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 مقدمه

.  شده است»واشنگتن پست« حک    یروزنامه  یشانی بر پ   یشکه از چند سال پ   ستیشعار  ین. امیرد«یم  یکی در تار  ی»دموکراس

نقاط   یرهم، همچون سا  یرانکه در ا  ییدنپا  یری. د کندیم  یادآوریبه ما    ید،ها را در عصر جدها و رسانهکه نقش روزنامه  یشعار

کردند.    یشدن صنعت نفت باز  یدر انقالب مشروطه و مل  ی پررنگ  یهاکردند و نقش  یدافراتر پ   یاربس  یی جهان، مطبوعات معنا

تبد تار  ی شدند به چراغ   یلمطبوعات  بود  انبوه  ینرا روشن کند. هم  یکیکه قرار  امروز در دست  از جوانان   یچراغ است که 

  شانیاجتماع   یهاشبکه   یا   هایتها، ساروزنامه  یات،تمام موانع، در نشر  رغمیکه عل یاست. کسان  یرانیفکر او خوش  کردهیل تحص

 هستند.  ییو انتشار روشنا بخشییبه دنبال آگاه

روزنامه  یاگونه  یسم«،ژورنال  یتا»د  یامحور«  داده  نگاری»روزنامه م  ینگاراز  تالش  که  داده  کندیاست  بر  اتکا    ی، عدد  یهابا 

: »هر  گویدیم  یابیبازار  یمشهور در حوزه  ی هاکتاب  ییسندهنو  ین، کند. ست گود  تریقرا دق  یع وقا  یابی یقتو حق  یسنجصحت 

  ی ترمهم  یاست، ناخودآگاه مسئله  شده   نیاب  یریگجمله که در ضرورت اندازه  ین! اشود«ی، بهتر میدکن  یریگرا که اندازه   یزیچ

 بودن«!  یریگ: »قابل اندازهکندیم یادآوریرا به ما 

بتوانند با    یشهباشد. هم  یریگاندازهقابل  یرهمواره عملکردشان غ   دهند یم  یحترج  اند، یگانهب  ییگوو پاسخ  یتکه با شفاف  کسانی 

  توانندیها هستند که معددها و داده  ها،یتکم  ینو مبهم، خود را حق به جانب نشان بدهند. در طرف مقابل، ا  یفیجمالت ک

 کنند.  مرا فراه  یامکان سنجش هر حرکت

  یپا  یاست که وقت  ینتر امهم  یتاما واقع  ید،دروغ بگو  تواندیبخواهد، با عدد و آمار هم م   یاست که اگر کس  یتواقع  یک  این

کرد تا دروغ و راست از هم جدا    یسنجها را صحتگزاره   توانیتر متر است و راحت قم مطرح باشد، دروغ گفتن سخت عدد و ر

 شوند.
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 بخش اول 

 {  دیتا ژورنالیسمتعاریف  }

نامند. بعضی معتقدند داده بر هر  داده ها را دیتا ژورنالیسم میکتاب راهنمای کاربردی دیتا ژورنالیسم: روزنامه نگاری به کمک  

 شود.شود که بیشتر با صفحه گسترده گردآوری میای از اعداد اطالق میمجموعه 

از دادهو موسسه داده  data.gov.ukپروفسور نایجل شدبولت )از موسسان   ها و اطالعات  های آزاد(: دیتا ژورنالیسم استفاده 

 ری از منابع کلیدی برای شکل دادن یک خبر است.اساسی و عناص

ها یا به دست آوردن و انتشار آن نیست  تنها به معنای وجود داده  دیتا ژورنالیسم های خاص، گاردین(:  پاول لویس )سردبیر پروژه

 را دریافت کنید. های درست شود و باید سواالت مناسبی را بپرسید تا پاسخبلکه فرآیندی است که برای تولید آن انجام می

 تعریف کلی
روزنامه نوعی  ژورنالیسم  و  دیتا  پاکسازی  گردآوری،  و  یافتن  همچون  فرآیندهایی  آن  انجام  برای  که  است  محور  داده  نگاری 

 شود.ها طی میها و انتشار دادهها، بیان خبر به یاری یک روایت، تحلیل، تصویرسازی دادهساماندهی داده

 هست:چند نکته در این تعاریف  

 . نگاه فرآیندی است1 

 هاست. تکیه بر واقعیت2 

 . سوال و رسیدن به جواب مهم است3 

 کند . تصویرسازی: درک اطالعات را برای مخاطب بهتر می4 

 تاریخچه 
 بین آمریکا و انگلستان رقابت وجود دارد.   دیتا ژورنالیسمدر تاریخچه شروع 

و جدولی است که تعداد مدارس، تعداد دانش آموزان و میزان هزینه ساالنه    1821نمونه قدیمی دیتا ژورنالیسم مربوط به سال  

گزارشی به کمک رایانه درباره مرگ و میر در ارتش انگلستان انجام شد و    1952دهد. همچنین در سال  تحصیل را نمایش می

دیتا ژورنالیسم وارد   2000ها مورد استفاده قرار گرفت. از سال  رایانه برای تحلیل دادهرواج استفاده از    1969در ادامه از سال

به   2009های خبر آمد اما هنوز شکل مدرن نداشت. با آمدن نرم افزارهای جدید در این حوزه از  حوزه مطبوعات شد و به اتاق 
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سال گاردین به عنوان پیشتاز در این حوزه توسط   تر شد و غالب مدرن به خودش گرفت؛ در همینجدی  دیتا ژورنالیسمبعد  

 های گوگل است( دیتا بالگ را راه اندازی کرد که نقش موثری در این حوزه داشت.سیمون راجرز )که االن دبیر داده

 دیتا ژورنالیسم  به ها دلیل عالقه رسانه
 های اجتماعی . رقابت به ویژه در مقابل شبکه1

 شایعه. صحت و مقابله با 1.1 

 . زمان گذاشتن برای گزارش 1.2 

 . کشف فساد، تناقض و .... 1.3 

 ها که نیاز به تحلیل برای مخاطب عام دارد. حجم باالی داده2

 دیتا ژورنالیسم انواع 
های  دیتا ژورنالیسم پژوهشی: نگران زمان نیست و زمان زیادی برای کار الزم است؛ حتی ممکن است چند سال طول بکشد، مهارت

شود،  های افشا شده توجه زیادی مینویسی باید در حد پیشرفته باشد، به اطالعات غیر رسمی و محرمانه و دادهای مثل برنامهادهد

 اصرار بر کنترل مجدد و اکتفا نکردن به یک منبع وجود دارد. 

مکن است در چند ساعت یا چند روز دیتا ژورنالیسم عمومی: بر خالف دیتا ژورنالیسم پژوهشی در این نوع زمان اهمیت دارد و م

های  آوری اطالعات نگاه به مجموعه توان کار را پیش برد، برای جمعهم می  excelای مثل  های داده پایهکار آماده شود، با مهارت

شی سخت  ها نسبت به دیتا ژورنالیسم پژوههاست. در رابطه با منابع و کنترل مجدد دادهبزرگ عمومی با دسترسی آسان به داده

 کمتری وجود دارد.گیری 

همزمان در جریانی ضعیف شکل گرفته که در حال حاضر   دیتا ژورنالیسمی به نام  دیتا ژورنالیسمنکته: عالوه بر این دو مورد  

آیند و به تسریع فرآیندها  های دیتا ژورنالیسم میها به کمک تیمهایی رباتدرحال پررنگ شدن است. اینجا با کمک الگوریتم

 کنند. مک میک

 دیتا ژورنالیسمفرآیند 
و پرسشی  ها را به تکامل برسانیم و یا داده  ها را داریم و دنبال پرس وجو هستیم تا دادهتواند به دو صورت باشد؛ دادهگردآوری: می

 کنیم داده جمع آوری شود. وجود ندارد و تالش می

 که با هم هماهنگ شوند.   ها به ساختاریپاکسازی: حذف خطاهای انسانی و تبدیل داده
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ایجاد بافت: رفتن در قالب و بستری مناسب؛ مثال آمار جرایم را داریم ولی به تنهایی معنا ندارد و باید در کنار تعداد جمعیت 

 بیاید تا داده به صورت خالص معنی پیدا کند. 

 ترکیب: استفاده از دو پایگاه داده است. 

 همراه با تصویرسازی داده است. از مرحله جمع آوری داده تا نهایی شدن کار به ترتیب بر  انتقال اطالعات: مرحله آخر که معموال

 شود. ارزش اطالعات افزوده می

 دیتا ژورنالیسم  برای  الزم هایمهارت
کند و    ها برود، برای دستیابی به آنها تالشگزارشگری مبتنی بر رایانه: این فرد باید یک ذهن پرسشگر داشته باشد، دنبال داده

 حداقلی از آمار و ریاضیات بداند.  

 ها را دارند.  های خبری: وظیفه عمومی کردن دادهتوسعه دهنده )دولوپری( اپلیکشن

 تصویرسازی داده: وظیفه بصری کردن اطالعات را برعهده دارند. 

شوند.  بندی میوجود دارد که بر اساس کاربردهایی که دارند دسته  دیتا ژورنالیسمافزار برای استفاده در حوزه  نرم  61نکته: تقریبا  

 ها و .... ها، نرم افزارهای تصویرسازی دادهافزارهای تحلیل دادهنرم

افزارهای مخصوص کوررنگی که حساسیت ی از نرماهمیت زیادی دارد. به همین دلیل حتی گاه  دیتا ژورنالیسم: رنگ در 2نکته 

 شوندباالیی به رنگ دارند استفاده می

برای   اصرار دارند هر رنگی  این حوزه  نام رنگ  دیتا ژورنالیسممتخصصین  به  از اصطالحی  کمانی  های رنگینمناسب نیست و 

بخاطر تاثیر کمتری که روی مخاطب دارد و مخاطب  ها گویند از آن رنگکنند که برای نرم افزارها تعریف شده و میاستفاده می

 های رنگی جدید ساخته شود.کنند پالتبه آنها عادت کرده است نباید استفاده شود. آنها پیشنهاد می

و افراد فعال در قسمت بصری سازی از این پالت    دیتا ژورنالیسممثال در گاردین برای خودشان جدول رنگی تعریف کردند و تیم  

 کنند. تفاده میرنگی اس

 دیتا ژورنالیسم  تیم  اعضای هایویژگی
 ؛ . تیم کوچک باشد. بنا به ضرورت گروه گسترش یابد1

 ؛کوشی. سخت2

 ؛ نگری. کلی3
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 . آوری خبر، تحلیل روی صفحات گسترده، تصویرسازی و ...(های گوناگون )روابط برای جمع . آگاهی از مهارت4

 ژورنالیسم زمان مورد نظر برای تهیه دیتا 
ای یک ساعت، داده تعاملی یک روز تا یک هفته،  در مورد زمان، قانون مطلقی وجود ندارد اما به طور میانگین برای خبر داده

 ای تا دو ماه زمان الزم است.  ها و ابزار دادهاپلیکشن 

شود، عمق تحلیل، ترکیب اعضای  ه میهایی که در کار استفادعوامل موثر بر زمان تهیه: ماهیت پروژه، هدف پروژه، تکنولوژی 

 تیم و اینکه چه قدر با هم همکاری دارند، سطح تخصص افراد 

 دیتا ژورنالیسمموضوعات مناسب برای 

 تواند مناسب باشد تصور عموم این است که هر آنچه مبتنی بر آمار و داده باشد می

ات(، اجتماعی، مرتبط بودن با دولت، اقتصادی، سرگرم  ترین موضوعات مطرح شده در یک پژوهش: ورزشی، سیاسی )انتخابجذاب

 کننده، بهداشت، سالمت و پزشکی.

 های غیرانتفاعی. ها، منابع مرتبط با دولت، منابع غیر رسمی، سازمانسایتهای دولتی، وبمنابع دیتا: آژانس

 دیتا ژورنالیسممزایای 
 را ثابت کند.   . کمک به اینکه یک خبرنگار یا رسانه بتواند ادعای خودش1

 کند.  . امکان پرداختن به موضوعات بزرگ را فراهم می2

 تواند مسائل اجتماعی مبهم را با استناد به داده ها روشن کند.  . می3

 . اطالعات ارزشمند را به گفتمان اجتماعی تبدیل کند.  4

 . موانعی را که سر راه درک درست مخاطب وجود دارد کم کند.  5

های زشت به اطالعات  های دیگری که دارد ؛ تبدیل دادهها معموال زیبا نیستند و نقش دیتا ژورنالیسم عالوه بر مزیتداده.  6

 زیباست.

