮵﮲�د در﮲حواست ﮲حود را ارسال ک﮲�﮵�د.

36  



 

 

�ر﮳�ر مى ﮶سود. داده �﮲ما﮵�ش �ر﮳�ر ﮳�ه ز﮵�ر ﮶سلك ﮳�ه در﮲حواست ﮶�﮳�ت             ص﮲�حه
آن ﮴�کم﮵�ل صورت در و کرده ﮴�کم﮵�ل را در﮲حواست اطالعات ص﮲�حه،

﮲
ا﮵�ں              در

�﮲ظر مورد سازمان ا�﮴﮲�﮲حاب ﮳�ا �ر﮳�ر مى �﮲ما﮵�د. ارسال» و «﮶�﮳�ت            را
 در﮲حواست را ﮳�ه آن سازمان ارسال مى �﮲ما﮵�د.

در﮲حواست، ع﮲�وان و مو﮲صوع در﮲حواست، ﮶سرح ﮲�رم،
﮲

ا﮵�ں از اس﮴�﮲�اده ﮳�ا             �ر﮳�ر
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وی در﮲حواست و �﮲حوه در﮵�ا﮲�ت ﮹�اس﮲ح را ا�﮴﮲�﮲حاب مى �﮲ما﮵�د.  سازمان ﮹�اس﮲حک�

 

در﮲حواست» «﮹�و﮶سه م﮲�وی در ﮳حواب مر﮳�وطه، سازمان و��﮵ى ﮳حوا﮳�ک� از           ﮹�س
از ارسالى ﮳حواب م﮶ساهده ام�ن ﮳�﮲حش

﮲
ا﮵�ں در است. م﮶ساهده            ﮴�ا﮳�ل

﮲ر﮵�﮲�ه م﮶ساهده و﮳حود دارد.  سازمان ﮳�ا ا�﮴﮲�﮲حاب ﮳حواب مر﮳�وطه و ک�
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 �یگاه داده �ز ایران:

داده های دارد قصد ایران باز داده «پایگاه وب سا﮵�ت:
﮲

ا﮵�ں ﮲حود ﮴�عر﮵�ف             ط﮳�ق

ماشین با که قالب هایی در را آن ها و کرده جمع جا یک در را غیردولتی و                  دولتی

هدف دهد. ارائه مرکزی کانون یک در (JSON یا CSV (مانند باشند خواندن               قابل

شهروندان و خبرنگاران محققان، برای داده معتبر آنالین پایگاه به که است این               ما

عملکرد تا می کند کمک افراد به پایگاهی چنین وجود معتقدیم و شویم؛ تبدیل               ایرانی

 و سیاست های دولت خود را بهتر درک کنند.»

) وب سایت این آدرس به مراجعه با        می توانید

داده ی ۴٠٠ از بیش به (/http://iranopendata.org/fa/datasets      

 دسته بندی شده و آماده استفاده از مقاالت خود، دسترسی داشته باشید.

 در این پایگاه داده، به اطالعاتی در دسته بندی های زیر دسترسی دارید:

 مالی و بانکی●

 بودجه و هزینه های دولت●

 ارتباطات●

 بخش های اقتصادی●

 آموزش●

 اشتغال و اقتصاد خانوار●

 منابع طبیعی و انرژی●

 محیط زیست●

 بهداشت●

 مسکن●

 جمعیت●

 تجارت●

 حمل و نقل●
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 زنان●

 

 ذخیره اتوماتیک داده:

آسان ﮴�ر و سر﮵�ع ﮴�ر ﮳�رای م﮴�﮲�او﮴�ى ن را﮵��� ا﮲�﮲رو�﮲ه های و
﮲

آ�﮲ال﮵�ں           سرو﮵�س های
و �﮲ظر مورد ﮲�رمت ﮳�ا اطالعات

﮲
﮵�ا﮲�﮴�ں وب سا﮵�ت، ﮵�ک ﮹�﮵�ما﮵�ش            کردن

است. زمان ﮳�ر دس﮴�ى، صورت ﮳�ه �رها
﮲

ا﮵�ں ا�﮳﮲حام دارد. و﮳حود آ�﮲ها             ذ﮲ح﮵�ره
﮳حمع آوری ﮳�رای �﮵﮲�از مورد ﮳�ر�﮲امه �﮲و﮵�سى دا�﮲ش که �ر﮳�را�﮲ى ﮳�ه کمک            ﮳�رای

﮲
﮲ر﮵�ں ﮳حا﮵�ک� ا﮲�﮲رون ها و

﮲
آ�﮲ال﮵�ں سرو﮵�س های �﮲دار�﮲د، را داده ها          ا﮴�وما﮴�﮵�ک

 م﮲�اس﮳�ى است.

https://www.webscraper.io/ 

https://www.parsehub.com/ 

https://www.grepsr.com/   
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 بخش شمش
 { پردازش داده ها }

 مقدمه

از ﮵�کى است. ها داده ﮹ح﮵�دمان ﮳�رای ا﮲�﮲راری �﮲رم ﮳�ه �﮵﮲�از داده ﮹�ردازش               ﮳�رای
س﮴�رده است.  دس﮴�ه از �﮲رم ا﮲�﮲رارها، �﮲رم ا﮲�﮲رار ص﮲�حه ک�

﮲
 �﮲وع ا﮵�ں

﮲
 ساده ﮴�ر﮵�ں

ا�﮳﮲حام ﮴�ا﮳�ل﮵�ت که ﮶سده ﮳حدول ﮳�﮲�دی ص﮲�حات ﮳�ه س﮴�رده ک�          ص﮲�حه
) س﮴�رده ک� ص﮲�حه مى ﮶سود. اطالق دار�﮲د را ر﮵�ا﮲صى         محاس﮳�ات
ورود کردن ساده ﮳�رای که است را﮵�ا�﮲ه ای �﮲رم ا﮲�﮲رار �﮲وعى (Spreadsheet          
﮶سده ا�﮲د. طراحى ر﮵�ا﮲صى محاس﮳�ات ا�﮳﮲حام و (data entry)          اطالعات
SPSS

﮲
هم﮹ح﮲�﮵�ں و ما﮵�کروسا﮲�ت اکسل و LibreOffice Calc         �﮲رم ا﮲�﮲رارهای

را ام�ن
﮲

ا﮵�ں س﮴�رده ک� ص﮲�حه �﮲رم ا﮲�﮲رارهای هس﮴�﮲�د. ﮳�ر�﮲امه ها
﮲

ا﮵�ں از            �﮲مو�﮲ه ای
از ﮳�عد �﮲ما﮵�﮵�د. وارد س﮴�ون و سطر صورت ﮳�ه را داده ها که مى �﮲ما﮵�﮲�د               ﮲�راهم
�﮲مودن ﮲�﮵�ل﮴�ر و مر﮴�ب سازی محاس﮳�ات، �﮲ظ﮵�ر عمل﮵�ا﮴�ى داده ها کردن           وارد
و کرد ﮹حاپ را داده ها

﮲
ا﮵�ں مى ﮴�وان

﮲
هم﮹ح﮲�﮵�ں داده، ا�﮳﮲حام آن ها روی              را

ى �﮵﮲�﮲ر ﮳�راساس آن ها ا﮵�﮳حاد �﮲مود.  �﮲مودارها��﮵

﮶سد، معر﮲�ى اکسل س﮴�رده ک� ی ص﮲�حه که ۱۹۸۵ سال از س﮴�رده اکسل            ص﮲�حه ک�
﮶سده است. عر﮲صه �﮲رم ا﮲�﮲رار

﮲
ا﮵�ں از ﮳حد﮵�د �﮲س﮲حه ای ﮵�ک﮳�ار، سال دو هر             ﮴�﮴�ر﮵�﮳�ًا

ى های ﮴�وا�﮲ا��﮵ و �﮲رم ا﮲�﮲رارهای آ﮲�﮵�س سا﮵�ر ﮳�ا ار﮴�﮳�اط ام�ن اکسل، ﮳�ا �ر            سهولت
 �﮲رم ا﮲�﮲رار ﮶سده است.

﮲
 م﮲ح﮴�لف در زم﮵�﮲�ٔه ﮴�حل﮵�ل داده ها س﮳�ب معر﮲�ى ا﮵�ں
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﮲طاهر ﮴�ا مى دهد ا﮳حازه �ر﮳�ر ﮳�ه که است س﮴�رده ای ک� ص﮲�حه �﮲رم ا﮲�﮲رار             اکسل
را ﮲حا�﮲ه ها، ﮲طاهر و �﮲و﮵�سه ها م﮶س﮲حصات و ﮴�لم �﮲وع ﮴�﮳�﮵�ل از را،              ص﮲�حه
وا﮳�س﮴�ه ر د﮵�ک� ﮲حا�﮲ه های ﮳�ه ﮲حا�﮲ه ای مح﮴�و﮵�ات ر اک� ﮲

هم﮹ح﮲�﮵�ں ک﮲�د.
﮲

          ﮴�ع﮵�﮵�ں
﮲حا�﮲ه های اطالعات م﮳�دَا، ﮲حا�﮲ه های مح﮴�و﮵�ات ﮴�﮲ع﮵�﮵�ر محض ﮳�ه          ﮳�ا﮶سد،
اکسل  ر د﮵�ک� ى های ﮴�وا�﮲ا��﮵ از مى ک﮲�د. ﮴�﮲ع﮵�﮵�ر ﮲حود�ر ﮳�ه طور          وا﮳�س﮴�ه

 ﮴�ا﮳�ل﮵�ت های ز﮵�اد آن در رسم �﮲مودار است.

و �ر د�﮵﮲�ای در که هس﮴�﮲�د ﮴�وی العاده ﮲�وق ا﮳�﮲رارهای ها س﮴�رده ک�              ص﮲�حه
مورد م﮲ح﮴�لف های ﮲رارش ک� ﮴�ه﮵�ه و آن ﮳�ا �ر داده، ﮶�﮳�ت ﮳�رای مر﮴�﮳�ا               ﮴�﮳حارت،
و ﮹�﮵�﮹ح﮵�ده محاس﮳�ات ا�﮳﮲حام اکسل، ﮳حدولى ﮲�رمت ﮵�ر�﮲د. م﮵�ک� ﮴�رار           اس﮴�﮲�اده
و ﮴�وا﮳�ع م﮵�ک﮲�ه.

﮲
ممکں رو ها داده ﮳�ا �ر لكى ﮳�صورت و ها داده                رد﮵�ا﮳�ى

ک﮲�﮲�د ﮴�حل﮵�ل رو ها داده که م﮵�ده رو ا﮳حازه
﮲

ا﮵�ں ا﮲�راد ﮳�ه اکسل های                ﮲�رمول
رو ﮲حود﮶سون مد﮵�ران ﮳حواب

﮲
﮳�﮴�و�﮲ں که

﮲
ک﮲�ں ا﮵�﮳حاد م﮴�﮲�وعى های ﮲رارش ک�             و

 ﮳�دن.

 موارد استفاده

را داده ﮹�ردازش در س﮴�رده ک� ص﮲�حه ا﮲�﮲رار �﮲رم از اس﮴�﮲�اده راه ﮹ح﮲�د ا﮵�﮲�﮳حا               در
 مطرح مى ک﮲�﮵�م. د﮴�ت ک﮲�﮵�د که ا﮵�﮲�ها ﮲�﮴�ط ﮹ح﮲�د م﮶�ال هس﮴�﮲�د:

اطالعات● ﮶سود، ﮹�ر ﮶سده ﮴�ه﮵�ه ﮲�رم که ﮳�ار هر �ر
﮲

ا﮵�ں ﮳�ا ﮲�رم.               ﮴�ه﮵�ه
س﮴�رده ذ﮲ح﮵�ره مى ﮶سود  آن در ص﮲�حه ک�

﮹�﮵�ش ﮳�﮵�﮲�ى● ﮳�رای م﮴�﮲�وع آماری روش های و ﮴�ک﮲�﮵�ک ها از          اس﮴�﮲�اده
ذ﮶س﮴�ه.  آ﮵�﮲�ده ﮳�ر اساس داده های ک�

 ا�﮳﮲حام محاس﮳�ات ساده و ﮹�﮵�﮹ح﮵�ده روی داده ها●
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دادن● �﮲ما﮵�ش ﮳�رای ها داده اساس ﮳�ر راف ک� و �﮲مودارها            ا﮵�﮳حاد
ذر زمان  و﮲صع﮵�ت عملکرد در ک�

ها● داده ﮳�ررسى ﮳�رای آماری و ر﮵�ا﮲صى م﮲ح﮴�لف ﮴�وا﮳�ع از            اس﮴�﮲�اده
از ای دس﮴�ه م﮴�وسط و کم﮵�﮲�ه ﮳�﮵�﮶س﮵�﮲�ه، کردن ﮹�﮵�دا م﮶�ل            (﮴�وا﮳�عى

 اعداد)

 

 ورود اطالعات

کردن ﮴�ا﮵�پ و سلول ا�﮴﮲�﮲حاب اکسل در اطالعات ورود ﮳�رای راه
﮲

﮴�ر﮵�ں              را﮵�ح�
Edit ﮵�ا ﮲�عال حالت وارد مس﮴�﮴�﮵�ما سلول �ر،

﮲
ا﮵�ں ا�﮳﮲حام ﮳�ا است. آن               در

در که داده ای ر، د﮵�ک� سلول ا�﮴﮲�﮲حاب ﮵�ا Enter زدن ﮳�ا ﮶سود. مى Mode             
﮲�عال حالت از �﮲ظر مورد سلول و مى ﮶سود ﮶�﮳�ت کرد﮵�د، وارد ﮴�﮳�لى              سلول
﮴�ا﮵�پ حال در که ای داده ﮳�﮲ر�﮵﮲�د، رو Esc ر اک� حالت

﮲
ا﮵�ں در مى ﮶سود.                ﮲حارج

در م﮶�ال ﮳�رای ﮶سود. مى ﮲حارج ﮲�عال حالت از سلول و ﮶سده حذف               ﮳�ود﮵�د
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آمده در ﮲�عال صورت ﮳�ه ۶ سطر و C س﮴�ون ﮳�ه مر﮳�وط سلول ز﮵�ر                ﮴�صو﮵�ر
 است.