 ژورنالیسم   دیتا هایچالش
 ها گیری نادرست و جهت دار از داده. بهره1

 ها . دانش کم در استفاده از داده2
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 مختلف متفاوت است( هایها)در کشور . نحوه دستیابی به داده3

 ها . فرمت داده4

 ها که بستگی به سطح پروژه دارد. هزینه5

 . خطای انسانی 6

 دیتا ژورنالیسم آثار 
 . کمک به تأمین منافع مخاطب1

 ها . تأمین منافع رسانه2

 . تأثیر بر دولت، 3

 . کمک به تعامل دولت و ملت 4

 . کمک به تعامل میان رسانه و مخاطب5

 هستند؟ دیتا ژورنالیسم تیم  دارای دنیا در هاکدام رسانه
براساس فراوانی بیشتر، گاردین )آثار گاردین الهام بخش و نگاه حاکم در آثارشان انتقادی و افشاگرانه است(، نیویورک تایمز و  

رتبه رسانه آمریکا در  انگلستان و  ایتالیا دهای  آلمان، فرانسه و  آرژانتین،  برزیل،  اول هستند.سوئیس،  رتبه های  بعد قرار  ر  های 

 گیرند. در قاره آمریکا: ایاالت متحده، کانادا، برزیل و آمریکای التین. در قاره اروپا: انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا و کشورهای می

ژه دیتا  اسکاندیناوی از کشورهای پیشرو در استفاده از دیتا ژورنالیسم هستند.در کشورهای آسیایی در نپال یک پورتال خبری وی

کنند. در کشورهای  های دیتا ژورنالیسم برگزار میهای بین المللی دورهژورنالیسم راه اندازه شده است. در پاکستان با حمایت

کند این مسئله را در  راه اندازی کرده است و تالش می  2012عربی امرالعراقی در این حوزه فعالیت دارد و سایتی هم از سال  

 کند. در مجموع دیتا ژورنالیسم در جهان درحال توسعه است، هرچند سرعت رشد متفاوت است. کشورهای عربی پررنگ 

 چند نکته
های دیداری، شنیداری و چاپی هم وارد  های آنالین وجود دارد. رسانه* در حال حاضر تمایل جدی به دیتا ژورنالیسم در رسانه 

 این حوزه شدند. 

 های روزنامه نگاری مطرح است.رنالیسم مثل دیگر حوزه* بحث های حقوقی و اخالقی در دیتا ژو 

ای، سواد بصری و سواد داده مخاطب تا حد امکان افزایش  شود سواد رسانه* برای گرفتار نشدن در دام اخبار جعلی توصیه می 
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 پیدا کند تا در مواجه با این موارد دچار مشکل نشود. 

های مختلف دنیا متفاوت است اما کلیت ماجرا تفاوتی  نتظار داشته باشیم در تیمتوانیم امی  دیتا ژورنالیسم* فرآیندی که از   

 هاست. ها و اولویت بندیندارد. تفاوت در تعریف گام

 .های بزرگ مورد توجه هستندتوانند به توسعه دیتا ژورنالیسم کمک کنند ولی در آینده بیشتر دادهها می* همه داده 
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 بخش دوم 

 { جستجو های } تکنیک 

ها  ( غیر ممکن شده است و در انبوه میلیونGoogle Searchامروزه استفاده روزمره از اینترنت بدون وجود جستجوگر گوگل )

گردید جستجوگر گوگل همچون یک معجزه دانید کدام یک دقیقا همان پاسخی است که بدنبال آن میصفحه اینترنتی که نمی

ترین راه بتوانید به اطالعات مورد نظر خود دست پیدا کنید. عمق وابستگی تا آنجاست که حتی  در اختیار شما است تا از سریع 

 کنند. دانشجویان برای پیدا کردن ادرس دانشگاه خود در عموم موارد از جستجو در گوگل استفاده می

 مشخص کردن ساعت محلی
که   باشد  آمده  پیش  هم  شما  برای  شاید 

یگر را بدانید،  بخواهید زمان محلی یک شهر د

اما واقعا سرو کله زدن و حساب کردن ساعت  

خیلی   کار  گرینویچ  ساعت  روی  از  محلی 

کار   این  جای  به  رسد.  نمی  نظر  به  راحتی 

کافی است شما در گوگل نام شهر مورد نظر 

 خود را مشابه زیر وارد نمایید تا ساعت محلی آن به سرعت نمایش داده شود: 

time los angeles 

سایتهمچنین   مکانهم می  http://suncalc.net  از  در  غروب خورشید  و  طلوع  زمان  محاسبه  برای  مختلف  توانید  های 

 ها به شما کمک خواهد کرد. استفاده کنید. این اطالعات در تشخیص زمان حدود تصاویر و فیلم

 حذف یک کلمه از نتیجه جستجو 
 توانید از روش زیر استفاده کنید: خواهید نتایج مربوط به یک کلمه خاص حذف شود، میکنید، میجستجو می  اگر در عبارتی که

Terrorism expert -uk -ireland 

 جستجو برای کلمات هم معنی 
ید. در  مطابق زیر استفاده کن  ~اگر می خواهید در نتیجه سرچ خود، کلمات مشابه و هم معنی نیز وارد شوند باید از عالمت  

 نیز در نتیجه جستجو وارد می شوند:   referenceو  guide، manualاینجا کلماتی مانند 

http://suncalc.net/
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Nodexl installation ~tutorial 

 معنی کلمات 
نیاز نیست برای یافتن معنی یک کلمه یک دیکشنری بر روی کامپیوتر خود نصب کنید و یا زحمت وارد شدن به سایت های  

 زیر می توانید به سادگی معنی کلمات را از طریق گوگل بیابید:  (Syntax)با سینتکس   دیکشنری را به خود بدهید،

define: yourWord 

 define: embezzlement :مثال

 جستجو برای یک رنج از اطالعات 
 گردید می توانید یک رنج از قیمت را به شکل زیر وارد کنید: اگر به دنبال یک کاال با قیمت های متفاوت می

Laptop $500..$1000  

 ماشین حساب 
 آیا می دانید که جستجوگر گوگل مانند یک ماشین حساب عمل می کند؟ عبارت زیر را در گوگل وارد کنید: 

sqrt(10)  

 تبدیل واحد 
یک  به  را  آمریکایی  واحد  یک  خواهید  اگر می 

های  استاندارد  سایر  یا  انگلیسی    جهانی   واحد 

  مطابق   سینتکسی  از  تا  کافیست  کنید   تبدیل

 : کنید استفاده زیر شرح

kg in pound 

 

 تبدیل نرخ ارز 
اگر می خواهید نرخ برابری ارز را مثال نرخ دالر در برابر یورو ، ریال ، یوان چین یا ارز هر کشور دیگری را بدانید کافی است از 

 عبارتی مانند زیر استفاده کنید: 

usd in eur 
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 ه می خواهید این طور وارد کنید: یا می توانید دقیقا مبلغی را ک

100 usd in rmb 

  

 جستجو در یک وب سایت خاص از طریق گوگل 
خیلی از مواقع استفاده از ابزار جستجو در یک وب سایت چندان کارایی ندارد و بهتر است از یک موتور جستجوی قوی مثل  

 ی مشابه زیر استفاده کنید: گوگل برای این امر استفاده کنید، برای این کار کافی است از عبارت 

 site:asriran.com شهرداری

 جستجوی دقیق یک عبارت 
 برای اینکه گوگل دقیقا همان عبارتی را که وارد می کنید جستجو کند ، باید عبارت را مانند مثال زیر در میان گیومه قرار دهید: 

 "مدیرعامل سازمان صدا و سیما"

 جستجو بر اساس فرمت فایل 
ر نتیجه جستجو ، نوع فرمت فایل نیز مد  برای آنکه د

نظر قرار بگیرد می توانید مثال زیر استفاده کنید. به  

یا پاورپوینت   pdfاین شکل می توانید تنها فایل های 

(ppt)    و یا سایر فرمت های نوشتاری(document) 

به   دستیابی  سرعت  در  بسیار  که  کنید  جستجو  را 

 اطالعات می تواند مفید باشد. 

 filetype:pdf آمار سالمت روان
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 نمایش وضعیت آب و هوا 
 برای اینکه ببینید در شهر شما و یا یک شهر دیگر وضعیت آب و هوا به چه گونه ای است، کافی است از روش زیر استفاده کنید: 

weather los angeles 

  

 مرتبط هایسایت
 استفاده کنید. برای مثال relatedتوانید از عبارت های مرتبط و مشابه یک سایت خاص، میبرای یافتن سایت

related:asriran.com 

 جستجوی تصویر 
تواند شامل موارد (. پاسخ این جستجو میimages.google.comیکی از ابزارها قوی گوگل، امکان جستجوی تصاویر است )

 یر باشد: ز

 تصاویر مشابه. 

 سایزهای دیگر تصویر.

 های شامل این تصویر.سایت

های موجود که آپلود از کامپیوتر یا دادن لینک به تصویر روی وب است، توانید از بین گزینهبا کلیک روی عالمت دوربین می

 یکی را انتخاب کنید. 
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معموال گوگل در پاسخ، کلمات تشخیص داده شده با موضوع 

مالی تصویر را نیز به شما نشان خواهد داد که با تغییر احت

 تر کنید. توانید جستجوی تصویر را دقیقآن می

یاندکس   روسی  جستجوگر  تصاویر  جستجوی  سرویس 

(https://yandex.com/images/می جایگزین  (  تواند 

 خوبی برای گوگل باشد. 

 

 هاسایتاطالعات وب
های تخصصی  ها از جستجوی گوگل کمک گرفت اما وجود سرویسر و تغییرات وب سایتهرچند برای یافتن اطالعات مالک، سرو

توانید  بندی شده دریافت کنید. برای نمونه میتر را به صورت دسته کند که اطالعات دقیقبرای این اطالعات، به شما کمک می

 های زیر استفاده کنید: از سرویس

1) http://whois.domaintools.com/ 

2) http://viewdns.info/ 

3)  https://domainbigdata.com/ 

 ها:نکته

 ، تا و غیره( را در جستجو استفاده نکنید. کلمات و حروف اضافه )مانند با، از، و

 زنید در اطالعات مورد نیازتان وجود دارند. برای جستجو از کلمات کلیدی استفاده کنید و یا کلمات خاصی که حدس می

زین،  کنید، کلمات را جایگکلمه برای جستجو در گوگل استفاده کنید و بسته به پاسخی که دریافت می  7تا    5شود از  پیشنهاد می

 حذف یا اضافه کنید. 

 موتورهای جستجوی جایگزین 
هرچند موتور جستجوی گوگل کاربران زیادی را به خودش جذب کرده است و با استفاده از زیرساخت گوگل، طیف وسیعی از  

از موتورهای جستجوی دیگر گاهی میجستجو را به خوبی پوشش می تری به کاربر مناسبهای  تواند پاسخدهد، اما استفاده 

 بدهد. 

 https://bing.com بینگ ●

http://whois.domaintools.com/
http://viewdns.info/
https://domainbigdata.com/
https://bing.com/
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بینگ یک موتور جستجوی وب متعلق به شرکت مایکروسافت است. نمایش فهرستی از پیشنهادهای جستجو در زمانی که کاربر  

های جدید و قابل توجه در آن زمان یژگی کند و همچنین نمایش فهرستی از جستجوهای مرتبط از جمله وواژگان را تایپ می

 بود که بینگ ارائه کرد.

 https://yandex.com یاندکس ●

(  Яндексبزرگترین موتور جستجوی روسیه و یکی از بزرگترین موتور جستجوهای جهان و محصول شرکت یاندکس )به روسی:  

 است.