 

داده ﮳�ک﮲�﮵�د، کردن ﮴�ا﮵�پ ﮳�ه ﮶سروع دو﮳�اره و ﮴�﮳�لى سل روی رد﮵�د ﮳�رک� ر              اک�
﮹ح﮵�﮲ری ﮴�﮳�لى داده ﮳�ه م﮵�﮲حواه﮵�د ر اک� ﮹�س ﮶سد. ﮲حواه﮲�د حذف ﮴�﮳�لى             های
﮲�عال را Edit Mode حالت دو﮳�اره ﮳�ا﮵�د ک﮲�﮵�د، و﮵�را﮵�ش را آن ﮵�ا ک﮲�﮵�د               ا﮲صا﮲�ه

 ک﮲�﮵�د:

﮲�عال حالت ﮳�ه رو ص﮲�حه ﮵�ک سلول مى ﮴�وا�﮵﮲�د ز﮵�ر های روش طر﮵�ق              از
 ﮴�﮳�د﮵�ل ک﮲�﮵�د:

 دا﮳�ل لك﮵�ک Double Click کردن ﮳�ر روی سلول مورد �﮲ظر●
﮲�﮶سردن● و ﮳�﮵�ا﮵�د در ﮲�عال حالت ﮳�ه م﮵�﮲حواه﮵�د که سلولى            ا�﮴﮲�﮲حاب

﮲�رمول کردن وارد ﮵�ا و آن در داده کردن paste ﮵�ا Enter              لك﮵�د
 ﮳�رای آن
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 ورود اطالعات از منبع خارجی

﮳�ه �﮵﮲�از که دارد ﮴�رار ﮶سما ا﮲ح﮴�﮵�ار در ﮲حامى اطالعات موارد از ﮳�س﮵�اری               در
را اطالعات آن از ﮳�﮲ح﮶سى ﮵�ا لك است �﮵﮲�از صورت

﮲
ا﮵�ں در است. آن                ﮹�ردازش

ا�﮳﮲حام آن روی را الزم ﮹�ردازش و ک﮲�﮵�د وارد ﮲حود س﮴�رده ک� ص﮲�حه ﮲�ا﮵�ل               ﮳�ه
 �ر دو ﮶س﮵�وه را﮵�ح� و﮳حود دارد:

﮲
 ده﮵�د. ﮳�رای ا﮵�ں

●Import  
●Copy & Paste 

txt ﮵�ا csv معموال م﮴�﮲�اوت ﮹�سو�﮲دهای ﮳�ا ﮲حار﮳حى ﮲�ا﮵�ل ﮵�ک اول روش              در
ها داده همه �ر

﮲
ا﮵�ں ﮳�ا دار﮵�د. �﮵﮲�از ها داده آن ﮴�مام ﮳�ه ﮶سما و دارد                  و﮳حود

را﮵�ح� اس﮴�ا�﮲داردهای از ﮵�کى از که صور﮴�ى در ﮶سو�﮲د. مى ا﮲صا﮲�ه ﮶سما ﮲�ا﮵�ل               ﮳�ه
﮳�ه �﮵﮲�﮲ر (… و ها ﮴�لم ها، (ر�﮲ک� ﮳�﮵�﮶س﮴�ری ﮳ح﮲رٔ�﮵�ات ک﮲�﮵�د، اس﮴�﮲�اده ods ﮵�ا xls               
csv ﮵�ا txt های ﮲�ا﮵�ل از اس﮴�﮲�اده صورت در ﮶سود. مى م﮲�﮴�﮴�ل ﮶سما               ﮲�ا﮵�ل
صورت

﮲
ا﮵�ں ﮲ع﮵�ر در است، ﮶سلك ﮹حه ﮳�ه ﮳حداک﮲�﮲�ده که ک﮲�﮵�د م﮶س﮲حص              ﮳�ا﮵�د

داده از ﮳�﮲حش کدام ﮶سود م﮴�و﮳حه که دا﮶ست �﮲﮲حواهد را
﮲

ا﮵�ں ام�ن              ﮳�ر�﮲امه
﮴�﮶س﮲ح﮵�ص در �﮴﮲�﮵�﮳حه در و سطر ﮳�ه مر﮳�وط کدام و است س﮴�ون ﮳�ه               مر﮳�وط
﮵�ک در سطر هر ز﮵�ر ﮲�ا﮵�ل در م﮶�ال ﮳�رای ﮶سود. مى م﮶سلك د﮹حار ها                سلول
﮶سده ﮳حدا هم از �ما عالمت ﮳�ا س﮴�ون هر و است ﮶سده م﮶س﮲حص               ﮲حط

 است.
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﮲�هرست از ﮳�﮵�اور﮵�د ﮲حود س﮴�رده ک� ص﮲�حه ﮳�ه را ﮲�ا﮵�لى ﮳�﮲حواه﮵�د که
﮲

ا﮵�ں              ﮳�رای
س﮹�س رد﮵�د. ﮳�ک� import و ک﮲�﮵�د ا�﮴﮲�﮲حاب را File ﮲ر﮵�﮲�ه ک� ﮲حود ص﮲�حه             ﮳�االی

 مس﮵�ر ﮲�ا﮵�ل ﮲حود را ﮳�ه آن ﮳�ده﮵�د.

 

﮳�ه ﮶س﮳�﮵�ه ای ص﮲�حه ک﮲�﮵�م وارد ﮲حود ﮲�ا﮵�ل در را ﮲�ا﮵�ل
﮲

ا﮵�ں ﮳�﮲حواه﮵�م ر اک�                حال
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م﮶س﮲حص ﮳�ا﮵�د ص﮲�حه
﮲

ا﮵�ں در ﮶سد. ﮲حواهد داده �﮲ما﮵�ش ما ﮳�ه ز﮵�ر              ص﮲�حه
و�﮲ه ﮹حک� سلول هر �﮲و﮶س﮴�ه های و ﮹ح﮵�ست ک﮲�﮲�ده ﮳حدا حرف/حروف که            کرد

 م﮶س﮲حص ﮶سده ا�﮲د.

﮲
﮴�مر﮵�ں ﮳�ار ﮹ح﮲�د ﮳�ا اما ﮳�رسد �﮲ظر ﮳�ه ﮹�﮵�﮹ح﮵�ده و س﮲حت ا﮳�﮴�دا در �ر

﮲
ا﮵�ں                 ﮶سا﮵�د

وارد ﮲حود ﮲�ا﮵�ل ﮳�ه را ها داده و ده﮵�د ا�﮳﮲حام را آن ﮴�وا�﮵﮲�د مى ى سادک�                 ﮳�ه
 ک﮲�﮵�د و آماده ﮶سو﮵�د ﮳�رای ﮹�ردازش آن ها.

 

﮲
ا﮵�ں در هس﮴�﮲�د. ﮶سما ا﮲ح﮴�﮵�ار در pdf ﮲�ا﮵�ل صورت ﮳�ه ها داده او﮴�ات هى ��              
﮳�ه txt ﮵�ا csv ﮳�ه pdf ﮴�﮳�د﮵�ل که ﮹حرا ﮳�ود ﮲حواهد م﮶سلك کمى �ر                صورت
ای ساده �ر ﮳�ا﮶سد ﮲�هم ﮴�ا﮳�ل س﮴�رده ک� ص﮲�حه های ﮳�ر�﮲امه ﮳�رای که              ﮶سلكى
(/https://tabula.technology) ﮴�ا﮳�لو ﮴�ار�﮲مای ﮶سرا﮵�ط

﮲
ا﮵�ں در        �﮵﮲�ست.
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 ﮳�ه ﮶سما کمک مى ک﮲�د که ﮲�ا﮵�ل pdf ﮳�ه csv ﮴�﮳�د﮵�ل ک﮲�﮵�د.

 

ى/﮹�﮵�ست ک��﮹ ام�ن از اس﮴�﮲�اده ﮲�ا﮵�ل ﮳�ه داده ا﮲�﮲رودن حالت
﮲

آ﮲حر﮵�ں            اما
در ﮲�ا﮵�لى هر ﮵�ا ى ﮴�ار�﮲ما��﮵ هر از را �﮵﮲�از مورد های داده که است �﮲�ى                 است.
﮲حود س﮴�رده ک� ص﮲�حه ﮲�ا﮵�ل در و ک﮲�﮵�د ى ک��﮹ ﮲حود ه دس﮴��� روی ای ﮳�ر�﮲امه               هر
﮴�وا�﮵﮲�د مى و ﮶سده ا﮲صا﮲�ه ﮶سما ﮲�ا﮵�ل ﮳�ه ها داده �ر

﮲
ا﮵�ں ﮳�ا ک﮲�﮵�د.                ﮹�﮵�ست

 ﮹�ردازش الزم را روی آن ها ا�﮳﮲حام ده﮵�د.

 فرمول و �بع

است. ﮲�رمول از اس﮴�﮲�اده س﮴�رده ک� ص﮲�حه های ﮳�ر�﮲امه ﮴�وت �﮴﮲�اط از             ﮵�کى
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﮲�ا﮵�ل در را اس﮴�ان ﮵�ک های ﮶سهرس﮴�ان ﮳حمع﮵�ت که ک﮲�﮵�د ﮲�رض م﮶�ال              ﮳�رای

﮲
﮴�ر﮵�ں ﮹�ر﮳حمع﮵�ت اس﮴�ان، ﮳حمع﮵�ت مى ﮲حواه﮵�د حال ا﮵�د. کرده وارد           ﮲حود
را ﮶سهرس﮴�ان ﮳حمع﮵�ت م﮴�وسط و ﮶سهرس﮴�ان

﮲
﮴�ر﮵�ں ﮳حمع﮵�ت کم           ﮶سهرس﮴�ان،

و﮴�ت صرف ﮳�ه �﮵﮲�از دس﮴�ى صورت ﮳�ه �ر
﮲

ا﮵�ں ا�﮳﮲حام ﮳�رای ک﮲�﮵�د.              محاس﮳�ه
از ﮹�س که ﮵�ر﮵�د ﮳�ک� �﮲ظر در حال ﮳�االست. �﮵﮲�﮲ر ا﮶س﮴�﮳�اه ام�ن و است               ز﮵�ادی
را ﮶سهرس﮴�ان ﮵�ک اطالعات که ﮳�﮵�اور﮵�د ﮲حاطر ﮳�ه محاس﮳�ات همه            ا�﮳﮲حام
را ﮲حوزس﮴�ان اس﮴�ان در ﮶سهرس﮴�ا�﮲ى ا﮶س﮴�﮳�اه صورت ﮳�ه ﮵�ا ا﮵�د کرده وارد              ا﮶س﮴�﮳�اه
﮵�ک ح﮴�ى ﮵�ا ا﮵�د داده ﮴�رار ﮴�هران اس﮴�ان های ﮶سهرس﮴�ان ﮲�هرست             در
است ﮲�ا﮳حعه ﮵�ک

﮲
ا﮵�ں دس﮴�ى حالت در ا﮵�د. ا�﮲دا﮲ح﮴�ه ﮴�لم از را              ﮶سهرس﮴�ان

ا�﮳﮲حام اول از را محاس﮳�ات ﮴�مام ﮳�ا﮵�د است، ز﮵�اد ها داده ﮴�عداد که               و﮴�﮴�ى
﮴�وا﮳�ع و ﮲�رمول از اس﮴�﮲�اده ﮳�ا س﮴�رده ک� ص﮲�حه ا﮲�﮲رارهای �﮲رم در اما              ده﮵�د
﮶سدن روز ﮳�ه ﮳�اعث داده کردن کم ﮵�ا کردن ا﮲صا﮲�ه ﮴�﮲ع﮵�﮵�ر، محاس﮳�ات،              ﮳�رای

 ﮵�ع﮲�ى د﮴�ت و سرعت ﮳�اال﮴�ر.
﮲

 �﮴﮲�﮵�﮳حه مى ﮶سود و ا﮵�ں

و س﮴�رده ک� ص﮲�حه های ﮳�ر�﮲امه در اس﮴�﮲�اده ﮴�ا﮳�ل ﮴�وا﮳�ع ﮴�عدد علت ﮳�ه              اما
�ر﮳�ران طرف از سواال﮴�ى همواره دارد و﮳حود که م﮲ح﮴�ل﮲�ى های ﮳�﮲�دی             دس﮴�ه
﮵�اد ﮳�ا﮵�د را ﮴�وا﮳�ع کدام ا﮵�﮲�که ﮳�ر م﮳�﮲�ى ﮶سود مى مطرح ن ک﮲�﮲�د�� اس﮴�﮲�اده               و
م﮶س﮲حص را از ﮲حود �ر﮳�رد �﮲وع ا﮳�﮴�دا ﮳�ا﮵�د سوال

﮲
ا﮵�ں ﮳�ه ﮹�اس﮲ح در ﮵�ر﮵�م؟               ﮳�ک�

آمار زم﮵�﮲�ه در ر اک� ﮳�رو﮵�م، ﮲حاصى های ﮲�رمول سراغ ﮳�ه آن اساس ﮳�ر و                ک﮲�﮵�م
و مالى زم﮵�﮲�ه در ر اک� ﮵�ر﮵�م، ﮳�ک� ﮵�اد را آماری های ﮲�رمول ک﮲�﮵�م مى               �ر
لكى ﮳�طور ﮳�ا﮵�د اما … و ﮵�ر﮵�م ﮳�ک� ﮵�اد را ﮴�وا﮳�ع

﮲
ا﮵�ں ک﮲�﮵�م مى �ر                حسا﮳�داری

آ�﮲ها است ﮳�ه﮴�ر که هس﮴�﮲�د �ر﮳�رد ﮹�ر ﮴�وا﮳�ع از ﮴�عدادی که ﮳�ا﮶س﮵�م دا﮶س﮴�ه               ﮴�و﮳حه
 را ﮳�دا�﮵﮲�د.