 /https://duckduckgo.com گوداکداک ●

پدیا تکیه دارد. این موتور جستجو مدعی است که  شده همچون ویکیسپاری های جمعدر عملکرد خود تا حد زیادی بر داده

  اشاره  آن  در  ابهام  دارای  هایواژه  جستجویتوان به شیوه  گاه میهای جستجو در این وبکند. از ویژگیکاربرانش را ردگیری نمی

کند  گو تالش میداکداک  کنند، می  کار  اول  صفحه  در   نتایج  بهترین های دیگر جستجو که بر پایه  بر خالف برخی از شیوه  .کرد

  نداشته   سوگیری  خاص  معنی  یک  به  اول  صفحه  نتایج  تا  بگنجاند  اولش  صفحه  در  را  تفسیرپذیره  واژ  یک  مختلف  معانی همه  

 . کند بیان بهتر را خود مقصود  تا  کندمی راهنمایی را کاربر این بر افزون. باشد

 //:wolframalpha.comhttpsولفرام آلفا  ●

معموالً   است. برخالف دیگر موتورهای جستجو کهولفرام آلفا یک موتور محاسباتی دانش است که توسط ولفرم ریسرچ ایجاد شده

گذارد. ولفرام آلفا این اطالعات را پردازش کرده و سپس در اختیار کاربر میگذارند، ولفرامای از وب را در اختیار شما میگزیده

ها نیستند پاسخ دهد، برای نمونه سوالی آلفا قادر است به بسیاری از سؤاالتی که دیگر موتورهای جستجو قادر به جوابگویی به آن 

چند ساله بوده است؟« یا »پنجاه و چهارمین کشور کوچک از لحاظ سرانه تولید ناخالص    1947که الیزابت دوم در سال  مثل: »مل

 داشت.  گاهای را از این وبتوان انتظار هر نوع محاسبهملی کدام کشور است؟« با این وجود نمی

 

 

  

https://yandex.com/
https://duckduckgo.com/
https://wolframalpha.com/
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 بخش سوم 

 {  اجتماعی های } شبکه

های اجتماعی صورت گرفته و در دسترس است.  شده و منتشر شده، این روزها از طریق شبکه بخش مهمی از اطالعات تولید  

 کنند. های کاربری و دسترسی سریع به اخبار موثق، موارد زیر به شما کمک میبرای بررسی منابع، تحلیل شبکه

 جستجوی پیشرفته در توییتر:  
می نظر  مورد  محتوای  به  دقیق  دسترسی  جستج برای  از  )توان  توییتر  پیشرفته  https://twitter.com/search-وی 

advanced .استفاده کرد ) 

 توانید هر کدام از موارد زیر را تعیین کنید: در این فرم جستجو، می

 توییت شامل همه کلمات مورد نظر. ●

 توییت شامل دقیقا یک اصطالح خاص.  ●

 توییت شامل یکی از کلمات مورد نظر. ●

 های ذکر شده. توییت شامل یکی از هشتگ ●

 توییت به یک زبان خاص.  ●

اکانت   ● یک  به  خطاب  یا  و  خاص  اکانت  یک  از  توییت 

 خاص.

 هایی در یک محدوده جغرافیایی. توییت  ●

 هایی از یک زمان خاص و یا تا یک زمان خاص. توییت  ●

ها  توانید از ابزارهای آنالین دیگر برای مشاهده اطالعاتی در خصوص اکانتوییتر، میهمچنین به جز جستجوی پیشرفته خود ت

هشتگ  id)شامل   تحلیل  آنها(،  تغییر  غیرقابل  و  کنید.  ثابت  استفاده  غیره  و  جغرافیایی  منطقه  اساس  بر  آمار  مشاهده  ها، 

 ی همچون:ی هاسرویس

https://tweeterid.com/ 

https://foller.me/ 

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

https://onemilliontweetmap.com/ 

https://twitter.com/search-advanced
https://twitter.com/search-advanced
https://tweeterid.com/
https://foller.me/
https://www.mapd.com/demos/tweetmap/
https://onemilliontweetmap.com/
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https://inteltechniques.com/osint/twitter.html 

https://tinfoleak.com/ 

 جستجوی پیشرفته در فیسبوک: 
و در بخش جستجوی فیسبوک    توانید مستقیما از جستجوی »گراف« استفاده کنید برای جستجوی پیشرفته در فیسبوک هم می

 برای مثال این را بنویسید:

female/male from (example) living in (example) 

 کنند را یافت. ایی زندگی میتوان افرادی که در یک منطقه جغرافیبا همچین جستجویی می

 های مرتبط با هر اکانت. برای نمونه:آوری دادههای آنالینی وجود دارند برای ساده کردن جستجوهای فیسبوکی و جمعسرویس

http://graph.tips/beta/ 

 جستجوی در لینکدین:
  مالی  روابط  ها،شرکت  خصوص  در  داده  آوریجمع  منابع  بهترین  از  یکی.  ستتجاری   روابط  اساس  بر  اجتماعیلینکدین یک شبکه  

 .  است لینکدین سرویس افراد، این  مشترک سابقه و  کارکنان آنها،

بایست در سایت لینکدین عضو شده و وارد شده باشید.  به خاطر داشته باشید که برای دسترسی به برخی از اطالعات کاربرها، می

 دهد که از صفحه کاربریش بازدید شده است.لینکدین به فرد مورد نظر اطالع می

 

  

https://inteltechniques.com/osint/twitter.html
https://tinfoleak.com/
http://graph.tips/beta/
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 بخش چهارم

 } ذخیره اطالعات {

های آینده و یا استناد به  آوری شده برای استفاده در گزارش سازی اطالعات جمعها، ذخیرهیکی از مهمترین نکات در کار با داده

 سازی معرفی خواهند شد. های مرتبط با ذخیرهابزارها و سایتآنها در صورت لزوم است. در این بخش، 

 : هاآرشیو سایت
ها، گاهی نیاز است نسخه در دسترس یک صفحه از سایت ذخیره شود تا در صورت حذف لینک  آوری اطالعات از سایتدر جمع

 توانند در برای این کار استفاده شوند.میهای زیر  اصلی یا تغییر محتویات صفحه، نسخه قبلی همچنان در دسترس باشد. سرویس

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

http://www.cachedpages.com/ 

https://followthatpage.com/ 

http://archive.is 

 آرشیو اسامی و ارتباطات: 
افزار به شما  ورت آفالین است. این نرمبرای ذخیره اطالعات و ارتباط بین این اطالعات به صافزار  یک نرم  casefileافزار  نرم

ها داشته باشید. این نمای کلی هم به شما در  ها و گروهها، مکانکمک خواهد کرد که نمایی کلی از روابط بین افراد، سازمان

 کند و هم در تحلیل و ارائه گزارش به کار خواهد آمد.  ها کمک میذخیره و داده

 

 features-https://www.maltego.com/product: لینک

http://archive.org/web/web.php
http://www.cachedpages.com/
https://followthatpage.com/
http://archive.is/
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 ها: ذخیره آنالین فایل
استفاده از فضاهای  ها و اطالعات در هر لحظه و هر مکان به کمک دستگاه های مختلف،  با نیاز روز افزون به دسترسی به فایل

ابری ذخیره اطالعات بسیار مهم و ضروی است. سرویس های مختلفی برای این منظور وجود دارد که لیستی از آن ها را در ادامه  

 مشاهده می کنید: 

• Google Drive: 15GB free: https://www.google.com/drive/ 

• Box: 10GB free: https://www.box.com 

• OneDrive: 5GB free (1TB for students): https://onedrive.live.com/ 

• Amazon Drive: 5GB (+ unlimited photos with Prime): 

https://www.amazon.com/b/?node=15547130011 

• iCloud: 5GB free: https://www.icloud.com/ 

• Dropbox: 2GB free (up to 18GB with referrals): https://www.dropbox.com/ 

  

https://www.google.com/drive/
https://www.box.com/
https://onedrive.live.com/
https://www.amazon.com/b/?node=15547130011
https://www.icloud.com/
https://www.dropbox.com/


 

21 

 بخش پنجم

 {  هاداده آوری } جمع 

های معتبر برای پردازش  محور دارای اهمیت بسیار است، پیدا کردن دادهنگاری دادهدیتا ژورنالیسم یا روزنامه  دریکی از نکاتی  

این داده است.   از  به صورت سنتی جمع بسیاری  یا خروجیآوری میها  الکترونیک به صورت دورهشوند و در نشریات  ای  های 

نگار است. در اینجا به طور شوند اما دسترسی به چنین محتواهایی نیازمند شناخت و ارتباطات الزم برای یک روزنامهمنتشر می

 کنیم: کند اشاره میمحور در این راه کمک مینگار دادهکه به یک روزنامهمختصر و بدون رعایت تقدم و تاخر، نکاتی 

 در معرض قراردادن خود
نگار  گیرد تا تصویری با روشنایی و نور بهتری به ثبت برسد، یک روزنامهدوربین که در معرض نورگیری قرار می   درست مانند تراشه 

نگاری ای است که در روزنامها تغییر سازوکارها خود را به روز کند. این همان وظیفهها قرار دهد و مداوم بباید خود را در جریان داده

شود که کدام  به این مهارت مسلط می  ماهرنگار  شود. به عبارتی سردبیر یا یک روزنامهبانی خبر« یاد میاز آن به عنوان »دروازه 

های بیشتر منتهی  مهارت یک ژورنالیست به کشف واقعیت  ارکه در کنخبر را باید با دو دستش بگیرد. پردازش همین خبرهاست  

های اجتماعی محبوب در منطقه خود نباشد یا از سازوکار آن  تواند عضوی از شبکهنگار در دنیای امروز نمیشود. یک روزنامهمی

شایعات را هم رصد کند    مطلع نباشد؛ برعکس باید به حدی از تسلط برسد که در کنار منابع خبری سنتی و معتبر پیشین، حتی

 سره را از ناسره تشخیص دهد.   ،های شناختی خودو خیلی سریع با توانایی

 سازی ارتباط
اید که  ها را دنبال کرده باشید، حتما دیدهسازی یا زندگی ژورنالیستهای تلویزیونی مشهور جهان در حوزه برنامهاگر مجموعه 

انسانی ساخته شد روابط  اخبار در  از  یا اصطالحا در میهمانیبخشی  با حفظ نگار حرفهرسد. یک روزنامهها به گوش میه  ای 

کند و ضمن رعایت اصول های برجسته و ... برقرار میها، چهره استقالل خود، ارتباط نزدیکی با منابع خبری مانند روابط عمومی

کند که عموما دسترسی به آنها کار هر  پیدا می  های دست اولی دسترسیاخالقی و رعایت مسئولیت اجتماعی، به اخبار و داده

ها به معنی درز اطالعات از مجاری غیرقانونی یا انتشار اسناد محرمانه نیست؛  ژورنالیستی نیست. دسترسی به این اخبار و داده

 شود.ی شایعات میهای ویژه برای رد یا تایید برخیا دسترسی  ها سازمانتر چرا که این ارتباطات صرفا باعث پاسخگویی سریع

 های جهان دسترسی به داده
ها، طیف وسیعی از ( هستند. این دادهPublic dataهای عمومی جهانی )محور، دادهیکی از منابع مهم در نگارش مقاالت داده

های عمومی به  های اولیه در پایگاهسنجیشوند که عموماً پس از صحتموضوعات از اقتصاد، آموزش، بهداشت و ... را شامل می

ناسیم.  های مورد سنجش را به دقت بشها و کمیتها الزم است که شاخصگیرند. برای استفاده از این دادهصورت رایگان قرار می
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 کنیم: ها اشاره میدر ادامه به برخی از این داده

 توضیح  معادل انگلیسی  نام داده  حوزه

 GDP per capita درآمد سرانه  اقتصاد 

(ppp) 
 گر میانگین درآمد افراد در هر کشور است. این داده نشان 

 Gini coefficient شاخص جینی عدالت اقتصادی 

نابرابری اقتصادی در جامعه است.  این شاخص بیانگر میزان  

نشان    1ی برابری کامل و عدد  عدد صفر نشان دهنده 

 ی حداکثر نابرابری ممکن در جامعه است. دهنده

 Life expectancy امید زندگی بهداشت و سالمت 
امید زندگی معادل عمر متوسط مورد انتظار برای هر عضو  

 جامعه است. 

 کنند.سال، چند نفر فوت می  5کودک زیر    1000از هر   Child mortality ن مرگ و میر کودکا بهداشت و سالمت 

 Total fertility rate نرخ باروری  بهداشت و سالمت 
تعداد فرزندانی که به ازای هر زن در جامعه، در طول دوران  

 شود. اش متولد می باروری 

 Literacy rate نرخ باسوادی  آموزش 
توانند در زندگی  جامعه که میسال در    15درصد افراد باالی  

 عادیشان یک پاراگراف را بخوانند و متوجه شوند. 

برابری جنسیتی در 

 آموزش 

نسبت جنسیتی  

 سالهای تحصیل

Gender ratio of 

mean years in 

school 

  34تا    25در هر جامعه سالهای متوسطی که زنان و مردان  

شود.  م میاند، محاسبه و بر هم تقسیساله در مدرسه گذرانده 

ی برابری تحصیلی است. هر چه این  درصد نشاندهنده   100

درصد باشد یعنی در آن جامعه زنان    100تر از  عدد پایین 

 شانس کمتری نسبت به مردان برای تحصیل دارند. 

 توانید به منابع زیر مراجعه کنید:ه میبرای آشنایی بیشتر با این داده

 گریگوری منکیو، نشر نی یک. مبانی علم اقتصاد،  

 دو. واقعیت، هانس روزلینگ، نشرنوین )و چند انتشارات دیگر: کرگدن، آریاناقلم و ...(  

 های نابرابری، انگس دیتون، انتشارات موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیسه. فرار بزرگ: سالمت، ثروت و خاستگاه 

 های جهانی های مفید برای دسترسی به دادهسایت

https://www.gapminder.org/ 

های جهانی دسترسی داشته باشید. نمودارهای  توانید با چند نوع نمودار گرافیکی مختلف، به دادهاز این سایت، می  toolsدر بخش  

کند.  ت کلی کشورهای جهان را مشاهده میترین بخش از نمودارهای این سایت هستند که در آن وضعی( اصلیbubblesحبابی )

دهد که  ی هر کشور است. هر حباب یک کشور را نشان میمحور عمودی نشانگر امید زندگی و محور افقی نشانگر درآمد سرانه

ی  نحوه  playی مثلث شکل  تواند با دکمهی آن است. میی قارهابعاد آن متناسب با جمعیت آن کشور و رنگ آن نشاندهنده

( است incomeبینید، نمودارهای درآمدی )غییر وضعیت این نمودار را با گذر زمان ببینید. نمودار دیگری که در این بخش میت

ی هر نفر و است. محور افقی میزان درآمد روزانه که جمعیت هر کشور را متناسب با افراد دارای هر درآمد مشخص تصویر کرده

توانید  ی تغییرات هر پارامتر با گذر زمان میی نحوهن میزان درآمد را دارند. برای مشاهدهمحور عمودی تعداد افرادی است که آ

https://www.gapminder.org/
https://www.gapminder.org/
https://www.gapminder.org/
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استفاده کنید. به همین شکل چند نوع نمودار گرافیکی دیگر نیز در این سایت در دسترس است. این وب   trendsاز بخش  

های سایت،  به آن اشاره شد(. یکی دیگر از بخش  ی کتاب واقعیت که در باال سایت توسط هانس رزلینگ ساخته شده )نویسنده

 خیابان دالر است که در ادامه آن را معرفی خواهیم کرد. 

 

 

https://ourworldindata.org/ 

توانید در است. در این سایت میهای عمومی است که آنها را در قالب مقاالت متنوعی ارائه کردهای از داده این سایت، گنجینه 

ی اند بخوانید. به عنوان مثال در بخش بخش فقر و توسعهموضوع کلی نوشته شده  10محور عمومی که ذیل  مقاله داده  300حدود  

توانید زیر عنوان اقتصادی، می

انتخاب  را  اقتصادی«  »رشد 

نمودارهای  آن  در  و  کنید 

و   کلی  درآمد  به  مربوط 

رسرانه  کشورها  ببینید. ی  ا 

این سایت به صورت ویژه در  

خصوص انتشار ویروس کویید 

نحوه  19 واکسیناسیون  و  ی 

خوبی   بسیار  مقاالت  جهانی، 

 منتشر کرده است.

https://ourworldindata.org/
https://ourworldindata.org/
https://ourworldindata.org/
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 اقتصادی  هایاهمیت داده 

 های عمومی جهانی است. ممکن است این سوال های مهم ما برای مراجعه به دادهسنجش ابعاد مختلف زندگی، یکی از انگیزه

های اقتصادی  های اقتصادی نقش کلیدی و محوری دارند. پاسخ این است که دادهها، دادهپیش بیاید که چرا در میان این داده

بسیاری موضوعات دیگر، سالیان درازتری است که در دانشگاهقابلیت سنجش راحت  با  نهادهای  تری دارند و در مقایسه  و  ها 

ی زیربنایی شویم که اقتصاد، یک مسئلهها متوجه مید. از طرفی با مراجعه به بسیاری از دادهگیرنالمللی مورد سنجش قرار میبین

و مهم است. سطح سالمت عمومی، میزان تحصیالت و حتی میزان رضایت خاطر از زندگی در جوامع، معموالً همبستگی باالیی  

عامل برای سعادت و خوشبختی د سرانه را به عنوان یک تک تواند درآمبا درآمد آن جامعه دارد. از طرفی برخی معتقدند که نمی

دلیل گزینه به همین  دارد.  قرار  نظر  امروزه در دسترس هستند. مهمجوامع مد  نیز  بدیلی  بدیل، شاخص  ترین گزینههای  ی 

و سه   استمیالدی توسط سازمان ملل ارائه شده  1990( است که از سال  Human Development Indexی انسانی )توسعه 

آموزش و اقتصاد. طبق این شاخص به هر کشور عددی بین صفر تا یک  ،  سالمت:  دهدعامل بنیادین را مورد بررسی قرار می

 ی انسانی باالتر در آن جامعه است.ی توسعهتر باشد، نشان دهندهشود که هرچه این عدد به یک نزدیکنسبت داده می

 ( GDPتولید ناخالص داخلی ) 

خواهیم بدانیم که کل درآمدهای یک کشور چقدر است؟ در علم اقتصاد درآمد ملی هر کشور را »تولید ناخالص داخلی«  می

(، عبارت است از »قیمت تمامی تولیدات یک  Gross Domestic Product)  GDPداخلی یا همان    1نامند. تولید ناخالص می

«، ارزش بازاری است. یعنی مبلغی که مردم تمایل دارند برای هر چیزی ی زمانی مشخص«. منظور از »قیمتکشور طی یک دوره

ی کاالها و خدمات است. یعنی هم قیمت سیب و خیاری که در بازار میوه فروخته بپردازند. منظور از »تمام تولیدات« هم، همه

ی تولیداتِ یک ی همه برای محاسبهدقت کنید که    2شود.شناس پرداخته میشود، هم پولی که به معلم، آرایشگر یا روان می

خرد، کاالی نهایی نیست، اما کتابی که نهایتاً با  کشور، باید فقط به سراغ کاالها و خدمات نهایی برویم. مثالً کاغذی که ناشر می

به فروش میآن کاغذ منتشر می نهایی حساب میشود و   شود و قیمت کاغذ خود به خود در آن در نظر گرفتهرسد کاالی 

 است.شده

شود. ممکن است شخصی خودش  در نظر گرفته می  GDPی مسکن حتماً در  ی ماهانهی مهم دیگر این است که اجارهیک نکته 

ی  ی خودش را به خودش اجاره داده است. یعنی اجارهصاحب خانه باشد، از منظر اقتصادی، مثل این است که این شخص خانه

 

میلیون تومان   7ی شما داری است. مثالً فرض کنید حقوق ماهانهاصطالح رایج در حساب( کمی برایتان ناآشنا باشد. این یک Grossی »ناخالص« )شاید کلمه 1
میلیون تومان است اما در محاسبات اقتصادی  6شود. حقوق خالص دریافتی شما میلیون تومان پرداخت می 6است و پس کسر مبالغی مانند بیمه و مالیات و ... به شما 

 شود اهمیت دارد. یعنی رقمی که هیچ مبلغی از آن کسر نشده است. میرقم اصلی حقوق که ناخالص نامیده 

ای که  شود یا ترشیپخته میدر خانه  شوند. مثالً غذایی که  هم محاسبه نمی  GDPشوند، در  شویم که بعضی تولیدات که در بازاری عرضه نمیجا متوجه میهمین  2
اند را به هم  وجود دارد. مثالً اگر دو خانواده غذایی که پخته  GDPاین نکته یکی از مشکالتی است که در تعریف    کنند.میشان آماده  ها برای مصرف شخصیخانواده

خورد،  کند، در حالی که عمالً تولید جدیدی نسبت به زمانی که هر کس غذای خودش را میافزایش پیدا می  GDPشود و مقدار لحاظ می GDPبفروشند، مبلغ آن در 
 رت نگرفته است.  صو
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 3ی اوست. های ماهانه و هم بخشی از درآمد ماهانهه ی این خانه هم بخشی از هزینماهانه

 ( Dollar Streetمعرفی سایت خیابان دالر ) 

اش باشد. اولین ی هر کسی میزان درآمد ماهانهی پالک خانهی مردم جهان در یک خیابان زندگی کنند و شمارهفرض کنید همه

. حاال بیایید برویم در سراسر جهان بگردیم و افرادی را به عنوان مندترین فرد استخانه مربوط به فقیرترین و آخرین خانه ثروت

شان بر روی یک محور نمایشش بدهیم.  برداری کنیم و با توجه به درآمد ماهانهشان عکسی زندگینمونه انتخاب کنیم. از همه

 ی اصلی خیابان دالر است که در نشانی زیر در دسترس است:این ایده

https://www.gapminder.org/dollar-street 

ها، اتاق خواب، دستشویی ها، مسواکخواهید ببینید: دنداندر سایت، در نوار باال، سمت چپ، مشخص کنید که چه چیزی را می 

از تص با چهار ستون  از خانوادهاویر روبرو مییا حتی چیزی که هر کس آرزوی داشتنش را دارد. فوراً  های چهار سطح  شوید 

تواند یک تصویر بسیار روشن و عینی از نگری توضیح داده شده(. جذابیت این سایت این است که میدرآمدی )در کتاب واقع

 است.هاش )به ازای هر بزرگسال( نوشته شدوضع زندگی مردم دنیا نمایش بدهد. بر روی تصویر هر خانواده هم درآمد ماهانه

شان مربوط  ها بیش از هرچیز به درآمد ماهانهدهد، این است که سر و وضع زندگی آدمها به ما نشان میچیزی که این عکس

ی جهان زندگی کنی، سطح درآمدت با  کند چه دینی داشته باشی، از کدام فرهنگ آمده باشی و در کدام قارهاست. فرقی نمی

ها از ارند. مثالً در سطح اول درآمدی )زیر خط فقر مطلق(، کسی گاز و یخچال ندارد و خانمات ارتباط مستقیمی دوسایل خانه

کشی آب نیست و باید با سطل آب مورد نیازت را به خانه بیاوری. اما با رفتن به  کنند. خبری از لوله نوار بهداشتی استفاده نمی

ی کوچک وارد کشی آب و یک کتابخانهتاپ و لولهدر سطح سه، لپآیند.  ها میکم گاز و یخچال به آشپزخانهسطح دو و سه کم

شویی کارهای  شوند و ماشین لباسها دارای هود میبینی. آشپزخانه ی غذا میشوند و گاهی اوقات نوشابه را سر سفرهزندگی می

ها اضافه  شویی به آشپزخانه ماشین ظرفدهد و مثالً  کند. ورود به سطح چهار رفاه افراد را بیشتر افزایش میتر میخانه را راحت 

 شود. می

(  Hungery Planetی گرسنه« )های »سیارهی عکسی دیگری که به حال و هوای خیابان دالر نزدیک است، مجموعه پروژه

 

 در علم اقتصاد، رجوع کنید به:  GDPتر مفهوم ی دقیقبرای مطالعه 3
 . 15ی حمیدرضا ارباب، نشر نی، فصل مبانی علم اقتصاد، گریگوری منکیو، ترجمه

توانید این تر این مفهوم میهمیدن دقیقکند. برای فاز کالس مبانی اقتصاد دانشگاه شریف است که دکتر نیلی همین مبحث را تدریس می 16ی این ویدیو، جلسه
 ویدیو را ببینید.