 چگونه فرمول بنویسیم؟
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را ﮲حود محاس﮳�ات ﮳�ر و ذار﮵�م ک� مى را = عالمت سلول، ا�﮴﮲�﮲حاب از               ﮹�س
ساده رهای عملک� از ﮴�وان مى �ر

﮲
ا﮵�ں ﮳�رای ده﮵�م. مى ا�﮳﮲حام ها سلول               روی

م﮶�ل م﮲�ط﮴�ى رهای عملک� ﮵�ا (﮴�﮴�س﮵�م) / و (﮲صرب) * و - و + م﮶�ل                ر﮵�ا﮲صى
که ال﮳�﮴�ه کرد. اس﮴�﮲�اده «﮵�ا») مع﮲�ى (﮳�ه OR و «و») مع﮲�ى (﮳�ه AND             
﮳�﮴�﮵�ه ﮹حون اما دارد و﮳حود ﮹�﮵�﮹ح﮵�ده رهای عملک� همه از اس﮴�﮲�اده            ام�ن
﮳�ه را ها آن است، ﮹�ا﮵�ه رهای عملک� از ﮹�﮵�﮶سر﮲�﮴�ه حال﮴�ى ﮴�وان م﮶�ل رها              عملک�

 صورت ﮴�ا﮳�ع ﮳�ه �ر مى ﮳�ر﮵�م.

﮴�رار که م﮵�دهد �﮶﮲سان A3 سلول در را ﮲�رمول ﮵�ک ز﮵�ر ﮴�صو﮵�ر در م﮶�ال                ﮳�رای
 است م﮴�اد﮵�ر دو سلول A2 و A1 را ﮳�ا هم ﮳حمع ﮳�﮲ر�﮲د.

 

 چگونه �بع بنویسیم؟

﮳�رای دار�﮲د. ﮶�ا﮳�ت ﮲�رمول ﮵�ک که رها عملک� از ای م﮳حموعه ﮵�ع﮲�ى             ﮲�رمول
ها داده همه ﮳حمع ﮳�ا﮵�د

﮲
﮵�ں م﮵�ا�﮲ک� کردن ﮹�﮵�دا ﮳�رای که دا�﮵﮲�م مى همه               م﮶�ال

و کم﮵�﮲�ه ﮳�ا﮵�د م﮵�ا�﮲ه کردن ﮹�﮵�دا ﮳�رای ﮵�ا ک﮲�﮵�م ﮴�﮴�س﮵�م ها آن ﮴�عداد ﮳�ر                را

﮲
ا﮵�ں ﮳�ا کرد. ﮴�﮴�س﮵�م دو ﮳�ه را دو آن ﮳حمع حاصل و کرد ﮹�﮵�دا را                 ﮳�﮵�﮶س﮵�﮲�ه
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﮲
ا﮵�ں ﮳�ار هر م﮵�ا�﮲ه ﮵�ا

﮲
﮵�ں م﮵�ا�﮲ک� کردن ﮹�﮵�دا ﮳�رای که �﮵﮲�ست �﮵﮲�ازی              حساب

﮵�ع﮲�ى ها آن ﮴�وا﮳�ع از ى سادک� ﮳�ه ﮴�وان مى و کرد ﮳�از�﮲و﮵�سى را               ﮲�رمول
 AVERAGE ﮵�ا MEDIAN اس﮴�﮲�اده کرد.

از ای م﮳حموعه که دهد مى �﮶﮲سان را ﮳حمع ﮴�ا﮳�ع ز﮵�ر ﮴�صو﮵�ر م﮶�ال               ﮳�رای
﮶سلك ﮳�ه

﮲
�﮲و﮶س﮴�ں عدد دو ﮳�رای ﮶سا﮵�د ک﮲�د. مى ﮳حمع هم ﮳�ا را ها                سلول

هم ﮳�ا ﮳�﮲حواه﮵�د را سلول ۱۰۰۰ که ک﮲�﮵�د ﮲�رض اما ﮳�ا﮶سد ﮴�ر راحت               ﮲�رمول
﮴�ا﮳�ع از اس﮴�﮲�اده اما �﮵﮲�ست ای ساده �ر ﮲�رمول

﮲
�﮲و﮶س﮴�ں ه �� آن ک﮲�﮵�د،               ﮳حمع

 ﮳حمع ﮳�س﮵�ار ساده است.

 

 توابع پر کاربرد

SUM() 

ر ﮳حمع  ﮴�ا﮳�ع ﮹�ارام﮴�رهای مو﮳حود (محدود ه های مو﮳حود) را ﮳�ا ﮵�کد﮵�ک�
﮲

 ا﮵�ں
 م﮵�ک﮲�د

سلولهای از م﮳حموعه  ای ﮲�رمول
﮲

ا﮵�ں م﮶�ال um(C10  ﮳�رای 231)= S : C     
ر ﮳حمع م﮵�ک﮲�د .  C10 ﮴�ا  C231 را ﮳�ا ﮵�کد﮵�ک�
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AVERAGE()   

 داده های مو﮳حود در محدوده را محاس﮳�ه م﮵�ک﮲�د.
﮲

﮵�ں  م﮵�ا�﮲ک�

را G11 F5﮴�ا سلولهای
﮲

﮵�ں م﮵�ا�﮲ک� م﮶�ال verage(F5 ﮳�رای 11)= A : G      
 محاس﮳�ه م﮵�ک﮲�د

IF() 

﮶سرط ر اک� کرده ﮹حک را ﮶سرط ا﮳�﮴�دا و است م﮲�ط﮴�ى و ﮶سرطى ﮴�ا﮳�ع ﮵�ک IF               
﮳�ا﮶سد �﮲ادرست ﮶سرط ر اک� و مى  ﮹�ذ﮵�رد ا�﮳﮲حام T عمل﮵�ات ﮳�ا﮶سد            صح﮵�ح
10 ﮳�ا مساوی ﮵�ا ﮴�ر ﮳�﮲ررک� A1 سلول در م﮴�دار ر اک� م﮶�ال ﮳�رای .F               عمل﮵�ات
﮹حاپ D3 سلول در FILL لكمه صورت

﮲
ا﮵�ں ﮲ع﮵�ر در و WIN لكمه               ﮳�ا﮶سد

 ک﮲�﮵�د:

=IF(A1>=10;"WIN";"FILL"’) 

﮲
﮵�ں م﮵�ا�﮲ک� A11 در ﮶سود �﮲و﮶س﮴�ه TEST1 لكمه A10 سلول در ر اک� ر: د﮵�ک�              م﮶�ال

  TEST1 �﮲ما﮵�ش داده ﮶سود:

 = IF (A10=B1;AVERAGE(B2:B6);0) 
  

TEST1
﮲

﮵�ں م﮵�ا�﮲ک� ﮶سود �﮲و﮶س﮴�ه TEST1 لكمه A10 سلول در ر اک� ر: د﮵�ک�             م﮶�ال
﮶سود �﮲و﮶س﮴�ه TEST2 لكمه A10 سلول در ر اک� ﮶سود. داده �﮶﮲سان A11              در
لكمه A10 سلول در ر اک� ﮶سود. داده �﮶﮲سان A11 در TEST2

﮲
﮵�ں             م﮵�ا�﮲ک�

  TEST3 در A11 �﮶﮲سان داده ﮶سود.
﮲

﮵�ں  TEST3 �﮲و﮶س﮴�ه ﮶سود م﮵�ا�﮲ک�

52  



=IF(A10=B1;AAVERAGE(B2:B6);IF(A10=C1;AVERAGE(C2:C6);I

F(A10=D1;AVERAGE(D2:D6);0))) 

MAX() 

ردا�﮲د.  م﮴�دار محدوده را ﮳�از مى ک�
﮲

 ﮳�﮵�﮶س﮴�ر﮵�ں

 MIN() 

ردا�﮲د.  م﮴�دار محدوده را ﮳�از مى ک�
﮲

 کم﮴�ر﮵�ں

MEDIAN() 

 م﮵�ا�﮲ه محدوده را �﮲ما﮵�ش م﮵�دهد .

MODE() 

م﮶�ال ﮳�رای . م﮵�دهد �﮲ما﮵�ش محدوده در را ﮲�راوا�﮲ى
﮲

﮳�﮵�﮶س﮴�ر﮵�ں ﮳�ا             داده
�﮲و﮶ست را TEST1 لكمه (K4) سلول در �ر﮳�ر ر اک� که ﮳�﮲�و﮵�س﮵�د را              ﮲�رمولى

ر  TEST2 معدل  TEST2 را محاس﮳�ه ک﮲�د.  معدل  TEST1 و اک�

COUNT() 

﮶سامل که را (سلولهای م�﮵ دهد �﮲ما﮵�ش را محدوده در مو﮳حود اعداد             ﮴�عداد
 عدد هس﮴�﮲�د)

COUNTA() 

را �﮵﮲�س﮴�﮲�د) ﮲حالى ﮶سامل که را (سلولهای
﮲

م﮴�ں و اعداد ﮶سامل             سلولهای
 ﮶سمارش م﮵�ک﮲�د .
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NOW() 

 ﮴�ار﮵�﮲ح و ساعت ﮳حاری �﮲ما﮵�ش م﮵�دهد .

LEN() 

 ﮴�عداد �راک﮴�رهای ﮵�ک سلول ﮵�ا ع﮳�ارت را م�﮵ ﮶سمارد  .

UPPER() 

 ﮲حرو﮳حى حرف ﮳�﮲ررگ (ع﮳�ارت را ﮴�ماما ﮳�ا حرف ﮳�﮲ررگ �﮲ما﮵�ش م﮵�دهد)

LOWER() 

 ﮲حرو﮳حى حرف کو﮹حک

COUNTIF() 

﮳�ا که را ى سلول ها��﮵ ﮴�عداد و روه ک� ﮶سرط ﮳�ا را �﮲ظر مورد محدوده ﮴�ا﮳�ع
﮲

               ا﮵�ں
 ﮶سرط مطا﮳�﮴�ت دار�﮲د �﮲ما﮵�ش م﮵�دهد. ﮳�رای م﮶�ال:

=COUNTIF(A1:G10,">30") 
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SUMIF() 

و کرده ک﮲�﮴�رل ﮶سرط محدوده در را ﮶سرط است ﮹�ارام﮴�ر سه دارای ﮴�ا﮳�ع
﮲

              ا﮵�ں
مى  ک﮲�د ﮳حمع را م﮴�﮲�ا﮲طر سلول ﮳حمع محدوده در مو﮳حود صح﮵�ح ﮶سرط ر             اک�

 عمل﮵�ات ﮴�ا ا�﮴﮲�ها ی ل﮵�ست ﮲حود�ر ا�﮳﮲حام م﮵�﮶سود .
﮲

 ا﮵�ں

 پیدا کردن �بع مورد نیاز

﮲
﮳�ه﮴�ر﮵�ں ﮶سو�﮲د. مى اس﮴�﮲�اده س﮴�رده ک� ص﮲�حه ا﮲�﮲رارهای �﮲رم در ز﮵�ادی            ﮴�وا﮳�ع
راه اما است ا﮵�﮲�﮴�ر�﮲ت در ﮳حس﮴�﮳حو �﮵﮲�از مورد ﮴�ا﮳�ع کردن ﮹�﮵�دا ﮳�رای              راه
﮳�ا است. ﮳�ر�﮲امه

﮲
ا﮵�ں در دکمه روی لك﮵�ک آن و دارد و﮳حود �﮵﮲�﮲ر ری       xf         د﮵�ک�

﮳�ه �﮵﮲�﮲ر آن از اس﮴�﮲�اده ﮶س﮵�وه ﮳�لکه ﮴�ا﮳�ع مورد در ﮴�و﮲ص﮵�حى ﮴�﮲�ها �﮲ه �ر
﮲

               ا﮵�ں
 ﮶سما �﮲ما﮵�ش داده ﮲حواهد ﮶سد.
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 مرتب سازی داده ها

 مرتب سازی ساده

مى ﮴�وا�﮵﮲�د ﮶سما سازمان دهى و دس﮴�ه ﮳�﮲�دی م﮲�﮵�د ﮳�س﮵�ار ى و﮵�﮶رک� از اس﮴�﮲�اده            ﮳�ا

﮲
ا﮵�ں ک﮲�﮵�د. مر﮴�ب را اطالعات از ز﮵�ادی ح﮳حم واحد آن در و راح﮴�ى               ﮳�ه
م﮴�﮲�وع روش های و اعداد ال﮲�﮳�ا، حروف اساس ﮳�ر مى ﮴�وا�﮵﮲�د را            مر﮴�ب سازی
اطالعات از ل﮵�س﮴�ى مى ﮴�وا�﮵﮲�د ﮶سما م﮶�ال، ع﮲�وان ﮳�ه ده﮵�د. ا�﮳﮲حام ر            د﮵�ک�

 دست.
﮲

ى سازما�﮲دهى ک﮲�﮵�د و ﮵�ا مواردی از ا﮵�ں  ﮴�ماس را ﮳�ا �﮲ام ﮲حا�﮲وادک�

و Data ﮲ر﮵�﮲�ه ک� ﮳�اال ﮲�هرست از که است �﮲�ى است �﮲�ى �ر
﮲

ا﮵�ں               ﮳�رای
A-Z حالت دو ﮲�رض ﮹�﮵�ش صورت ﮳�ه ک﮲�﮵�د. ا�﮴﮲�﮲حاب را Sort ﮲ر﮵�﮲�ه ک�              س﮹�س
را ها داده �﮲﮲رولى ﮵�ا صعودی صورت ﮳�ه که دارد و﮳حود ﮶سما ﮳�رای Z-A                و

 مر﮴�ب مى ک﮲�د.
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مر﮴�ب ﮶سده ا�﮴﮲�﮲حاب س﮴�ون اساس ﮳�ر اطالعات �﮲ظر، مورد ﮲ر﮵�﮲�ه ک� ا�﮴﮲�﮲حاب             ﮳�ا
﮳�ه ﮲حواه﮵�م مى ما و دار�﮲د و﮳حود س﮴�ون

﮲
﮹ح﮲�د﮵�ں هى �� اما ﮶سو�﮲د.              مى

مر﮴�ب هم ر د﮵�ک� های س﮴�ون اطالعات س﮴�ون ﮵�ک کردن مر﮴�ب            ﮴�﮲�اسب
ه آ�﮲�� ک﮲�﮵�م مر﮴�ب را B س﮴�ون های داده ر اک� ﮳�اال ﮴�صو﮵�ر در م﮶�ال ﮳�رای                ﮶سو�﮲د.
﮲ع﮵�ر در که ﮹حرا ﮶سو�﮲د مر﮴�ب �﮵﮲�﮲ر A س﮴�ون در آن ﮳�ا م﮴�﮲�ا﮲طر های داده                 ﮳�ا﮵�د

ر ﮴�اطى مى ﮶سو�﮲د.  صورت ر﮵�﮲ر �﮲مرات دا�﮶﮲س﮳حو﮵�ان ﮳�ا ﮵�کد﮵�ک�
﮲

 ا﮵�ں

﮳�ه ﮳�ا﮵�د ﮶سده م﮶س﮲حص ز﮵�ر ﮴�صو﮵�ر در که طور همان م﮶سلك
﮲

ا﮵�ں حل               ﮳�رای
ا�﮳﮲حام را سازی مر﮴�ب س﮴�رده ک� صورت ﮳�ه ﮲حواه﮵�د مى که ک﮲�﮵�د اعالم              ﮳�ر�﮲امه

 ده﮵�د.
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 مرتب سازی ترکی�

اعمال ﮴�ر﮴�﮵�ب از ﮴�رک﮵�﮳�ى که است �﮵﮲�از ها داده کردن مر﮴�ب ﮳�رای هى ��             
﮳�ر را �س

﮲
﮹ح﮲�د﮵�ں دا�﮶﮲س﮳حو﮵�ان �﮲مرات ر﮵�﮲ر ﮲حواه﮵�م مى م﮶�ال ﮳�رای             ﮶سود.

 اساس �﮲مره، �﮲ام و �س مر﮴�ب ک﮲�﮵�م.

﮳�ا را سازی مر﮴�ب ﮲حواه﮵�م مى که ى ها��﮵ س﮴�ون که است �﮲�ى �ر
﮲

ا﮵�ں                ﮳�رای
 آ�﮲ها ا�﮳﮲حام ده﮵�م ا�﮴﮲�﮲حاب ک﮲�﮵�م و س﮹�س مراحل ﮳�اال را ا�﮳﮲حام ده﮵�م.
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 ام�ن مر﮴�ب سازی ﮳�ه ﮶س﮵�وه های ﮹�﮵�﮹ح﮵�ده ﮴�ر �﮵﮲�﮲ر و﮳حود دارد.

 فیلرت کردن داده ها
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﮳�ا �﮵﮲�﮲ر کردن �ر ط﮳�ع ﮳�ه ﮳�رود ﮳�اال �ر ص﮲�حه در ﮶سما اطالعات ح﮳حم                و﮴�﮴�ى
درصد

﮲
ر﮲�﮴�ں ﮳�اال ﮳�ه است

﮲
ممکں که ى ﮳حا��﮵ ﮴�ا مى ﮶سود د﮶سوار﮴�ر و د﮶سوار               آن

از اح﮴�مالى م﮶س�ت ﮳�روز ﮹�﮵�﮶س﮳�﮵�﮲�ى ﮳�ا اکسل اما ﮳�﮵�ا�﮳﮲حامد. ﮶سما            ﮲حطای
﮴�ر﮴�﮵�ب

﮲
ا﮵�ں ﮳�ه است. ﮳�رده ﮳�هره �ر ص﮲�حه در اطالعات کردن ﮲�﮵�ل﮴�ر ى              و﮵�﮶رک�

﮲�﮴�ط و ک﮲�﮵�د ﮲�﮵�ل﮴�ر م﮲ح﮴�لف دس﮴�ه های در را داده ها مى ﮴�وا�﮵﮲�د            ﮶سما
را �ر ص﮲�حه ما م﮶�ال،

﮲
ا﮵�ں در ذار﮵�د. ﮳�ک� �﮲ما﮵�ش ﮳�ه را دار﮵�د �﮵﮲�از که ى                آن ها��﮵

در ﮹�روژک﮴�ور ﮵�ا لپ ﮴�اپ لكمات حاوی که ى سطرها��﮵ ﮲�﮴�ط ﮴�ا مى ک﮲�﮵�م             ﮲�﮵�ل﮴�ر
 س﮴�ون B هس﮴�﮲�د را �﮶﮲سان ده﮲�د.
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(Pivot Table) پیوت 

در ﮴�در﮴�م﮲�د ﮳�س﮵�ار ا﮳�﮲راری اکسل، در (Pivot Table) ای ﮹�ا﮶س﮲�ه             ﮳حداول
﮳�دون و د﮴�﮵�﮴�ه ﮹ح﮲�د صرف ﮳�ا م�﮵ ﮴�وا�﮵﮲�د ﮶سما م�﮵ رود. ﮳�﮶سمار ها داده               ﮴�حل﮵�ل
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از ﮳حذاب و ز﮵�﮳�ا ﮲رار﮶سى ک� ﮹�﮵�﮹ح﮵�ده، �﮲و﮵�س�﮵ های ﮲�رمول و ﮴�﮳�لى ﮴�﮳حر﮳�ه             ه﮵�ح�
 ﮲حالصه ای از ه﮲راران داده ﮲حام ﮴�ه﮵�ه ک﮲�﮵�د.

عظ﮵�مى ح﮳حم کردن ﮴�طعه ﮴�طعه ﮳�رای سر﮵�ع راهى ﮳حداول،
﮲

ا﮵�ں از             اس﮴�﮲�اده
هم ک﮲�ار م﮲ح﮴�لف ا﮶س�ل ﮳�ه را ها داده  م�﮵ ﮴�وا�﮵﮲�د ا﮳�﮲رار

﮲
ا﮵�ں ﮳�ا هاست. داده                 از

 ﮴�رار ده﮵�د.
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 بخش هفمت
 { منایش داده ها }

 رمس منودار

است �﮲�ى است. ساده ﮳�س﮵�ار س﮴�رده ک� ص﮲�حه های ﮳�ر�﮲امه در �﮲مودار             رسم
از س﮹�س ک﮲�﮵�د. ا�﮴﮲�﮲حاب را Chart س﮹�س و Insert ﮲ر﮵�﮲�ه ک� ﮳�اال ﮲�هرست              از

 محدوده داده که ﮳�ا﮵�د �﮲مودار آن رسم ﮶سود را ا�﮴﮲�﮲حاب ک﮲�﮵�د.
﮲

 ﮴�ع﮵�﮵�ں

 

﮶سماست. های داده م﮲�اسب �﮲موداری ﮹حه که است
﮲

ا﮵�ں سوال
﮲

           مهم﮴�ر﮵�ں
ى هر �﮲وع �﮲مودار را ﮳�دا�﮵﮲�د.  ﮶سلك �﮲مودار ﮳�ا﮵�د و﮵�﮶رک�

﮲
 ﮳�رای ا�﮴﮲�﮲حاب ﮳�ه﮴�ر﮵�ں

(Column Bar Graph) منودار ستو� 

�﮲مودار همان م﮴�﮲�اوت دس﮴�ه های م﮴�ا﮵�سه راه
﮲

سرراست ﮴�ر﮵�ں و
﮲

         ساده ﮴�ر﮵�ں
طول های ﮳�ا ى س﮴�ون ها��﮵ که است ﮳حها�﮲ى ﮶س﮲�ا﮲ح﮴�ه ﮶سده و معروف           س﮴�و�﮲ى
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م﮴�ا﮵�سه که هس﮴�﮲�د دس﮴�ه ها��﮵ى آن محور ﮵�ک مى ک﮲�د. م﮶س﮲حص را            م﮲ح﮴�لف
﮴�﮴�ر﮵�﮳�ًا �﮲مودار

﮲
ا﮵�ں مى دهد. �﮲ما﮵�ش را هر﮵�ک م﮴�دار ر د﮵�ک� محور و             مى ﮶سو�﮲د

﮴�وی ﮴�ر مارک﮴�﮵�﮲�ک� در اما است م﮲�اسب داده ای �﮲وع هر دادن �﮶﮲سان             ﮳�رای
و مالى ﮹�﮵�ش ﮳�﮵�﮲�ى های ارأ�ه ﮳�ه م﮲�ظور معموًال س﮴�و�﮲ى �﮲مودار مى ک﮲�د.           عمل
عددی م﮴�دار و�﮲ه هرک� م﮴�ا﮵�سه ﮳�رای و مى ﮶سود ر﮲�﮴�ه ک� �ر ﮳�ه            درآمدها
ا﮵�ده آل ﮹�﮵�ما﮵�﮶سى مطالعات و ر﮴�﮳�ه ﮳�﮲�دی ا�﮳﮲�ارداری، روه ها، ک� ا�﮲دازه          هم﮹حون

 است.

 

(Line Graph) منودار خطی 

﮴�﮲ع﮵�﮵�رات رو�﮲د که هس﮴�﮲�د ﮴�در﮴�م﮲�دی سازی ﮳�صری ا﮳�﮲رار �﮲مودارها
﮲

          ا﮵�ں
مى ده﮲�د. �﮶﮲سان ﮲حاصى ى هم﮳�س﮴�ک� م﮵�﮲ران ﮵�ا زما�﮲ى دوره ی در را            داده ها
درحالى که دهد �﮶﮲سان را م﮴�﮲ع﮵�ر م﮴�دار ﮵�ک است

﮲
ممکں محور ﮵�ک             م﮶�ًال

م﮳ح﮲را ﮳�ه طور م﮴�دار هر ا﮳�﮴�دا ﮳�ا﮶سد. زما�﮲ى ﮳�ازه  ک﮲�﮲�ده
﮲

﮴�ع﮵�﮵�ں ر د﮵�ک�            محور
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از ﮳�﮵�ش ح﮴�ى رد�﮲د؛ مى ک� م﮴�صل هم ﮳�ه �﮴﮲�اط آ﮲حر در و مى ﮶سود              م﮶س﮲حص
م﮴�﮲�اوت ﮳�ار�﮲ک� های م﮲ح﮴�لف �﮲مودارهای �﮲ما﮵�ش ﮳�رای هم ﮲حط          ﮵�ک
کدام که است معلوم ﮳�اال �﮲مودار در م﮶�ال ﮳�ه طور است.            ﮴�ا﮳�ل �﮲ما﮵�ش
و ر﮶سد رو�﮲د

﮲
هم﮹ح﮲�﮵�ں و کرد�﮲د عمل مو﮲�ق ﮴�ر ﮳�﮴�﮵�ه از ا﮳ح﮴�ماعى             ﮶س﮳�که های

 ﮶سکست هر﮵�ک ﮳�ه و﮲صوح �﮲ما﮵�ان است.