-%DB%8C-http://ocw.sharif.edu/session/id/video/8073/296/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87
-DB%8C%D8%B1%DB%8C%DA%AF%-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-16
-%D9%85%D9%84%DB%8C-D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%
-%D8%A7%D9%88%D9%84)-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA(
-D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%

D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.html% 
 

https://www.gapminder.org/dollar-street
http://ocw.sharif.edu/session/id/video/8073/296/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%8C-16-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-(%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84)-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.html
http://ocw.sharif.edu/session/id/video/8073/296/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%8C-16-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-(%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84)-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.html
http://ocw.sharif.edu/session/id/video/8073/296/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%8C-16-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-(%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84)-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.html
http://ocw.sharif.edu/session/id/video/8073/296/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%8C-16-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-(%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84)-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.html
http://ocw.sharif.edu/session/id/video/8073/296/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%8C-16-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-(%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84)-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.html
http://ocw.sharif.edu/session/id/video/8073/296/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%8C-16-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-(%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84)-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.html
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اند.  های مختلف را بررسی کردهاند و غذای هفتگی خانوادهاست. یک نویسنده و عکاس آمریکایی به نقاط مختلف دنیا سفر کرده

است.  دهد. قیمت این مواد غذایی هم تخمین زده شدهشان نمایش میتصاویر آنها، اعضای خانواده را در کنار غذای یک هفته

کنند و در  دالر برای غذایشان صرف می  466بینیم که هر هفته  ی چهار نفری در لوکزامبورگ میمثالً تصویری از یک خانواده

 دالر است.  1شان فقط ی غذای هفتگیدر چاد هزینهی شش نفری مقابل یک خانواده

 ها: شناخت سامانه
نگار باید تسلط و  گذارند. یک روزنامهها را در اختیار کاربران می های مختلفی وجود دارند که دادهدر هر کشور و منطقه، سامانه

آزمایی  کمترین زمان ممکن برای استخراج یا راستی های مختلف داشته باشد. به طوری که بتواند در  شناخت نسبی خوبی از سامانه

های خدمات  حاکمیتی، ابرشرکت-سایت دولتی  50توان از  های مختلف مراجعه کند. در کشور خودمان، ایران، میها به سامانهداده

برد که به صورت لحظه و سامانه  اینترنتی  نام  ادواری، گزارش های شفافیت  را در های  ای، روزانه و برخی  اعتنایی  آماری قابل 

 دهند. دسترس کاربران قرار می

 آمار:  ملی درگاه 

انتشار آخرین آمار رسمی دولتی است. با مراجعه به بحش »داده ایران« است، محلل  ها و  این درگاه که زیر نظر »مرکز آمار 

 اشته باشید. ها دسترسی دهای مختلف دادهبندیتوانید به دستهسایت میاطالعات آماری« این وب

https://www.amar.org.irدادهها-و -اطالعات -آماری/ 

توانید از بخش »ارتباط با ما« درخواست خود را به گروه  سایت در دسترس نیست، میدر صورتیکه آماری نیاز دارید که در وب

 ی« ارسال کنید. رسانی آمار»واحد اطالع

 : مجلس هایمرکز پژوهش 

درداده شده  منتشر  پژوهش»  های  بخشمرکز  در  اسالمی«  شورای  مجلس  وبهای  مختلف  آدرس  های  به  سایت 

http://rc.majlis.ir/fa   در دسترس است. در بخش »گزارش( »های کارشناسیhttp://rc.majlis.ir/fa/reportمی )  توانید

 ی موضوعی و زمانی بیابید. بندی شدهاطالعات مورد نیاز را به صورت دسته 

 سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات: 

یران به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه  سامانه دسترسی آزاد به اطالعات سایتی اینترنتی است که دولت ا

 است.به اطالعات نهادهای دولتی ایجاد کرده

توانند درخواست کنند که اطالعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس  توسط این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می

ر خواهد شد، مگر آن که آن اطالعات، حریم خصوصی افراد را نقض  از آن اطالعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتش

https://www.amar.org.ir/دادهها-و-اطلاعات-آماری
https://www.amar.org.ir/دادهها-و-اطلاعات-آماری
http://rc.majlis.ir/fa
http://rc.majlis.ir/fa/report
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 کند. 

ها،  ها، سازمانتنها نهادهای وابسته به دولت بلکه نهادهای انقالبی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکتنه

همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که  شوند و  ها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر رهبری اداره مینهادهای وابسته به آن

درصد سهام آن متعلق به بخشی از حکومت است، نیز باید اطالعاتشان را منتشر کنند. موسسات خصوصی   50تمام یا بیش از  

 شوند. ها هم شامل این قانون میدهنده خدمات عمومی، مانند بانکارائه 

 ابل مشاهده است: فهرست سازمان های متصل شده به سامانه در این آدرس ق

https://foia.iran.gov.ir/web/guest/organizations 

 

هایی که هنوز فعال نشده اند به رنگ  هایی که روی سامانه فعال شده و قابلیت پاسخگویی دارند به رنگ آبی و دستگاهدستگاه

 ل نمایش است.خاکستری قاب

شود. با انتخاب پیوند مقابل  های فعال آن سازمان نمایش داده میها و تعداد زیرمجموعه در مقابل هر سازمان تعداد زیرمجموعه 

شود که شامل نام سازمان و نهاد باالدستی، نام مدیر سامانه،  هر سازمان صفحه جزئیات مربوط به همان سازمان نمایش داده می

 سایت سازمان است.  آدرس و ... وبشماره تلفن و 

ها در این آدرس توانید به اسنادی که تاکنون منتشر شده نیز دسترسی داشته باشید. اسناد منتشر شده توسط سازمانشما می

https://foia.iran.gov.ir/web/guest/published-documents   قابل جستجو و مشاهده است. بخش جستجو امکان

 فایل، کد سند و سازمان منتشر کننده را دارد.  جستجو بر اساس نام

https://foia.iran.gov.ir/web/guest/organizations
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درخواست  و  سامانه  این  از  استفاده  برای 

دستگاه میاطالعات  دولتی،  بایست  های 

ثبت سایت  این  در  برای  ابتدا  کنید.  نام 

شخصی تبت اطالعات  سامانه،  این  در  نام 

تاریخ   کد ملی،  نام خانوادگی،  و  نام  مانند 

میل پرسیده  تولد، شماره تلفن و آدرس ای

فعالمی و  ثبت  از  اکانت،  شود. پس  سازی 

 توانید درخواست خود را ارسال کنید. می

شود. کاربر در این صفحه، اطالعات درخواست را تکمیل کرده و در صفحه ثبت درخواست به شکل زیر به کاربر نمایش داده می

 نماید. ان مورد نظر درخواست را به آن سازمان ارسال مینماید. کاربر با انتخاب سازم صورت تکمیل آن را »ثبت و ارسال« می

کاربر با استفاده از این فرم، شرح درخواست، موضوع و عنوان درخواست، سازمان پاسخگوی درخواست و نحوه دریافت پاسخ را 

 نماید. انتخاب می

 

در این بخش امکان مشاهده جواب پس از جوابگویی سازمان مربوطه، جواب در منوی »پوشه درخواست« قابل مشاهده است.  

 ارسالی از سازمان با انتخاب جواب مربوطه و گزینه مشاهده وجود دارد.
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 پایگاه داده باز ایران: 

ها را های دولتی و غیردولتی را در یک جا جمع کرده و آنسایت: »پایگاه داده باز ایران قصد دارد دادهطبق تعریف خود این وب

( در یک کانون مرکزی ارائه دهد. هدف ما این است که  JSONیا  CSVهایی که با ماشین قابل خواندن باشند )مانند در قالب

به پایگاه آنالین معتبر داده برای محققان، خبرنگاران و شهروندان ایرانی تبدیل شویم؛ و معتقدیم وجود چنین پایگاهی به افراد  

 ت خود را بهتر درک کنند.«های دولکند تا عملکرد و سیاستکمک می

بندی ی دسته داده  400( به بیش از  /http://iranopendata.org/fa/datasetsسایت )توانید با مراجعه به آدرس این وبمی

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

 های زیر دسترسی دارید: بندیگاه داده، به اطالعاتی در دستهدر این پای 

 بانکی  و مالی ●

 دولت های هزینه  و  بودجه ●

 ارتباطات ●

 اقتصادی های بخش ●

 آموزش  ●

 خانوار  اقتصاد و اشتغال ●

 انرژی  و طبیعی منابع ●

 زیست  محیط ●

http://iranopendata.org/fa/datasets/
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 بهداشت ●

 مسکن ●

 جمعیت  ●

 تجارت ●

 نقل  و حمل ●

 زنان ●

 جسارت و پیگیری: 
اسنادی که در دسترس نیستند، با جسارت و پیگیری ممکن است در دسترس قرار بگیرند. این به مهارت و  ها و  بخشی از داده

های الزم را به دست بیاورد. به طور مثال شناخت نگار وابسته است که چگونه از سازمان و نهاد مد نظر خود، دادهتجربه روزنامه 

تواند ابزاری در دست ژورنالیست باشد  ه باید به آن پاسخگو باشد، میای کهای باالدستیحدود وظایف یک سازمان و دستگاه

از داده نیست. هر چند طبقه ها و اطالعاتی که طبقه برای در دسترس قرار گرفتن بخشی  باید  بندی شده  بندی اطالعات هم 

تواند  ها نمیکند، مانند شهرداری پذیر باشد. به طور مثال یک نهادی که از بودجه عمومی و مالیات دریافتی، ارتزاق میتوجیه 

هایی  ها، بخشی از اطالعات و دادهجلوی انتشار شرح قراردادهایش با پیمکاران را بگیرد. فراموش نکنیم که عموما همه سازمان

داد و   دهند و در موارد خاص باید پیگیری موردی انجامشود را در اختیار همه کاربران قرار میکه کمتر برایشان دردسر ساز می

 تا حصول نتیجه، پیگیری آن را رها نکرد. 

 ذخیره اتوماتیک داده: 
سایت، یافتن اطالعات با فرمت  تر کردن پیمایش یک وبتر و آسانهای رایگان متفاوتی برای سریعهای آنالین و افزونهسرویس

نویسی برای کمک به کاربرانی که دانش برنامهبر است.  مورد نظر و ذخیره آنها وجود دارد. انجام این کارها به صورت دستی، زمان

 ها جایگزین مناسبی است.های آنالین و افزونها را ندارند، سرویسآوری اتوماتیک دادهمورد نیاز برای جمع 

https://www.webscraper.io/ 

https://www.parsehub.com/ 

https://www.grepsr.com/ 

 

  

https://www.webscraper.io/
https://www.parsehub.com/
https://www.grepsr.com/
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 بخش ششم 

 { ها} پردازش داده 

برای پردازش داده نیاز به نرم افزاری برای چیدمان داده ها است. یکی از ساده ترین نوع این دسته از نرم افزارها، نرم افزار صفحه 

 .گسترده است

جدول صفحات  به  گسترده  میصفحه  اطالق  دارند  را  ریاضی  محاسبات  انجام  قابلیت  که  شده  گسترده  بندی  صفحه  شود. 

(Spreadsheetنوعی نرم )افزار رایانه( ای است که برای ساده کردن ورود اطالعاتdata entry  و انجام محاسبات ریاضی )

ها هستند.  ای از این برنامه نمونه   SPSSاکسل و همچنین  و مایکروسافت  LibreOffice Calcافزارهای  اند. نرمطراحی شده

ها را به صورت سطر و ستون وارد نمایید. بعد از وارد کردن  نمایند که دادهافزارهای صفحه گسترده این امکان را فراهم مینرم

ها را چاپ کرد و  توان این دادهاده، همچنین میها انجام دسازی و فیلتر نمودن را روی آنها عملیاتی نظیر محاسبات، مرتبداده

 ها ایجاد نمود. نمودارهایی نیز براساس آن

از سال  گستردهصفحه  هر دو سال یکبار، نسخه  1985اکسل  از این  که صفحه ی گسترده اکسل معرفی شد، تقریباً  ای جدید 

  تحلیلهای مختلف در زمینه  آفیس و تواناییافزارهایرماست. سهولت کار با اکسل، امکان ارتباط با سایر نافزار عرضه شدهنرم

 .استشده افزارنرم این معرفی  سبب ها داده

ها و ظاهر  دهد تا ظاهر صفحه را، از قبیل نوع قلم و مشخصات نویسه ای است که به کاربر اجازه میافزار صفحه گستردهاکسل نرم

های مبداَ،  های دیگر وابسته باشد، به محض تغییر محتویات خانهای به خانهها، را تعیین کند. همچنین اگر محتویات خانهخانه

 های زیاد آن در رسم نمودار است. قابلیت  های دیگر اکسلکند. از تواناییطور خودکار تغییر میهای وابسته بهاطالعات خانه

مرتبا برای ثبت داده، کار با آن و تهیه گزارش   صفحه گسترده ها ابزارهای فوق العاده قوی هستند که در دنیای کار و تجارت،

های مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. فرمت جدولی اکسل، انجام محاسبات پیچیده و ردیابی داده ها و بصورت کلی کار با  

گزارش های متنوعی  داده ها رو ممکن میکنه. توابع و فرمول های اکسل به افراد این اجازه رو میده که داده ها رو تحلیل کنند و  

 ایجاد کنن که بتونن جواب مدیران خودشون رو بدن. 

 موارد استفاده 
در اینجا چند راه استفاده از نرم افزار صفحه گسترده در پردازش داده را مطرح می کنیم. دقت کنید که اینها فقط چند مثال  

 هستند:

 آن در صفحه گسترده ذخیره می شود تهیه فرم. با این کار هر بار که فرم تهیه شده پر شود، اطالعات ●
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 های گذشته.بینی آینده بر اساس دادههای آماری متنوع برای پیشها و روشاستفاده از تکنیک ●

 انجام محاسبات ساده و پیچیده روی داده ها  ●

 ایجاد نمودارها و گراف بر اساس داده ها برای نمایش دادن وضعیت عملکرد در گذر زمان  ●

توابع مختلف ریاضی و آماری برای بررسی داده ها )توابعی مثل پیدا کردن بیشینه، کمینه و متوسط دسته استفاده از  ●

 ای از اعداد(

 

 ورود اطالعات 
رایج ترین راه برای ورود اطالعات در اکسل انتخاب 

سلول و تایپ کردن در آن است. با انجام این کار،  

یا     Edit Modeسلول مستقیما وارد حالت فعال 

زدن   با  شود.  دیگر،    Enterمی  سلول  انتخاب  یا 

شود  ای که در سلول قبلی وارد کردید، ثبت میداده

شود. در و سلول مورد نظر از حالت فعال خارج می

رو بزنید، داده ای که در حال    Escاین حالت اگر  

تایپ بودید حذف شده و سلول از حالت فعال خارج  

 به صورت فعال در آمده است. 6و سطر   Cلول مربوط به ستون می شود. برای مثال در تصویر زیر س

اگر برگردید روی سل قبلی و دوباره شروع به تایپ کردن بکنید، داده های قبلی حذف خواهند شد. پس اگر میخواهید به داده  

 را فعال کنید:  Edit Modeقبلی چیزی اضافه کنید یا آن را ویرایش کنید، باید دوباره حالت 
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 توانید سلول یک صفحه رو به حالت فعال تبدیل کنید: روش های زیر می از طریق

 کردن بر روی سلول مورد نظر  Double Clickدابل کلیک  ●

کردن داده در آن و یا وارد کردن   pasteیا    Enterانتخاب سلولی که میخواهید به حالت فعال در بیاید و فشردن کلید   ●

 فرمول برای آن 

 رجیورود اطالعات از منبع خا
در بسیاری از موارد اطالعات خامی در اختیار شما قرار  

نیاز   این صورت  در  است.  آن  پردازش  به  نیاز  دارد که 

صفحه  فایل  به  را  اطالعات  آن  از  بخشی  یا  کل  است 

گسترده خود وارد کنید و پردازش الزم را روی آن انجام 

 دهید. برای این کار دو شیوه رایج وجود دارد:

● Import  

● Copy & Paste 

وجود دارد و شما به تمام آن داده ها نیاز دارید. با این    txtیا    csvدر روش اول یک فایل خارجی با پسوندهای متفاوت معموال  

استفاده کنید، جزئیات    odsیا    xlsکار همه داده ها به فایل شما اضافه می شوند. در صورتی که از یکی از استانداردهای رایج  

باید مشخص کنید    csvیا    txt  های  فایل   از  استفاده  صورت  در.  شود  می   منتقل  شما  فایل   به  نیز(  …لم ها و  بیشتری )رنگ ها، ق 

که جداکننده به چه شکل است، در غیر این صورت برنامه امکان این را نخواهد داشت که متوجه شود کدام بخش از داده مربوط 

به ستون است و کدام مربوط به سطر و در نتیجه در تشخیص سلول ها دچار مشکل می شود. برای مثال در فایل زیر هر سطر  

 و هر ستون با عالمت کاما از هم جدا شده است. در یک خط مشخص شده است 

 importرا انتخاب کنید و    Fileبرای این که بخواهید فایلی را به صفحه گسترده خود بیاورید از فهرست باالی صفحه خود گزینه  

 بگردید. سپس مسیر فایل خود را به آن بدهید. 
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حال اگر بخواهیم این فایل را در  

کنیم صفحه   وارد  خود  ای فایل 

شبیه به صفحه زیر به ما نمایش  

صفحه  این  در  شد.  خواهد  داده 

که   کرد  مشخص  باید 

حرف/حروف جدا کننده چیست 

نوشته  چگونه  و  سلول  هر  های 

 مشخص شده اند. 

به    شاید این کار در ابتدا سخت و پیچیده به نظر برسد اما با چند بار تمرین به سادگی می توانید آن را انجام دهید و داده ها را

 فایل خود وارد کنید و آماده شوید برای پردازش آن ها. 

 

  pdfدر اختیار شما هستند. در این صورت کار کمی مشکل خواهد بود چرا که تبدیل  pdfگاهی اوقات داده ها به صورت فایل 

ن شرایط تارنمای تابلو  به شکلی که برای برنامه های صفحه گسترده قابل فهم باشد کار ساده ای نیست. در ای  txtیا    csvبه  

(https://tabula.technology/  به شما کمک می کند که فایل )pdf  بهcsv  .تبدیل کنید 

https://tabula.technology/
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رنمایی یا  اما آخرین حالت افزودن داده به فایل استفاده از امکان کپی/پیست است. کافی است که داده های مورد نیاز را از هر تا

هر فایلی در هر برنامه ای روی دستگاه خود کپی کنید و در فایل صفحه گسترده خود پیست کنید. با این کار داده ها به فایل  

 شما اضافه شده و می توانید پردازش الزم را روی آن ها انجام دهید. 

 فرمول و تابع 
فرمول است. برای مثال فرض کنید که جمعیت شهرستان های یک یکی از نقاط قوت برنامه های صفحه گسترده استفاده از  

خواهید جمعیت استان، پرجمعیت ترین شهرستان، کم جمعیت ترین شهرستان و  استان را در فایل خود وارد کرده اید. حال می

و امکان اشتباه   متوسط جمعیت شهرستان را محاسبه کنید. برای انجام این کار به صورت دستی نیاز به صرف وقت زیادی است

نیز باالست. حال در نظر بگیرید که پس از انجام همه محاسبات به خاطر بیاورید که اطالعات یک شهرستان را اشتباه وارد کرده  

اید یا حتی یک   اید یا به صورت اشتباه شهرستانی در استان خوزستان را در فهرست شهرستان های استان تهران قرار داده 

انداخته اید. در حالت دستی این یک فاجعه است وقتی که تعداد داده ها زیاد است، باید تمام محاسبات را از    شهرستان را از قلم

اول انجام دهید اما در نرم افزارهای صفحه گسترده با استفاده از فرمول و توابع برای محاسبات، تغییر، اضافه کردن یا کم کردن  

 ن یعنی دقت و سرعت باالتر.داده باعث به روز شدن نتیجه می شود و ای

اما به علت تعدد توابع قابل استفاده در برنامه های صفحه گسترده و دسته بندی های مختلفی که وجود دارد همواره سواالتی از 

دا  طرف کاربران و استفاده کنندگان مطرح می شود مبنی بر اینکه کدام توابع را باید یاد بگیریم؟ در پاسخ به این سوال باید ابت

نوع کاربرد خود از را مشخص کنیم و بر اساس آن به سراغ فرمول های خاصی برویم، اگر در زمینه آمار کار می کنیم فرمول 

 توجه   کلی  بطور  باید  اما  …های آماری را یاد بگیریم، اگر در زمینه مالی و حسابداری کار می کنیم این توابع را یاد بگیریم و  

 اربرد هستند که بهتر است آنها را بدانید. ک پر توابع از تعدادی که باشیم داشته
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 چگونه فرمول بنویسیم؟

پس از انتخاب سلول، عالمت = را می گذاریم و بر محاسبات خود را روی سلول ها انجام می دهیم. برای این کار می توان از 

)به معنی    OR)به معنی »و«( و   ANDمنطقی مثل  و * )ضرب( و / )تقسیم( یا عملگرهای    - عملگرهای ساده ریاضی مثل + و  

»یا«( استفاده کرد. البته که امکان استفاده از همه عملگرهای پیچیده وجود دارد اما چون بقیه عملگرها مثل توان حالتی پیشرفته 

 از عملگرهای پایه است، آن ها را به صورت تابع به کار می بریم. 

 را با هم جمع بزند. A1و  A2نشان میدهد که قرار است مقادیر دو سلول  A3در سلول برای مثال در تصویر زیر یک فرمول را 

 

 چگونه تابع بنویسیم؟ 

فرمول یعنی مجموعه ای از عملگرها که یک فرمول ثابت دارند. برای مثال همه می دانیم که برای پیدا کردن میانگین باید جمع  

برای پیدا کردن میانه باید کمینه و بیشینه را پیدا کرد و حاصل جمع آن دو را به  همه داده ها را بر تعداد آن ها تقسیم کنیم یا

دو تقسیم کرد. با این حساب نیازی نیست که برای پیدا کردن میانگین یا میانه هر بار این فرمول را بازنویسی کرد و می توان به  

 استفاده کرد.  MEDIANیا  AVERAGEسادگی از توابع آن ها یعنی 

مثال تصویر زیر تابع جمع را نشان می دهد که مجموعه ای از سلول ها را با هم جمع می کند. شاید برای دو عدد نوشتن  برای

سلول را بخواهید با هم جمع کنید، آن گاه نوشتن فرمول کار ساده ای   1000به شکل فرمول راحت تر باشد اما فرض کنید که 

 ه است. نیست اما استفاده از تابع جمع بسیار ساد
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 توابع پر کاربرد 

 ()SUMتابع  

 های موجود( را با یکدیگر جمع میکندهاین تابع پارامترهای موجود )محدود

=برای مثال  𝑆𝑢𝑚(𝐶10: 𝐶231)ای از سلولهایاین فرمول مجموعه C10 تا C231  . را با یکدیگر جمع میکند 

  ()AVERAGEتابع  

 محدوده را محاسبه میکند. های موجود در میانگین داده

=برای مثال 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒(𝐹5: 𝐺11) میانگین سلولهای F5 تا G11  را محاسبه میکند 

 ()IFتابع  

IF  شرط را چک کرده اگر شرط صحیح باشد عملیات    یک تابع شرطی و منطقی است و ابتداT  پذیرد و اگر شرط  انجام می

و در غیر این صورت   WINباشد کلمه    10بزرگتر یا مساوی با    A1در سلول  . برای مثال اگر مقدار  Fنادرست باشد عملیات  

 چاپ کنید:  D3در سلول  FILL کلمه

=IF(A1>=10;"WIN";"FILL"’) 

 نمایش داده شود:  TEST1 میانگین A11 نوشته شود در TEST1کلمه  A10مثال دیگر: اگر در سلول 

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

  A10  نشان داده شود. اگر در سلول  A11  در  TEST1نوشته شود میانگین    TEST1  کلمه  A10  دیگر: اگر در سلولمثال  

  نوشته شود میانگین  TEST3کلمه    A10نشان داده شود. اگر در سلول    A11در    TEST2  نوشته شود میانگین  TEST2  کلمه

TEST3  درA11 .نشان داده شود 

=IF(A10=B1;AAVERAGE(B2:B6);IF(A10=C1;AVERAGE(C2:C6);IF(A10=D1;AVERAG

E(D2:D6);0))) 

 ()MAXتابع  

 بیشترین مقدار محدوده را باز می گرداند. 