 

(Pie Chart) منودار دایره ای 

م﮶�ًال است لك ﮵�ک از ى ﮳�﮲حش ها��﮵ م﮴�ا﮵�سه ﮳�رای �رآمد ﮳�س﮵�ار            �﮲موداری
طراحان سازمان. ﮵�ک واحدهای از هر﮵�ک ﮳�ه ﮳�ود﮳حه ﮴�﮲حص﮵�ص           م﮵�﮲ران
م﮲ح﮴�لف ﮳�﮲حش های ﮳�ررسى ﮳�رای �﮲مودار

﮲
ا﮵�ں از ﮳�ه و﮲�ور ﮳�ازار﮵�ا﮳�ى           مح﮴�وای

﮳�ر�﮲دهای از ﮵�ک هر �ر﮳�ران درصد ﮳�اال �﮲مودار در ﮵�ر�﮲د. مى ک� ﮳�هره             ﮳�ازار
﮳�ه سرعت آن م﮶ساهده ﮳�ا ن ﮳�﮵�﮲�﮲�د�� و است م﮶س﮲حص ﮶سده همراه  های

﮲
          ﮴�ل﮲�ں

﮳�ازار از درصد ۷۵ حدود آمر﮵�� در ا﮹�ل و سامسو�﮲ک� که             درمى ﮵�ا﮳�﮲�د
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﮳�دون ح﮴�ى �﮴﮲�﮵�﮳حه،
﮲

ا﮵�ں داده ا�﮲د. ا﮲ح﮴�صاص ﮲حود ﮳�ه را مو﮳�ا﮵�لى            ار﮴�﮳�اطات
و�﮲ه م﮴�دار عددی ﮴�ا﮳�ل ﮳�ردا﮶ست است.  د﮵�دن ه﮵�ح� ک�

 

(Mosaic or Mekko Chart) منودار موزایی� 

در م﮴�﮲ع﮵�ر دو ﮵�ا ﮵�ک م﮴�ا﮵�سه ﮳�رای ا﮵�﮲�﮳حا ﮴�ا معر﮲�ى ﮶سده            �﮲مودارهای
م﮴�﮲ع﮵�ر

﮲
﮹ح﮲�د﮵�ں ر اک� ک﮲�﮵�م ﮹حه اما هس﮴�﮲�د، ﮴�ا﮳�ل اس﮴�﮲�اده محدودی           دس﮴�ه های

از م﮴�اد﮵�ر آن ﮴�مام ر اک� مى ﮶سود ﮹حه ﮳�ا﮶س﮵�م؟ دا﮶س﮴�ه ﮵�ک زمان در دس﮴�ه              و
﮵�ک ﮶سا﮵�د است. ﮲ر﮵�﮲�ه ک� ﮲

﮳�ه﮴�ر﮵�ں موزا﮵�﮵�کى �﮲مودار �﮳﮲�ا﮶س﮲�د؟ عدد           ﮳ح﮲�س
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در ﮳�دا�﮲د. را همراه
﮲

﮴�ل﮲�ں ﮵�ک از ﮳�﮵�ش ﮳�ازار سهم ﮳�﮲حواهد ﮳�ازار ر              ﮴�حل﮵�لک�

﮲
﮴�ل﮲�ں ن ساز�﮲د�� – م﮴�ا﮵�سه مورد دس﮴�ه های �﮲مودار محور ﮵�ک ﮳�اال،            ﮶سلك
را اس﮴�﮲�اده ک﮲�﮲�ده ا﮲�راد س﮲�ى محدوده ر د﮵�ک� محور و داده �﮶﮲سان را –              همراه
ر �﮲ما﮵�ا�﮲ک� �﮲مودار (موزا﮵�﮵�ک) ﮴�سمت هر ر�﮲ک� و ا�﮲دازه است. کرده            �﮲ما﮵�ان

ر﮲�﮴�ه است.  ﮳�﮲حش ﮳�ازاری که در ﮳�رک�

 

(Population Pyramid) هرم  جمعیت 

که مى ﮶سو�﮲د ﮴�﮴�س﮵�م ﮳�﮲�دی ﮳ح﮲�س﮵�ت و
﮲

سں اساس ﮳�ر معموًال ﮳�ازار            ﮳�﮲حش های
معمولى حالت در است. ﮶سرا﮵�ط

﮲
ا﮵�ں �﮲ما﮵�ش م﮲�اسب ﮲ر﮵�﮲�ه ک� ﮳حمع﮵�ت            هرم

﮲حود ﮳�ه هرم ﮶سلك �﮲مودار
﮲

ا﮵�ں ﮳�ا﮶سد، ر﮶سد ﮳�ه رو و سالم ﮳حمع﮵�ت               که
ا﮲�﮲را﮵�ش ﮳�ا ﮳ح﮲�س﮵�﮴�ى هر و هس﮴�﮲�د  ها

﮲
﮳حوان ﮴�ر﮵�ں روه ها ک� ﮲

﮳�﮵�﮶س﮴�ر﮵�ں – ﮵�رد            مى ک�
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ا﮴�﮴�صادی رو�﮲ق ﮵�ا ﮴�حطى موا﮴�ع در مى ﮵�ا﮳�د. �هش ر﮲�﮴�ه ر﮲�﮴�ه ا﮲�راد
﮲

           سں
﮶سما﮵�ل

﮲
ا﮵�ں از زادوولد، ﮵�ا مرگ وم﮵�ر ا﮲�﮲را﮵�ش ﮲حاطر ﮳�ه �﮲مودار است

﮲
            ممکں

م﮴�ا﮵�سه ﮳�رای �﮲مودار
﮲

ا﮵�ں از است
﮲

ممکں ﮳�ازار م﮴�﮲حصص ﮵�ک ﮶سود.             ﮲حارج
که �﮲ما﮵�د اس﮴�﮲�اده هو﮶سى ﮳�هره م﮵�﮲ران ﮵�ا وزن درآمد، و            ﮳حمع﮵�ت

﮵�ر�﮲د.  ﮳حا مى ک�
﮲

روه ها در هر دو سمت ﮳�اال و ﮹�ا﮵�﮵�ں ﮲ ک�
 کو﮹حک ﮴�ر﮵�ں

 

(Spider Chart) منودار عنکبو� یا رادار 

م﮴�اد﮵�ر ﮳�﮵�﮶س﮴�ری ﮴�عداد ﮵�ا سه ﮴�ا دارد �﮵﮲�از آمار م﮴�﮲حصص ﮵�ک مى که             ه﮲���
﮴�عدادی �﮲مودار مى ﮳حو﮵�د. ﮳�هره �﮲مودار

﮲
ا﮵�ں از �﮲ما﮵�د، م﮴�ا﮵�سه ﮳�اهم را             کمى

م﮴�دار ﮶سده ا�﮲د. ک﮶س﮵�ده ﮳�﮵�رون ﮴�ار هما�﮲﮲�د مرک﮲ری �﮴﮲�طه ﮵�ک از که دارد              رادار
دس﮴�ه هر ﮳�رای مى ﮶سود. م﮴�ا﮵�سه که م﮴�داری ﮳�ا است م﮴�﮲�اسب رادار             هر
﮲حاص ر�﮲ک� مى ﮴�وا�﮲﮲�د هرکدام و مى ﮶سو�﮲د م﮴�صل هم ﮳�ه ﮲حطى ﮳�ا             رادارها
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 ﮲حود را دا﮶س﮴�ه ﮳�ا﮶س﮲�د.

 

(Scatter Plot) منودار پراکند� 

�﮲ما﮵�ش را داده ها از م﮳حموعه ای هرکدام که ﮴�﮶سک﮵�ل ﮶سده محور دو از             �﮲مودار
وس﮵�له ﮵�ک که مسا﮲�﮴�ى م﮵�﮲ران است

﮲
ممکں محور ﮵�ک م﮶�ًال            مى ده﮲�د.

را مى ک﮲�د مصرف که ﮳�﮲�﮲ر﮵�﮲�ى م﮳حموع ر د﮵�ک� محور و است کرده طى              �﮴﮲�ل﮵�ه
مصرف حسب ﮳�ر مسا﮲�ت

﮲
﮵�ں م﮵�ا�﮲ک� �﮴﮲�ل﮵�ه، وس﮵�له هر ﮳�رای ک﮲�د.            م﮶س﮲حص

 سو﮲حت ﮳�ا �﮴﮲�اطى روی �﮲مودار �﮲ما﮵�ش داده مى ﮶سود.
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(Trellis Plot) منودار داربس� یا مشبک 

ن داد�� م﮳حموعه
﮲

﮹ح﮲�د﮵�ں م﮴�ا﮵�سه ﮳�ه �﮵﮲�از آمار م﮴�﮲حصصان او﮴�ات هى ��          
طى مسا﮲�ت ﮳�ر عالوه ر اک� م﮶�ًال ﮳�ا﮶سد. ﮴�ا﮳�ل �﮲ما﮵�ش راف ک� ﮵�ک در که              دار�﮲د
هر در مو﮳حود س﮵�ل﮲�در و د�﮲ده ﮴�عداد مصر﮲�ى، سو﮲حت م﮵�﮲ران و             ﮶سده

 �﮲مودار هو﮵�دا مى ﮶سود.
﮲

 وس﮵�له هم ﮳�ا﮵�د ﮳�ررسى ﮶سود، �ر﮳�رد ا﮵�ں
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(Function Plot) منودار �بعی 

﮵�ک م﮴�دار
﮲

﮴�ع﮵�﮵�ں ﮳�رای ا﮲علب آمار م﮴�﮲حصصان و مه﮲�دسان           ر﮵�ا﮲ص﮵�دا�﮲ان،
م﮳حموعه �﮲مودار

﮲
ا﮵�ں مى ک﮲�﮲�د. اس﮴�﮲�اده آن �﮲موداری �﮲ما﮵�ش از           معادله

�﮴﮲�﮵�﮳حه در مى ک﮲�﮲�د. ﮳�رآورده را معادله
﮲

ممکں م﮴�اد﮵�ر که است �﮴﮲�اطى             ﮴�مام
دارد. �﮲ام ها

﮲
هم﮵�ں ﮳�ا ى محورها��﮵ ،y و x م﮴�اد﮵�ر ﮳�ا معادله ﮵�ک              ﮴�ا﮳�ع

حالت ﮳�ه �﮲مودار ﮳�ا﮵�د ﮶سود ا﮲صا﮲�ه z هم﮹حون سومى م﮴�﮲ع﮵�ر ر اک� ﮲
            هم﮹ح﮲�﮵�ں

﮲�رمول ﮳�ا ﮳�صری ﮶سلك ﮳�ه ، را﮵�ح� ا﮶س�ل ﮳�ا ﮴�وا﮳�عى ﮶سود. ﮴�﮳�د﮵�ل             سه ﮳�عدی
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 ﮳ح﮳�ری ﮲حود ﮴�أ�ل �﮲ما﮵�ش هس﮴�﮲�د.

 

(Stacked Bar Graph) منودار میله ای انباشته 

در م﮴�﮲ع﮵�ر
﮲

﮹ح﮲�د﮵�ں م﮴�ا﮵�سه ا﮲�راد، از روهى ک� ﮳�ررسى و مطالعه م            ه﮲���
﮹�﮵�﮶س﮵�﮲�ه های که است �ر﮳�ردی ﮳�س﮵�ار آن، ﮳�ر عالوه است. م﮴�داول            ﮵�ک زمان
﮴�رار آزما﮵�ش مورد ﮳حمع﮵�ت لك ﮳�را﮳�ر در را ﮳ح﮲�س﮵�ت و

﮲
سں �﮶﮲رادی، و               ﮴�ومى

و �﮲س﮳�ت ها دا﮵�ره ای، و س﮴�و�﮲ى �﮲مودار دو �ر﮳�رد ﮴�ل﮲�﮵�ق ﮳�ا �﮲مودار
﮲

ا﮵�ں              داد.
﮴�﮲�های �﮲ما﮵�ش ﮳�ه ﮳حای م﮶�ًال، مى ک﮲�د. ﮳�ررسى هم ک﮲�ار در را            رو�﮲دها
�﮲س﮳�ت دادن �﮶﮲سان ﮳�ا مى ﮴�وان م﮲ح﮴�لف، سال﮵�ان طى در ﮳حمع﮵�ت            ﮴�﮲ع﮵�﮵�رات

 هر ﮴�وم در ﮳حمع﮵�ت لك آن را ﮳�ررسى �﮲مود.
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(Trellis Bar Graph) منودار مشبک 

﮳�ه﮴�ر ک﮲�﮵�م، ا﮲صا﮲�ه آن ﮳�ه سومى م﮴�﮲ع﮵�ر ﮳�﮲حواه﮵�م ر اک� را ﮳�اال �﮲مودار              همان
از م﮳حموعه ای دادن ﮴�رار هم ک﮲�ار در ﮳�ا ﮶سود. اس﮴�﮲�اده �﮲مودار

﮲
ا﮵�ں از               است

است. ﮴�﮵�اس ﮴�ا﮳�ل ى ﮳�ه سادک� ری د﮵�ک� داده های س﮴�و�﮲ى،         �﮲مودارهای
(Political Breakdown) س﮵�اسى ﮴�﮳ح﮲ر﮵�ه س﮴�و�﮲ى، �﮲مودار        ﮳�ه ع﮲�وان م﮶�ال،
�﮲مودار اما مى دهد �﮶﮲سان ى ﮳�ه ﮴�﮲�ها��﮵ هل﮲�د ک﮶سور در را زمان طول             در
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ری ک﮶سور هم زمان م﮶س﮲حص مى ک﮲�د.  مسٔ�له را در ﮴�عداد د﮵�ک�
﮲

 م﮶س﮳�ک هم﮵�ں

 

(Stacked Area Chart) ﮲مودار سطح ا�﮳﮲�ا﮶س﮴�ه� 

�﮲مودار
﮲

﮹ح﮲�د﮵�ں ﮳�ه معموًال که م﮴�اد﮵�ری م﮴�ا﮵�سه حالت در �﮲مودار
﮲

           ا﮵�ں
و م﮴�﮲�اوت ط﮳�﮴�ه �﮲ما﮵�ش ده﮲�ده ﮲حط هر است. ا﮵�ده ال دار�﮲د، �﮵﮲�از            ﮲حطى
هر که مى ﮶سود م﮶س﮲حص م﮲ح﮴�ل﮲�ى ﮳�ار�﮲ک� های ﮲حطوط م﮵�ان          ﮲�﮲صای
عددی م﮴�دار محور ﮵�ک م﮶�ًال، ﮳�ا﮶سد. ﮴�ا﮳�ل س﮲�﮳حش ى ﮳�ه سادک� داده           م﮳حموعه