 ()MIN تابع

 کمترین مقدار محدوده را باز می گرداند. 
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 ()MEDIANتابع  

 میانه محدوده را نمایش میدهد . 

 ()MODEتابع  

 TEST1  ( کلمهK4اگر کاربر در سلول )  مایش میدهد . برای مثال فرمولی را بنویسید کهداده با بیشترین فراوانی را در محدوده ن

 را محاسبه کند.  TEST2 معدل TEST2  و اگر TEST1 را نوشت معدل

 ()COUNTتابع  

 دهد )سلولهای را که شامل عدد هستند(تعداد اعداد موجود در محدوده را نمایش می

 ()COUNTAتابع  

 اعداد و متن )سلولهای را که شامل خالی نیستند( را شمارش میکند . سلولهای شامل 

 ()NOWتابع  

 تاریخ و ساعت جاری نمایش میدهد . 

 ()LENتابع  

 .  شماردتعداد کاراکترهای یک سلول یا عبارت را می

 ()UPPERتابع  

 خروجی حرف بزرگ )عبارت را تماما با حرف بزرگ نمایش میدهد( 

 ()LOWERتابع  

 کوچک خروجی حرف 

 ()COUNTIFتابع  

 هایی را که با شرط مطابقت دارند نمایش میدهد. برای مثال: این تابع محدوده مورد نظر را با شرط گروه و تعداد سلول

=COUNTIF(A1:G10,">30") 
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 ()SUMIFتابع  

جمع سلول متناظر    این تابع دارای سه پارامتر است شرط را در محدوده شرط کنترل کرده و اگر شرط صحیح موجود در محدوده 

 ی لیست خودکار انجام میشود . کند این عملیات تا انتهارا جمع می

 پیدا کردن تابع مورد نیاز 

توابع زیادی در نرم افزارهای صفحه گسترده استفاده می شوند. بهترین راه برای پیدا کردن تابع مورد نیاز جستجو در اینترنت 

در این برنامه است. با این کار نه تنها توضیحی در مورد تابع بلکه    𝑓𝑥است اما راه دیگری نیز وجود دارد و آن کلیک روی دکمه  

 به شما نمایش داده خواهد شد.  شیوه استفاده از آن نیز

 

 

 ها داده سازیمرتب

 مرتب سازی ساده 

دسته مفید  بسیار  ویژگی  از  استفاده  و  با  بندی 

توانید به راحتی و در آن واحد  دهی شما میسازمان

این   کنید.  مرتب  را  اطالعات  از  زیادی  حجم 

میمرتب را  الفبا،  سازی  حروف  اساس  بر  توانید 

و   به  روشاعداد  دهید.  انجام  دیگر  متنوع  های 

می شما  مثال،  اطالعات  عنوان  از  لیستی  توانید 

یا   و  کنید  سازماندهی  خانوادگی  نام  با  را  تماس 

 مواردی از این دست. 

را انتخاب کنید. به صورت پیش فرض    Sortو سپس گزینه    Dataبرای این کار کافی است کافی است که از فهرست باال گزینه  
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 برای شما وجود دارد که به صورت صعودی یا نزولی داده ها را مرتب می کند.  Z-Aو  A-Zدو حالت 

با انتخاب گزینه مورد نظر، اطالعات بر اساس ستون انتخاب شده مرتب می شوند. اما گاهی چندین ستون وجود دارند و ما می  

ند. برای مثال در تصویر باال اگر داده های  خواهیم به تناسب مرتب کردن یک ستون اطالعات ستون های دیگر هم مرتب شو

نیز مرتب شوند چرا که در غیر این صورت ریز نمرات   Aرا مرتب کنیم آنگاه باید داده های متناظر با آن در ستون    Bستون  

 دانشجویان با یکدیگر قاطی می شوند.

کنید که می خواهید به صورت گسترده   برای حل این مشکل همان طور که در تصویر زیر مشخص شده باید به برنامه اعالم 

 مرتب سازی را انجام دهید. 

 

 مرتب سازی ترکیبی 

اعمال  ترتیب  از  نیاز است که ترکیبی  ها  برای مرتب کردن داده  گاهی 

شود. برای مثال می خواهیم ریز نمرات دانشجویان چندین کالس را بر 

 اساس نمره، نام و کالس مرتب کنیم.

که ستون هایی که می خواهیم مرتب سازی را با    برای این کار کافی است 

 آنها انجام دهیم انتخاب کنیم و سپس مراحل باال را انجام دهیم. 

 امکان مرتب سازی به شیوه های پیچیده تر نیز وجود دارد.
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 هافیلتر کردن داده 

وقتی حجم اطالعات شما در صفحه کار باال برود به طبع کار کردن  

شود تا جایی که ممکن است به باال  شوارتر مینیز با آن دشوار و د

بروز   پیشبینی  با  اکسل  اما  بیانجامد.  شما  خطای  درصد  رفتن 

مشکالت احتمالی از ویژگی فیلتر کردن اطالعات در صفحه کار بهره  

می شما  ترتیب  این  به  است.  دادهبرده  دستهتوانید  در  را  های  ها 

آن فقط  و  کنید  فیلتر  دمختلف  نیاز  که  نمایش  هایی  به  را  ارید 

می فیلتر  را  کار  صفحه  ما  مثال،  این  در  فقط  بگذارید.  تا  کنیم 

هستند   Bتاپ یا پروژکتور در ستون  سطرهایی که حاوی کلمات لپ

 را نشان دهند. 

 

 (Pivot Tableپیوت )
توانید با صرف  رود. شما میمیها بشمار    ( در اکسل، ابزاری بسیار قدرتمند در تحلیل دادهPivot Tableای )  جداول پاشنه

ای از هزاران داده خام تهیه  های پیچیده، گزارشی زیبا و جذاب از خالصه چند دقیقه و بدون هیچ تجربه قبلی و فرمول نویسی

را    ها  توانید دادههاست. با این ابزار می  استفاده از این جداول، راهی سریع برای قطعه قطعه کردن حجم عظیمی از داده  کنید.

 به اشکال مختلف کنار هم قرار دهید.
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 بخش هفتم 

 { ها } نمایش داده 

 رسم نمودار 
را انتخاب    Chartو سپس    Insertرسم نمودار در برنامه های صفحه گسترده بسیار ساده است. کافی است از فهرست باال گزینه  

 ب کنید. کنید. سپس از تعیین محدوده داده که باید نمودار آن رسم شود را انتخا

انتخاب بهترین شکل نمودار باید ویژگی هر نوع   مهمترین سوال این است که چه نموداری مناسب داده های شماست. برای 

یا قصد نمایش توزیع    ؛ آیا قصد مقایسه داریدو پیش از ترسیم نمودار هدف خود از این نمودار را مشخص کنید  نمودار را بدانید

 تشخیص ارتباط بین داده ها؟ یا اطالعات 

برای دستهمدل به  بهای مختلفی  با توجه  توانید  از آن ها وجود دارد که شما می  استفاده  نظر هدف  از  نوع ندی نمودارهای 

 گیرد: می ادامه دو نمونه در اختیار قرارخاب کنید که از چه نموداری در چه شرایطی استفاده کنید. در انتهای خود داده
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 ( Column Bar Graphنمودار ستونی )

هایی  است که ستون  شده جهانیهای متفاوت همان نمودار ستونی معروف و شناختهترین راه مقایسه دسته ترین و سرراست ساده

شوند و محور دیگر مقدار هریک را نمایش  هایی هستند که مقایسه میکند. یک محور آن دستههای مختلف را مشخص میبا طول

کند. نمودار ستونی تر عمل میای مناسب است اما در مارکتینگ قویدهد. این نمودار تقریباً برای نشان دادن هر نوع دادهمی

شود و برای مقایسه هرگونه مقدار عددی همچون اندازه های مالی و درآمدها به کار گرفته میبینیظور ارائه پیشمنمعموالً به

 آل است.بندی و مطالعات پیمایشی ایدهها، انبارداری، رتبهگروه
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 ( Line Graphنمودار خطی )

ی زمانی یا میزان همبستگی خاصی نشان ا را در دورههاین نمودارها ابزار بصری سازی قدرتمندی هستند که روند تغییرات داده

کننده بازه زمانی باشد. ابتدا هر  که محور دیگر تعییندهند. مثالً یک محور ممکن است یک مقدار متغیر را نشان دهد درحالیمی

مایش نمودارهای  گردند؛ حتی بیش از یک خط هم برای نشود و در آخر نقاط به هم متصل میطور مجزا مشخص میمقدار به

تر  های اجتماعی از بقیه موفقطور مثال در نمودار باال معلوم است که کدام شبکهنمایش است. بههای متفاوت قابلمختلف بارنگ

 وضوح نمایان است.عمل کردند و همچنین روند رشد و شکست هریک به

 

 ( Pie Chart) اینمودار دایره 

هایی از یک  خشنموداری بسیار کارآمد برای مقایسه ب

از   هریک  به  بودجه  تخصیص  میزان  مثالً  است  کل 

بازاریابی   محتوای  طراحان  سازمان.  یک  واحدهای 

بخشبه بررسی  برای  نمودار  این  از  مختلف  وفور  های 

می بهره  هر بازار  کاربران  درصد  باال  نمودار  در  گیرند. 

تلفن برندهای  از  و  های همراه مشخص یک  است  شده 

مش با  بهبینندگان  آن  درمیاهده  که  سرعت  یابند 

حدود   آمریکا  در  اپل  و  بازار    75سامسونگ  از  درصد 

داده اختصاص  خود  به  را  موبایلی  این  ارتباطات  اند. 

هیچ دیدن  بدون  حتی  عددی  نتیجه،  مقدار  گونه 

 برداشت است. قابل
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 ( Mosaic or Mekko Chartنمودار موزاییکی )

استفاده هستند، اما چه کنیم اگر چندین  های محدودی قابلی مقایسه یک یا دو متغیر در دستهشده تا اینجا برانمودارهای معرفی

شود اگر تمام آن مقادیر از جنس عدد نباشند؟ نمودار موزاییکی بهترین گزینه زمان داشته باشیم؟ چه میمتغیر و دسته در یک

های مورد  ن همراه را بداند. در شکل باال، یک محور نمودار دسته است. شاید یک تحلیلگر بازار بخواهد سهم بازار بیش از یک تلف

نده را نمایان کرده است. اندازه و  کناستفاده  افراد  سنی  محدوده   دیگر  محور  و  داده   نشان  را  –تلفن همراه    سازندگان  –مقایسه  

 رنگ هر قسمت )موزاییک( نمودار نمایانگر بخش بازاری که در برگرفته است. 

 

 ( Population Pyramid) جمعیت  هرم

شوند که هرم جمعیت گزینه مناسب نمایش این شرایط است.  بندی میهای بازار معموالً بر اساس سن و جنسیت تقسیم بخش

  ها ترینجوان   ها گروه  بیشترین  –گیرد  در حالت معمولی که جمعیت سالم و رو به رشد باشد، این نمودار شکل هرم به خود می

  افراد  سن   افزایش  با   جنسیتی  هر   و   هستند

  یا  قحطی  مواقع  در.  یابدمی  کاهش   رفتهرفته 

خاطر ممک  اقتصادی  رونق به  نمودار  است  ن 

ومیر یا زادوولد، از این شمایل خارج  افزایش مرگ

این   از  است  ممکن  بازار  متخصص  یک  شود. 