ر ﮴�﮲ع﮵�﮵�رات زما�﮲ى را �﮶﮲سان مى دهد.  و محور د﮵�ک�
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(Multi-level Pie Chart) منودار دایره ای چند سطحی 

﮵�ا ز﮵�اد ا﮶س�ل ﮳�ه �﮵﮲�از ﮳�دون ن داد�� ال﮵�ه
﮲

﮹ح﮲�د﮵�ں �﮲ما﮵�ش حالت
﮲

ا﮵�ں              در
سطح ﮹ح﮲�د از �﮲مودار

﮲
ا﮵�ں هر م﮶�ال ﮳�رای است. ام�ن ﮹�ذ﮵�ر م﮶س﮳�ک             طراحى

 ﮴�﮶سک﮵�ل ﮶سده که هر کدام م﮳حموعه داده م﮴�﮲�او﮴�ى را م﮶س﮲حص مى ک﮲�د.
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(Venn Diagram) منودار ون 

﮶س﮲�ا﮲ح﮴�ه هم م﮲�ط﮴�ى �﮲مودار ع﮲�وان ﮴�حت که ون معروف و �س﮵�ک             �﮲مودار
�﮶﮲سان را ن داد�� از م﮳حموعه ای م﮵�ان

﮲
ممکں م﮲�ط﮴�ى روا﮳�ط ﮴�مام            مى ﮶سود،

�﮶﮲سان را ى ﮴�درت ها��﮵ ﮳�اال، �﮲مودار دو م﮵�ان م﮶س﮴�رک ﮲�﮲صای م﮶�ًال            مى دهد.
در �﮲مودارها ﮴�مام م﮳حموع است. ﮶سده ح﮲�ظ  ح﮲رب دو هر در که              مى دهد
هر ﮲�﮲صای و ا�﮲دازه که ون �﮲مودار مى ک﮲�د. م﮶س﮲حص را ا﮳ح﮴�ماع هم              ک﮲�ار

روهى که �﮶﮲سان مى دهد.  ﮶سلك آن م﮴�﮲�اسب است ﮳�ا ا�﮲دازه ک�
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Scattergrams منودار 

﮲
ا﮵�ں در داده ها مى دهد. �﮶﮲سان را م﮴�﮲ع﮵�ر ﮹ح﮲�د ﮵�ا دو م﮵�ان ار﮴�﮳�اط �﮲مودار

﮲
              ا﮵�ں

ر �﮲ما﮵�ا�﮲ک� کدام هر م﮶س﮲حص ﮶سده ا�﮲د، �﮴﮲�اط از م﮳حموعه ای ﮳�ه ع﮲�وان          �﮲مودار
م﮶�ًال است.  ﮶سده

﮲
﮴�ع﮵�﮵�ں عمودی ﮵�ا ا﮲�﮴�ى محورهای در که م﮴�﮲ع﮵�ری            م﮴�دار

﮳�دن ﮴�وده ﮶سا﮲حص ﮳�را﮳�ر در ﮴�لب ﮲صر﮳�ان �﮲رخ �﮲مودار م﮶ساهده ﮳�ا دک﮴�ر              ﮵�ک
﮳�اال﮴�ر ﮴�لب ﮲صر﮳�ان �﮲رخ هر﮹حه که ﮳�رسد �﮴﮲�﮵�﮳حه

﮲
ا﮵�ں ﮳�ه مى ﮴�وا�﮲د (BMI)            

 ﮳�ا﮶سد، م﮴�دار BMI ﮳�﮵�﮶س﮴�ر است.
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(Pareto Chart) منودار �رتو 

در الزم ﮵�ری �﮴﮲�﮵�﮳حه ک� ﮳�رای را �﮲�ى اطالعات ساده، �﮲مودار ﮵�ک او﮴�ات هى ��            
�﮲ه ﮴�﮲�ها �﮲ما﮵�ش ﮳�رای را ﮲حطى و س﮴�و�﮲ى �﮲مودار دو ﮹�ار﮴�و، ذارد. �﮲مى ک�             ا﮲ح﮴�﮵�ار
کرده ﮴�رک﮵�ب م﮳حموعه لك ﮴�﮳حمعى م﮴�دار ﮳�لکه ط﮳�﮴�ه ها م﮲ح﮴�لف           م﮴�دار
﮲عذا��﮵ى م﮶س�ت م﮲ح﮴�لف ا�﮲واع ﮲�راوا�﮲ى ﮳�ررسى ﮳�ه ﮹�ار﮴�و ﮳�اال م﮶�ال در             است.
م﮶س�ت

﮲
را﮵�ح� ﮴�ر﮵�ں ﮳�ه رو﮶س﮲�ى که است �﮲مودار ﮵�ک �﮴﮲�﮵�﮳حه است.           ﮹�ردا﮲ح﮴�ه

ى و درصدی از لك که ﮳�ه ﮲حود ا﮲ح﮴�صاص داده ا�﮲د را �﮶﮲سان مى ده﮲�د.  ﮲عذا��﮵
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(Radar charts) منودارهای رادار 

ای س﮴�اره �﮲مودار ﮵�ا ع﮲�ک﮳�و﮴�ى �﮲مودار ﮵�ک ع﮲�وان ﮳�ه معموال که رادار              �﮲مودار
در م﮴�﮲ع﮵�ر ﮹ح﮲�د ﮵�ا سه ﮶سامل که را ى ها��﮵ داده م﮳حموعه ﮶سود، مى               �﮲ام﮵�ده
در م﮴�﮲ع﮵�ر هر کمى م﮴�دار دهد. مى �﮲ما﮵�ش است، ﮳�عدی دو راف ک�              ﮵�ک
م﮲�عکس ﮶سود، مى ﮶سروع �﮲مودار مرک﮲ری �﮴﮲�طه از معموال که محور             طول
از اس﮴�﮲�اده ﮳�ا ﮶سو�﮲د، م﮶س﮲حص �﮲مودار روی م﮴�﮲ع﮵�رها ا﮵�﮲�که از ﮳�عد ﮶سود.              مى
﮵�رد ک� مى ﮶سلك �﮲ام﮲�ظم ﮲صلعى ﮹ح﮲�د ﮵�ک و ﮶سده وصل ر ﮵�کد﮵�ک� ﮳�ه              ﮲حطوطى
م﮳حموعه ﮳�ا﮶سد. دا﮶س﮴�ه ع﮲�ک﮳�وت ﮵�ا س﮴�اره ﮵�ک ﮳�ه ﮶س﮳�اه﮴�ى است

﮲
ممکں             که

از م﮲ح﮴�لف های ر�﮲ک� ﮳�ا رادار، راف ک� ﮵�ک در ﮴�وان مى را �﮲ه ﮹ح﮲�د�� های                داده

ر�﮲ک� هر که کرد م﮶س﮲حص ها ﮳�ر﮹حسب از اس﮴�﮲�اده ﮳�ا و کرد ﮴�﮲�ک﮵�ک               هم
رادار �﮲مودار ﮵�ک م﮶�ال، ﮳�رای ﮳�ا﮶سد. مى مورد�﮲ظر م﮴�﮲ع﮵�ر کدام ﮳�ه             مر﮳�وط
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م﮲ح﮴�لف ﮹�﮲ر﮶سکى های رو﮵�ه ﮹�﮵�امدهای و ها ه﮲ر﮵�﮲�ه وا﮲صح طور ﮳�ه ﮴�وا�﮲د              مى
�﮶﮲سان و کرده م﮴�ا﮵�سه ﮲حو﮳�ى ﮳�ه ﮳�ا﮶س﮲�د مى وا﮳�س﮴�ه م﮴�﮲�وعى ﮶سرا﮵�ط ﮳�ه که               را

 دهد.

 

(Spherical Contour Graphs) منودار کانو� کروی 

حرکت مس﮵�ر رسم ﮵�ا ﮶�﮳�ت ﮳�ا﮶سد، مى ﮶سلك کروی
﮲

زم﮵�ں که ى آ�﮳﮲حا��﮵              از
آورد. مى و﮳حود ﮳�ه م﮶سلك است، محور دو ﮶سامل که راف ک� ﮵�ک در               س﮵�اره
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از اس﮴�﮲�اده ﮳�ا محور سه در را ها داده مى ﮴�وان، م﮲�ظور
﮲

هم﮵�ں              ﮳�ه
﮶سود، ﮴�رس﮵�م درس﮴�ى ﮳�ه ر اک� ى، �﮲ها��﮵ طرح کرد. ﮴�رس﮵�م z و x، y               م﮴�﮲ع﮵�رهای
﮴�وا�﮲د مى کروی طرح ﮵�ک م﮶�ال، ع﮲�وان ﮳�ه م﮵�اد. در کره ﮵�ک صورت               ﮳�ه
﮵�ک ﮳�ا ارزش محدوده هر

﮲
﮴�ع﮵�﮵�ں ﮳�ا را ى ﮳�ار�﮲دک� ﮵�ا ﮳حها�﮲ى حرارت              در﮳حه

﮴�رس﮵�م مر﮳�وطه ر�﮲ک� �﮴﮲�اط ﮳�ا را ها داده س﮹�س دهد، �﮶﮲سان م﮶س﮲حص              ر�﮲ک�
 مى ک﮲�د.

 

(Stock Charts) منودارهای هسام 

﮳�ه که است سهام �﮲مودارهای مالى، �﮲مودارهای
﮲

﮴�ر﮵�ں ح﮵�ا﮴�ى از            ﮵�کى
و ز﮵�ان و سود

﮲
﮴�ع﮵�﮵�ں م﮲�ظور ﮳�ه را ﮳�ازارها ﮴�ا ک﮲�د مى کمک ذاران ک�                سرما﮵�ه

که حالى در ک﮲�﮲�د. د�﮳﮲�ال ﮲�روش، و ﮲حر﮵�د های ﮵�ری ک� ﮴�صم﮵�م
﮲

            هم﮹ح﮲�﮵�ں
مى ﮶سو�﮲د، اس﮴�﮲�اده ﮳�ازار ﮴�﮲ع﮵�﮵�رات دادن �﮶﮲سان ﮳�رای �﮲مودارها          ا�﮲واع
﮴�﮲ع﮵�﮵�رات ى سادک� ﮳�ه ﮲حطوط ﮳�ا﮶س﮲�د. مى ﮲حطى �﮲مودارهای آ�﮲ها

﮲
          ﮶سا﮵�ع ﮴�ر﮵�ں

ده﮲�د. مى �﮶﮲سان زما�﮲ى دوره ﮵�ک طى را ﮳�ازار لكى ﮵�ا ﮲حاص سهام ارزش                در
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از اس﮴�﮲�اده ﮳�ا ى سادک� ﮳�ه و رد﮵�ا﮳�ى هم﮲رمان ﮴�وان مى را سهام
﮲

             ﮹ح﮲�د﮵�ں
 ﮲حطوط م﮲ح﮴�لف ر�﮲ک� های م﮲ح﮴�لف م﮴�ا﮵�سه کرد.

 

(Flow Charts) منودارهای جریا� 

�ری ﮲�را﮵�﮲�دهای – ر د﮵�ک� ص﮲�ا﮵�ع
﮲

هم﮹ح﮲�﮵�ں و – ﮳�﮵�﮲ر﮵�﮲�س در او﮴�ات             ا﮲علب
صورت ﮳�ه را ﮲�رآ﮵�﮲�د ﮲�لو﮹حارت ﮵�ک ﮶سو�﮲د. داده �﮶﮲سان �﮲مودار ﮴�الب در              ﮳�ا﮵�د
طراحى، ﮴�حل﮵�ل، و ﮴�﮳ح﮲ر﮵�ه م﮲�ظور ﮳�ه آن ا�﮴﮲�های ﮴�ا ا﮳�﮴�دا از م �� ﮳�ه م ��              

﮲
ممکں ح﮴�ى �﮲مودارها

﮲
ا﮵�ں در مى ک﮲�د. د�﮳﮲�ال آن مد﮵�ر﮵�ت ﮵�ا            مس﮴�﮲�دسازی

کرد. رسم ﮲�رآ﮵�﮲�د از م �� ﮵�ک ﮳�رای را ﮹�ا﮵�ا�﮲ى و
﮲

آ﮲عاز﮵�ں ﮲حطوط
﮲

﮹ح﮲�د﮵�ں               است
B ﮳�ه A از اساسى ﮲�رآ﮵�﮲�د مى ﮴�وا�﮲د ساده ﮳حر﮵�ا�﮲ى �﮲مودار ﮵�ک که حالى               در
﮳�ا ﮴�ر ﮹�﮵�﮹ح﮵�ده ﮴�والى دادن �﮶﮲سان ﮳�رای ﮳�﮵�﮶س﮴�ر ها �﮲مودار ک﮲�د، مس﮴�﮲�د را C                ﮳�ه
که هر﮳�ار ﮶سو�﮲د. مى اس﮴�﮲�اده مس﮵�ر طول در م﮲ح﮴�لف ﮶سرا﮵�ط ﮵�ا             ﮴�صم﮵�مات
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دهد، مى �﮶﮲سان را م﮲ح﮴�لف های ﮲ر﮵�﮲�ه ک� �﮲مودار ﮶سود، مى ﮳�ررسى             ﮶سرطى
 س﮹�س مس﮵�ر ﮳�ا ﮴�و﮳حه ﮳�ه ﮶سرا﮵�ط  ا�﮴﮲�﮲حا﮳�ى ادامه مى ﮵�ا﮳�د.

 

(Gantt Charts) منودار گانت 

و طراحى ﮳�رای که است م﮵�له ای �﮲مودارهای از ﮲حاصى �﮲وع �﮲ت ��             مودار
طول ﮳�ا ى ر�﮲ک� های م﮵�له از اس﮴�﮲�اده مى ﮶سود. اس﮴�﮲�اده ها ﮹�روژه             زما�﮳﮲�﮲�دی
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مهم، رو﮵�دادهای ﮳�لکه ﮹�روژه، ﮹�ا﮵�ان و ﮶سروع ﮴�ار﮵�﮲ح ﮴�﮲�ها �﮲ه م﮲ح﮴�لف،             های
�﮲مودارهای دهد. مى �﮶﮲سان �﮵﮲�﮲ر را آ�﮲ها ﮳�﮲�دی زمان و ﮴�وت �﮴﮲�اط              و﮲طا﮵�ف،
�﮶﮲سان را ها ﮲�عال﮵�ت ى وا﮳�س﮴�ک� روا﮳�ط ﮴�وا�﮲﮲�د مى

﮲
هم﮹ح﮲�﮵�ں �﮲ت ��            مدرن

B �ر ﮴�﮳�لى ﮴�کم﮵�ل ﮳�ه ۳ ﮴�﮵�م �رC،﮴�وسط ا﮴�مام م﮶�ال، ع﮲�وان ﮳�ه              ده﮲�د.
دهد، مى �﮶﮲سان را را﮳�طه

﮲
ا﮵�ں ﮴�﮲�ها �﮲ه �﮲مودار دارد، ى ﮳�س﮴�ک� ۲ ﮴�﮵�م               ﮴�وسط

 ﮳�لکه ﮴�ار﮵�﮲ح و مهلت ﮳�ر�﮲امه ر﮵�﮲ری ﮶سده ﮳�رای آ�﮲ها را �﮵﮲�﮲ر �﮶﮲سان مى دهد.

 

(Control Charts) منودارهای کنرتل 

مى اس﮴�﮲�اده ک﮵�﮲�﮵�ت ک﮲�﮴�رل ﮲�رآ﮵�﮲�دهای در ا﮲علب که ک﮲�﮴�رل �﮲مودار            ﮵�ک
﮵�ک در داده م﮳حموعه ﮵�ک آ﮵�ا که ﮶سود

﮲
﮴�ع﮵�﮵�ں ﮴�ا ک﮲�د مى کمک               ﮶سود

طور ﮳�ه ﮲ح﮵�ر. ﮵�ا ﮵�رد ک� مى ﮴�رار ﮶سده
﮲

﮴�ع﮵�﮵�ں ﮹�﮵�ش از ﮵�ا ک﮲�﮴�رل               محدوده
﮴�رار محور دو روی ﮳�ر که است �﮴﮲�اطى ﮶سامل ک﮲�﮴�رل �﮲مودار ﮵�ک              معمول
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sample) �﮲مو�﮲ه های ﮵�ری ک� ا�﮲دازه ده﮲�ده �﮶﮲سان و ا�﮲د ر﮲�﮴�ه           ک�
در ﮲حطى ﮶سده، محاس﮳�ه

﮲
﮵�ں م﮵�ا�﮲ک� اساس ﮳�ر ﮳�ا﮶س﮲�د.          measurement)مى

س﮹�س ﮶سود. مى ر﮲�﮴�ه ک� �﮲ظر در آمده، دست ﮳�ه م﮴�دار
﮲

ا﮵�ں در راف ک�               ام﮴�داد
مى محاس﮳�ه �﮲مو�﮲ه هر از اس﮴�﮲�اده ﮳�ا

﮲
﮵�ں م﮵�ا�﮲ک� از اس﮴�ا�﮲دارد ا�﮲حراف             ﮵�ک

مى ﮴�﮶سر﮵�ح و
﮲

﮴�ع﮵�﮵�ں ﮴�ر
﮲

﮹�ا﮵�﮵�ں و ى ﮳�اال��﮵ های محدود﮵�ت �﮲ها﮵�ت، در              ﮶سود.
 ﮶سو�﮲د ﮴�ا �﮶﮲سان ده﮲�ده �﮴﮲�اطى ﮳�ا﮶س﮲�د که ا�﮲حراف ﮳�﮵�ش از حد ا�﮴﮲�ظار است.

 

(Waterfall Charts) منودار آبشاری 

�﮶﮲سان ک﮵�﮲�ى ﮴�حل﮵�ل و ﮴�﮳ح﮲ر﮵�ه و حسا﮳�داری در و﮵�﮶ره ﮳�ه آ﮳�﮶ساری             �﮲مودارهای
﮴�ا﮶�﮵�ر م﮲ح﮴�لف ﮲�اک﮴�ورهای ﮴�وسط اول﮵�ه م﮴�دار ﮵�ک و�﮲ه ﮹حک� که دهد            مى
﮳�ه ﮴�وا�﮲د مى آ﮳�﮶ساری �﮲مودار ﮵�ک م﮶�ال، ع﮲�وان ﮳�ه ﮵�رد. ک� مى م﮲�﮲�ى و               م﮶�﮳�ت
﮳�ه

﮲
آ﮲عاز﮵�ں ﮳�ازده ﮵�ک و�﮲ه ﮹حک� که ﮳�ک﮶سد ﮴�صو﮵�ر ﮳�ه �رآمد طور ﮳�ه و               و﮲صوح
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مى �﮲ظر ﮳�ه ا﮲علب که آ�﮳﮲حا از ک﮲�د. مى ﮴�﮲ع﮵�﮵�ر سال ﮵�ک درطى ماها�﮲ه                طور
هى �� آ﮳�﮶سار �﮲مودار ﮶سو�﮲د، مى ﮶س﮲�اور �﮲مودار سراسر در ها م﮵�له که              رسد

 او﮴�ات ﮳�ه ع﮲�وان آ﮳حرهای ﮶س﮲�اور ﮵�ا �﮲مودار مار﮵�و ﮶س﮲�ا﮲ح﮴�ه مى ﮶سود.

 

(Hierarchy Diagrams) منودارهای سلسله مرات� 

مى ﮶س﮲�ا﮲ح﮴�ه سازما�﮲ى �﮲مودار ﮵�ک ع﮲�وان ﮳�ه مرا﮴�﮳�ى، سلسله �﮲مودار            ﮵�ک
مى �﮲ما﮵�ش را آن درون روا﮳�ط

﮲
هم﮹ح﮲�﮵�ں و سازمان ﮵�ک سا﮲ح﮴�ار که              ﮶سود

عامل مد﮵�ر معمولى سازما�﮲ى ﮶سرکت ﮵�ک ﮴�صو﮵�ر، در �﮲مو�﮲ه ﮳�رای            دهد.
اع﮲صای سا﮵�ر و معاو�﮲ان مد﮵�ران، آن د�﮳﮲�ال ﮳�ه و ﮲�هرست ﮳�االی در را               ﮶سرکت
ز�﮳﮲ح﮵�ره ﮴�وا�﮲د مى سازما�﮲ى �﮲مودار ﮵�ک است. ﮶سده داده �﮶﮲سان            سازمان
مرا﮴�﮳�ى سلسله �﮲مودارهای ﮳�ک﮶سد. ﮴�صو﮵�ر ﮳�ه ﮳�اال ﮳�ه �رم﮲�د هر از را              ﮲�رمان
﮳حمع﮵�ت علمى، ﮳�﮲�دی ط﮳�﮴�ه �﮶﮲راد﮶س﮲�اسى، دادن �﮶﮲سان ﮳�رای م﮶سا﮳�ه طور            ﮳�ه
اس﮴�﮲�اده ﮶سده ﮴�﮲�ک﮵�ک م﮶سا﮳�ه صورت ﮳�ه که ای داده م﮳حموعه هر و              ﮶س﮲�اسى
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 مى ﮶سود.

 

(Multi-Line Graphs) منودارهای خطی چندگانه 

﮳�ه آماری ﮳حامعه لك ده﮲�ده �﮶﮲سان �﮲درت ﮳�ه آمده دست ﮳�ه آماری              �﮴﮲�ا﮵�ح�
را م﮴�عدد های داده م﮳حموعه ﮴�وا�﮲د مى ﮲حطى های راف ک� آ﮵�د. مى              حساب
م﮶�ال، ﮳�رای دهد. �﮶﮲سان م﮴�﮲�اوت های ر�﮲ک� ﮵�ا م﮲ح﮴�لف وهای الک� ﮲حطوط             ﮳�ا
﮴�﮲�ها �﮲ه را ى ز�﮲دک� ا�﮴﮲�ظارات در ﮴�﮲ع﮵�﮵�رات ﮴�وا�﮲د مى ﮲حطى ﮹ح﮲�د راف ک�              ﮵�ک
�﮶﮲رادی های زم﮵�﮲�ه و ﮳ح﮲�س﮵�﮴�ى هر ﮳�رای ﮳�لکه همه، ﮳�رای لكى طور              ﮳�ه

 م﮴�عدد �﮶﮲سان دهد.
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(Stacked Bar Graphs) منودارهای میله ای انباشته 

�﮵﮲�س﮴�﮲�د. م﮲�﮵�د لك ﮵�ک از ى ﮳�﮲حش ها��﮵ دادن �﮶﮲سان ﮳�رای ﮲�﮴�ط �﮲مودارها
﮲

            ا﮵�ں
در ﮶سو�﮲د. اس﮴�﮲�اده ا﮲صا﮲�ى م﮴�﮲ع﮵�رهای �﮲ما﮵�ش ﮳�رای مى ﮴�وا�﮲﮲�د

﮲
هم﮹ح﮲�﮵�ں           آ�﮲ها

﮵�ک از ﮳�﮲ح﮶سى ﮹حه که دهد �﮶﮲سان ﮴�وا�﮲د مى ﮹�ا﮵�ه م﮵�له ای �﮲مودار که               حالى
ط﮳�﮴�ه دار�﮲د وزن ا﮲صا﮲�ه که ا﮲�رادی ع﮲�وان ﮳�ه زما�﮲ى، دوره ﮵�ک در              ﮳حمع﮵�ت

﮲
ا﮵�ں ﮳�ر عالوه ﮶سده ﮳حمع م﮵�له ای �﮲مودار ﮵�ک از اس﮴�﮲�اده ﮳�ا ، ا�﮲د ﮶سده                ﮳�﮲�دی
﮲�ر﮳�ه ﮹حاق، ا﮲�راد آن لك از م﮴�داری ﮹حه ﮳�﮳�﮵�﮲�﮵�د ﮴�وا�﮵﮲�د مى

﮲
هم﮹ح﮲�﮵�ں              مورد

 هس﮴�﮲�د.
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Pictographs منودار 

مى اس﮴�﮲�اده ها داده دادن �﮶﮲سان ﮳�رای �﮲مادها و ﮴�صاو﮵�ر �﮲مودار،
﮲

ا﮵�ں              در
﮴�صو﮵�ر ﮵�ک است

﮲
ممکں ﮹�ا﮵�ه ﮴�صو﮵�ری �﮲مودار ﮵�ک م﮶�ال، ع﮲�وان ﮳�ه             ﮶سو�﮲د.

ا﮳�ر ﮵�ک و است آ﮲�﮴�ا﮳�ى هوا که ى روزها��﮵ دادن �﮶﮲سان ﮳�رای را ﮲حور﮶س﮵�د               از
﮴�صاو﮵�ر از ما که آ�﮳﮲حا ک﮲�د.از اس﮴�﮲�اده طو﮲�ا�﮲ى روز هر �﮲ماد ﮳�رای              ﮳�ارا�﮲ى
ا﮲علب ک﮲�﮵�م، مى در﮵�ا﮲�ت ﮲حام های داده ﮳�ه �﮲س﮳�ت ﮳�﮵�﮶س﮴�ری            احساس
زما�﮲ى ﮶سو�﮲د. مى اس﮴�﮲�اده ﮹�﮲ر﮶سکى اطالعات ارأ�ه ﮳�رای ﮴�صو﮵�ری           �﮲مودارهای
�﮲رخ دادن �﮶﮲سان م﮲�ظور ﮳�ه را �﮲﮲�ر ۵ �﮲﮲�ر، ۲۰ ﮴�عداد از ﮴�صو﮵�ر ﮵�ک در                 که
ع﮲�وان ﮳�ه از ذار﮴�ر ا﮶�رک� ﮹�﮵�ام

﮲
ا﮵�ں ک﮲�د، مى ى ر�﮲ک� درصدی ۲۰ م﮵�ر و               مرگ

�﮶﮲سان را م﮶سا﮳�ه داده های
﮲

هم﮵�ں که pie chart ﮵�ا و bar chart ﮵�ک               م﮶�ال
ذارد.  مى ده﮲�د، مى ک�
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Contour Plots منودار 

و ﮴�﮳ح﮲ر﮵�ه ﮳�ه ﮳�﮴�وا�﮵﮲�م ﮴�ا مى ک﮲�د ﮲�راهم را ام�ن
﮲

ا﮵�ں Contour های              ﮴�طعه
ها داده ﮴�رس﮵�م ﮳حای ﮳�ه ﮳�﮹�رداز﮵�م. ﮳�عدی دو ﮲�رمت در را م﮴�﮲ع﮵�ر سه               ﮴�حل﮵�ل
است. سا﮵�ه ﮵�ا ر�﮲ک� سوم م﮴�دار ده﮲�ده �﮶﮲سان �﮲مودار اصلى، محور دو              در
﮵�ک در ار﮴�﮲�اع و عرض طول، را﮲�ى ﮴�و﮹�وک� �﮴﮲�﮶سه ﮵�ک که هما�﮲طور             درست
دهد. مى �﮶﮲سان را z و x، y ارزش رال ا�﮴﮲�ک� �﮲مودار ﮵�ک ﮳�عدی، دو                طراحى
در را ا﮴�﮵�ا�﮲وس ﮶سوری در﮳حه ﮴�﮲�ها �﮲ه ��﮴﮲�ور، �﮲مودار ﮵�ک م﮶�ال، ع﮲�وان              ﮳�ه
م﮲ح﮴�لف عمق های در آن ﮶سوری ﮳�لکه دهد، مى �﮶﮲سان م﮲ح﮴�لف های             ﮴�ار﮵�﮲ح

 در آن ﮴�ار﮵�﮲ح ها است.
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(Heat Maps) نقشه های حرار� 

�﮴﮲�اط در حرارت در﮳حه که ��﮴﮲�ور، �﮲مودار ﮲حاص �﮲وع ﮵�ک �﮲مودار
﮲

            ا﮵�ں
﮵�ک راف ک� محور دو که حالى در دهد. مى �﮶﮲سان را ى ﮳ح﮲عرا﮲�﮵�ا��﮵              م﮲ح﮴�لف
است حرارت در﮳حه م﮴�﮲ع﮵�ر

﮲
سوم﮵�ں است، �﮴﮲�﮶سه ى ﮳ح﮲عرا﮲�﮵�ا��﮵ عرض و            طول

﮳�رای ا﮲علب ر﮹حه ک� �﮲مودار
﮲

ا﮵�ں ﮶سود. مى داده �﮶﮲سان ها ر�﮲ک� از ط﮵�﮲�ى ﮳�ا                که
وب، ﮴�را﮲�﮵�ک ﮴�وا�﮲د مى اما ﮶سود، مى اس﮴�﮲�اده هوا و آب دادن              �﮶﮲سان

ر را �﮵﮲�﮲ر �﮶﮲سان دهد.  ﮶سا﮲حص های مالى و ﮴�﮴�ر﮵�﮳�ا هر داده سه ﮳�عدی د﮵�ک�
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Scatter-Line Combo منودار 

ر د﮵�ک� و هوا﮶س﮲�اسان ﮹�راک﮲�ده، طرح ﮵�ک ﮳�ا ﮲حطى �﮲مودار ﮵�ک ﮴�رک﮵�ب             ﮳�ا
﮳�ه ک﮲�﮲�د. ﮳�﮵�ان را داده م﮳حموعه دو

﮲
﮳�﮵�ں را﮳�طه ﮴�وا�﮲﮲�د مى آمار              م﮴�﮲حصصان

طرح ﮵�ک در ﮴�وا�﮲د مى ماه ﮵�ک در روز هر
﮲

﮹�ا﮵�﮵�ں و ﮳�اال دمای م﮶�ال،                 ع﮲�وان
﮴�رس﮵�م ﮳�رای را ﮲حطى �﮲مودار ﮴�وا�﮵﮲�د مى س﮹�س ﮶سود، داده �﮲ما﮵�ش             ﮹�راک﮲�ده

 دمای م﮴�وسط در همان دوره ا﮲صا﮲�ه ک﮲�﮵�د.
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(Histograms) هیستوگرام ها 

آن ﮴�وز﮵�ع و عددی های داده که است راف ک� از ﮲حاص �﮲وع ﮵�ک رام               ه﮵�س﮴�وک�
طول در ا﮲علب ﮴�وز﮵�ع دهد، مى �﮶﮲سان آن �﮲ام که هما�﮲طور دهد. مى ارأ�ه                را
م﮴�﮵�اس هر ﮳�راساس ﮴�وا�﮲﮲�د مى �﮵﮲�﮲ر ها داده اما ﮶سود، مى داده �﮶﮲سان               زمان
حالى در ﮶سو�﮲د. طراحى ﮹�ولى ارزش ﮵�ا ار﮴�﮲�اع حرارت، در﮳حه ما�﮲﮲�د             زما�﮲ى،
مى �﮵﮲�﮲ر م﮲�هوم است، م﮵�له ای �﮲مودار از ﮶سلك ﮵�ک معموال رام ه﮵�س﮴�وک�             که
اعمال محور دو ﮴�رس﮵�م ﮳�ر م﮴�کى ر د﮵�ک� های طرح و راف ک� ﮲حطوط ﮳�ه               ﮴�وا�﮲د

 ﮶سود.
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(Timelines) گاه مشار 

﮶سمار ﮳�ه �﮲مودار
﮲

ا﮵�ں مى ﮴�وان را
﮲

ممکں �﮲مودار
﮲

﮴�وص﮵�ف ک﮲�﮲�ده ﮴�ر﮵�ں           ﮲حود
ا﮴�﮲�ا﮴�ات و داده ها مى ک﮲�د. ﮳�ررسى ﮲حاصى زما�﮲ى ﮳�ازه در را داده ها که              آورد

 مهم در �﮴﮲�اطى �﮲ما﮵�ش داده مى ﮶سو�﮲د.
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﮵�ک سا﮲ح﮴�ار �﮲سب ﮶س﮲�اسى، �﮲مودار مرا﮴�﮳�ى، سلسله �﮲مودار ﮵�ک از            �﮲مو�﮲ه ای
﮳�ه و ﮶سود ﮶سروع ﮹�﮵�﮶س﮵�﮲�﮵�ان از ﮵�کى ﮳�ا مى ﮴�وا�﮲د مى ده﮲�د. �﮲ما﮵�ش را              ﮲حا�﮲واده
﮲�رد ﮵�ک از ﮳�رعکس ﮶س﮳حره �﮲امه ﮵�ک ﮳�رسد. ﮳�رادران ﮲حواهر و ن �﮲واد�� و              اوالد
الى آ﮲حر و مادر﮳�﮲ررگ و ﮹�در﮳�﮲ررگ و والدان ﮳�ه و مى ﮶سود ﮶سروع             ک﮲�و�﮲ى

ردد.  ﮳�رمى ک�
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Sunburst منودار 

سلسله داده های ر �﮲ما﮵�ا�﮲ک� و است سطحى ﮹ح﮲�د دا﮵�ره ای �﮲مودار از            �﮲وعى

﮲
ا﮵�ں از حل﮴�ه هر هست. م﮴�حدالمرک﮲ر دا﮵�ره های از اس﮴�﮲�اده ﮳�ا            مرا﮴�﮳�ى
﮶سع﮳�ه های مى ک﮲�د. م﮶س﮲حص را سلسله مرا﮴�ب از سطح ﮵�ک          �﮲مودار،
حل﮴�ه ها داده ﮶سده ا�﮲د. �﮶﮲سان م﮴�﮲�اوت ى ر�﮲ک� در﮳حه ﮳�ا سازمان ﮵�ک           م﮲ح﮴�لف
سطح ﮵�ک در �﮲ه ﮹ح﮲�د�� ﮴�﮴�س﮵�م ﮳�﮲�دی های ﮳�ه ﮳�﮵�﮶س﮴�ر مى ﮴�وا�﮲﮲�د

﮲
         هم﮹ح﮲�﮵�ں

در که ﮹�﮵�﮹ح﮵�ده س﮲�﮴�ى ى ر�﮲ک� ﮹حرخ ﮵�ک وا﮴�ع در ﮶سو�﮲د. ﮳حدا             سازما�﮲ى
�﮲مودار از ﮵�ک ﮶سلك است، مى ﮶سده اس﮴�﮲�اده ر�﮲ک� ﮲�رو﮶سى ه های         ﮲�رو﮶س��

 Sunburst است.
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Line منودار خطی 

﮹�﮵�دا مع﮲�ا زما�﮲ى حالت آن در ﮳�ا﮶سد، �﮲مودار ﮵�ک از ﮶سلكى ه ﮶سمار �� ﮵�ک ر               اک�
در ﮵�ر�﮲د. ﮳�ک� �ر ﮳�ه را آن ر د﮵�ک� داده های �﮲ما﮵�ش در ﮴�ار﮵�﮲ح ﮶س﮲�اسان که              مى ک﮲�د
در که م﮶س﮲حص ﮶سده م﮲ح﮴�لف سال های در مها﮳حرت م﮵�﮲ران ﮳�اال           ﮶سلك

 مى ﮶سود.
﮲

 �﮴﮲�﮵�﮳حه آن رو�﮲د ﮴�﮲ع﮵�﮵�ر ﮳حمع﮵�ت در ﮵�ک ﮴�رن ﮵�ا ﮳�﮵�﮶س﮴�ر ﮴�ع﮵�﮵�ں
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(Stacked Area Charts) منودار سطح انباشته 

�﮲ما﮵�ش ﮳�رای داده ﮶سده، ﮴�و﮲ص﮵�ح هم ﮴�﮳�ًال که همان طور �﮲مودارها �﮲وع
﮲

           ا﮵�ں
 م﮴�﮲ع﮵�ر در زمان اس﮴�﮲�اده مى ﮶سود.

﮲
 ﮴�﮲ع﮵�﮵�رات ﮹ح﮲�د﮵�ں
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 اضافه کردن قالب بندی مرشوط

﮳�ررسى دار﮵�د. داده رد﮵�ف ه﮲راران ﮳�ا �ری ک﮴�اب ﮶سما و﮵�﮵�م ﮳�ک� ذار﮵�د            ﮳�ک�
�ری و الک� آوردن دست ﮳�ه و ى هم﮵�﮶سک� ﮶س﮵�وه ﮳�ه اطالعات از ح﮳حمى

﮲
             ﮹ح﮲�﮵�ں

مى دهد ا﮳حازه ﮶سما ﮳�ه م﮶سروط ﮴�الب ﮳�﮲�دی ﮳�ود. ﮲حواهد د﮶سوار           ﮳�ى �﮲ها﮵�ت
را داده ها و آ﮵�کون ها ر�﮲ک� ها، ما�﮲﮲�د سلول ها ﮴�الب ﮳�﮲�دی ﮲حود�ر صورت            ﮳�ه

 ﮳�ه ﮵�ک ﮵�ا ﮹ح﮲�د سلول ﮳�ر اساس م﮴�دار سلولى اعمال ک﮲�﮵�د.
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 ابر کلمات

﮶سده ﮴�حل﮵�ل اطالعات �﮲ما﮵�ش ﮶س﮵�وه
﮲

﮳�ه﮴�ر﮵�ں لكمات، ا﮳�ر سا﮲حت هى ��          
﮳�ا که م﮶سا﮳�هى ﮴�حل﮵�ل های و ا﮳ح﮴�ماعى ﮶س﮳�که های ،

﮲
م﮴�ں ﮴�حل﮵�ل در            است.

هر ﮴�کرار ﮴�عداد و ﮶سده اس﮴�﮲�اده لكمات ى ﮹�راک﮲�دک� �﮲ما﮵�ش دارد، سرو�ر
﮲

            م﮴�ں
﮳�ه لكمات» «ا﮳�ر در مواد

﮲
ا﮵�ں �﮲ما﮵�ش است. ﮲رارش ک� ﮲صرور﮵�ات از             کدام

 ﮲حو﮳�ى و ﮳�ه راح﮴�ى ا�﮳﮲حام مى ﮶سود.
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ک﮲�﮵�د. اس﮴�﮲�اده لكمات ا﮳�ر ﮴�ول﮵�د ﮳�رای مى ﮴�وا�﮵﮲�د ز﮵�ر ن را﮵��� سرو﮵�س های            از
اما مى ده﮲�د ا�﮳﮲حام �﮵﮲�﮲ر را لكمات ﮴�عداد ﮶سمارش �ر سرو﮵�س ها

﮲
ا﮵�ں             ا﮲علب

 ورودی ﮳�ر﮲حى از آ�﮲ها، ل﮵�ست لكمات و ﮴�عداد است.

https://www.wordclouds.com/ 

https://worditout.com/word-cloud/create 

https://www.jasondavies.com/wordcloud/ 

https://wordart.com/ 
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 بخش هشمت
 { منابع انگلی� }

 

ران:  المللى ﮲ح﮳�ر�﮲��
﮲

 راه﮲�مای ﮳�ررسى ﮲�ساد مالى - ﮶س﮳�که ی ﮳�﮵�ں

https://ijnet.org/en/content/follow-money-guide-trackin

g-corruption-english 

 

﮲رارش ﮳�ه کمک �م﮹�﮵�و﮴�ر:  راه﮲�مای عملى ﮴�ول﮵�د ک�

https://books.google.ca/books?id=TxvICQAAQBAJ&printsec

=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onep

age&q&f=false 

 

ری ﮴�ح﮴�﮵�﮴�ى: ﮲رارش ﮳�ه کمک �م﮹�﮵�و﮴�ر - مرک﮲ر ﮲ح﮳�ر�﮲��  د﮵�﮴�اژور�﮲ال﮵�سم ﮵�ا ک�

http://www.tcij.org/sites/default/files/u4/Data%20Journal

ism%20Book.pdf 

 

 راه﮲�مای NodeXL ﮳�رای ﮴�حل﮵�ل ﮶س﮳�که:
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https://ijnet.org/en/content/follow-money-guide-tracking-corruption-english
https://books.google.ca/books?id=TxvICQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ca/books?id=TxvICQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ca/books?id=TxvICQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.tcij.org/sites/default/files/u4/Data%20Journalism%20Book.pdf
http://www.tcij.org/sites/default/files/u4/Data%20Journalism%20Book.pdf


http://www.peteraldhous.com/CAR/NodeXL_CAR2012.pdf  

 

 ک﮴�ا﮳�﮹حه راه﮲�مای ﮴�ا﮵�﮵�د اطالعات:

http://verificationhandbook.com/book/index.php 
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