یا   وزن  درآمد،  و  جمعیت  مقایسه  برای  نمودار 

ترین  استفاده نماید که کوچک میزان بهره هوشی  

 گیرند. ها در هر دو سمت باال و پایین جا میگروه
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 ( Radar charts)  یا عنکبوتی یرادار نمودار

که معموال به عنوان یک نمودار عنکبوتی یا نمودار ستاره ای نامیده می شود، مجموعه داده هایی را که شامل سه  ینمودار رادار 

مرکزی    یا چند متغیر در یک گراف دو بعدی است، نمایش می دهد. مقدار کمی هر متغیر در طول محور که معموال از نقطه

نمودار شروع می شود، منعکس می شود. بعد از اینکه 

از  استفاده  با  شوند،  مشخص  نمودار  روی  متغیرها 

ضلعی   چند  یک  و  شده  وصل  یکدیگر  به  خطوطی 

نامنظم شکل می گیرد که ممکن است شباهتی به یک  

های   داده  مجموعه  باشد.  داشته  عنکبوت  یا  ستاره 

، با رنگ های  یدارچندگانه را می توان در یک گراف را

مختلف از هم تفکیک کرد و با استفاده از برچسب ها 

متغیر  کدام  به  مربوط  رنگ  هر  که  کرد  مشخص 

می    یموردنظر می باشد. برای مثال، یک نمودار رادار 

های رویه  پیامدهای  و  ها  هزینه  واضح  طور  به    تواند 

می   وابسته  متنوعی  شرایط  به  که  را  مختلف  پزشکی 

 ایسه کرده و نشان دهد. باشند به خوبی مق

 

 ( Scatter Plotنمودار پراکندگی )

محور   دو  از  هرکدام  تشکیلنمودار  که  شده 

دادهمجموعه  از  میای  نمایش  را  مثالً  ها  دهند. 

یک   که  مسافتی  میزان  است  ممکن  محور  یک 

وسیله نقلیه طی کرده است و محور دیگر مجموع 

کند را مشخص کند. برای  بنزینی که مصرف می

حسب  بر  مسافت  میانگین  نقلیه،  وسیله  هر 

داده  مصرف سوخت با نقاطی روی نمودار نمایش  

 شود. می
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 ( Trellis Plotنمودار داربستی یا مشبک )

نمایش باشد. مثالً اگر عالوه بر  گاهی اوقات متخصصان آمار نیاز به مقایسه چندین مجموعه دادگان دارند که در یک گراف قابل

، کاربرد این نمودار مسافت طی شده و میزان سوخت مصرفی، تعداد دنده و سیلندر موجود در هر وسیله هم باید بررسی شود

 شود. هویدا می

 

 ( Function Plotنمودار تابعی )

ریاضیدانان، مهندسان و متخصصان آمار اغلب برای 

آن  نموداری  نمایش  از  معادله  یک  مقدار  تعیین 

می نقاطی  استفاده  تمام  نمودار مجموعه  این  کنند. 

کنند. در  است که مقادیر ممکن معادله را برآورده می

، محورهایی با  yو    xع یک معادله با مقادیر  نتیجه تاب

ها دارد. همچنین اگر متغیر سومی همچون  همین نام

z   بعدی تبدیل  اضافه شود باید نمودار به حالت سه

شود. توابعی با اشکال رایج، به شکل بصری با فرمول  

 جبری خود قائل نمایش هستند. 
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 ( Stacked Bar Graphنمودار میله ای انباشته )

ام مطالعه و بررسی گروهی از افراد، مقایسه چندین متغیر  هنگ

زمان متداول است. عالوه بر آن، بسیار کاربردی است در یک

های قومی و نژادی، سن و جنسیت را در برابر کل که پیشینه 

جمعیت مورد آزمایش قرار داد. این نمودار با تلفیق کاربرد دو  

دایره و  ستونی  نسبتنمودار  روای،  و  هم  ها  کنار  در  را  ندها 

جای نمایش تنهای تغییرات جمعیت  کند. مثالً، بهبررسی می

توان با نشان دادن نسبت هر قوم  در طی سالیان مختلف، می

 در جمعیت کل آن را بررسی نمود.

 

 

 ( Trellis Bar Graphنمودار مشبک )

است از این نمودار استفاده شود. با در کنار هم قرار دادن  همان نمودار باال را اگر بخواهیم متغیر سومی به آن اضافه کنیم، بهتر 

دادهمجموعه  ستونی،  نمودارهای  از  بهای  دیگری  بههای  است.  قیاس  قابل  سیاسی  عنوان سادگی  تجزیه  ستونی،  نمودار  مثال، 

(Political Breakdownدر طول زمان را در کشور هلند به )ن مسئله را در تعداد  دهد اما نمودار مشبک همیتنهایی نشان می

 کند. زمان مشخص میدیگری کشور هم
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 ( Stacked Area Chartنمودار سطح انباشته ) 

دهنده طبقه ال است. هر خط نمایشاین نمودار در حالت مقایسه مقادیری که معموالً به چندین نمودار خطی نیاز دارند، ایده

سنجش باشد. مثالً، یک  سادگی قابلشود که هر مجموعه داده بههای مختلفی مشخص میمتفاوت و فضای میان خطوط بارنگ

 دهد. محور مقدار عددی و محور دیگر تغییرات زمانی را نشان می

 

 ( Multi-level Pie Chart) سطحی چند  اینمودار دایره 

پذیر است. برای مثال هر این نمودار امکاندر این حالت نمایش چندین الیه دادگان بدون نیاز به اشکال زیاد یا طراحی مشبک  

 کند. شده که هر کدام مجموعه داده متفاوتی را مشخص میاز چند سطح تشکیل

 



 

50 

 ( Venn Diagramنمودار ون )

ای از  شود، تمام روابط منطقی ممکن میان مجموعه نمودار کالسیک و معروف ون که تحت عنوان نمودار منطقی هم شناخته می

شده    دهد که در هر دو حزب حفظهایی را نشان میدهد. مثالً فضای مشترک میان دو نمودار باال، قدرتان میدادگان را نش

کند. نمودار ون که اندازه و فضای هر شکل آن متناسب است با  است. مجموع تمام نمودارها در کنار هم اجتماع را مشخص می

 دهد. اندازه گروهی که نشان می

 

 ( Scatter) مختصاتی  نمودار

اند، هر  شدهای از نقاط مشخصعنوان مجموعه ها در این نمودار به دهد. دادهاین نمودار ارتباط میان دو یا چند متغیر را نشان می

شده است. مثالً یک دکتر با مشاهده نمودار نرخ ضربان قلب  کدام نمایانگر مقدار متغیری که در محورهای افقی یا عمودی تعیین

 بیشتر است.  BMIتواند به این نتیجه برسد که هرچه نرخ ضربان قلب باالتر باشد، مقدار  ( میBMIر شاخص توده بدن )در براب
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 ( Pareto Chartنمودار پارتو )

گذارد. پارتو، دو نمودار ستونی و خطی را  گیری الزم در اختیار نمیگاهی اوقات یک نمودار ساده، اطالعات کافی را برای نتیجه

ها بلکه مقدار تجمعی کل مجموعه ترکیب کرده است. در مثال باال پارتو به بررسی فراوانی  تنها مقدار مختلف طبقه نمایش نه  برای

ترین مشکالت غذایی و درصدی از کل که  روشنی رایج انواع مختلف مشکالت غذایی پرداخته است. نتیجه یک نمودار است که به

 دهند. یاند را نشان مبه خود اختصاص داده

 

 ( Spherical Contour Graphsنمودار کانونی کروی )

از آنجایی که زمین کروی شکل می باشد، ثبت یا رسم  

مسیر حرکت سیاره در یک گراف که شامل دو محور 

منظور   همین  به  آورد.  می  وجود  به  مشکل  است، 

توان، داده ها را در سه محور با استفاده از متغیرهای  می

x، y    وz    درستی به  اگر  نهایی،  طرح  کرد.  ترسیم 

عنوان  به  میاد.  در  کره  یک  صورت  به  شود،  ترسیم 

مثال، یک طرح کروی می تواند درجه حرارت جهانی  

 کند. یا بارندگی را با تعیین هر محدوده ارزش با یک رنگ مشخص نشان دهد، سپس داده ها را با نقاط رنگ مربوطه ترسیم می

 ( Stock Chartsم )نمودارهای سها

یکی از حیاتی ترین نمودارهای مالی، نمودارهای سهام است که به سرمایه گذاران کمک می کند تا بازارها را به منظور تعیین  

سود و زیان و همچنین تصمیم گیری های خرید و فروش، دنبال کنند. در حالی که انواع نمودارها برای نشان دادن تغییرات بازار 
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ترین آنها نمودارهای خطی می باشند. خطوط به سادگی تغییرات در ارزش سهام خاص یا کلی بازار را شوند، شایعاستفاده می

طی یک دوره زمانی نشان می دهند. چندین سهام را می توان همزمان ردیابی و به سادگی با استفاده از خطوط مختلف رنگ  

 های مختلف مقایسه کرد. 

 

 ( Flow Chartsنی )نمودارهای جریا

بیزینس   اوقات در    – ایع دیگر  صن  همچنین  و  – اغلب 

.  شوند  داده  نشان  نمودار  قالب  در  باید  کاری  فرایندهای

  تا   ابتدا  از  گام  به  گام  صورت  به  را  فرآیند  فلوچارت  یک

  طراحی،   تحلیل،  و  تجزیه  منظور  به  آن  انتهای

  این   در.  کندمی  دنبال  آن  مدیریت  یا  مستندسازی

  و   آغازین  خطوط  چندین  است  ممکن   حتی  نمودارها

یک گام از فرآیند رسم کرد. در حالی که   برای را پایانی 

  Aتواند فرآیند اساسی از  یک نمودار جریانی ساده می

را مستند کند، نمودار ها بیشتر برای نشان   Cبه    Bبه  

دادن توالی پیچیده تر با تصمیمات یا شرایط مختلف در  

اده می شوند. هربار که شرطی بررسی  طول مسیر استف

می شود، نمودار گزینه های مختلف را نشان می دهد،  

 یابد. انتخابی ادامه می سپس مسیر با توجه به شرایط
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 ( Gantt Chartsنمودار گانت )

ده از میله های شود. استفاای است که برای طراحی و زمانبندی پروژه ها استفاده میمودار گانت نوع خاصی از نمودارهای میله

با طول های مختلف، نه تنها تاریخ شروع و پایان پروژه، بلکه رویدادهای مهم، وظایف، نقاط قوت و زمان بندی آنها را نیز    رنگی

اتمام   مثال،  عنوان  به  نشان دهند.  را  ها  فعالیت  وابستگی  روابط  توانند  نمودارهای مدرن گانت همچنین می  نشان می دهد. 

بستگی دارد، نمودار نه تنها این رابطه را نشان می دهد، بلکه تاریخ و    2توسط تیم    Bبه تکمیل قبلی کار    3،توسط تیم  Cکار

 مهلت برنامه ریزی شده برای آنها را نیز نشان می دهد. 

 

 ( Control Chartsنمودارهای کنترل ) 

ند تا تعیین شود که آیا یک مجموعه  یک نمودار کنترل که اغلب در فرآیندهای کنترل کیفیت استفاده می شود کمک می ک

شامل نقاطی است    داده در یک محدوده کنترل یا از پیش تعیین شده قرار می گیرد یا خیر. به طور معمول یک نمودار کنترل

می باشند. بر اساس    (sample measurementکه بر روی دو محور قرار گرفته اند و نشان دهنده اندازه گیری های نمونه )

میانگین محاسبه شده، خطی در امتداد گراف در  

این مقدار به دست آمده، در نظر گرفته می شود.  

سپس یک انحراف استاندارد از میانگین با استفاده  

نهایت،   در  شود.  می  محاسبه  نمونه  هر  از 

محدودیت های باالیی و پایین تر تعیین و تشریح  

  می شوند تا نشان دهنده نقاطی باشند که انحراف 

 بیش از حد انتظار است. 

 



 

54 

 ( Waterfall Chartsنمودار آبشاری ) 

و   تجزیه  و  در حسابداری  ویژه  به  آبشاری  نمودارهای 

تحلیل کیفی نشان می دهد که چگونه یک مقدار اولیه  

توسط فاکتورهای مختلف تاثیر مثبت و منفی می گیرد.  

به عنوان مثال، یک نمودار آبشاری می تواند به وضوح 

ر کارآمد به تصویر بکشد که چگونه یک بازده  و به طو

آغازین به طور ماهانه درطی یک سال تغییر می کند.  

از آنجا که اغلب به نظر می رسد که میله ها در سراسر 

به   اوقات  آبشار گاهی  نمودار  نمودار شناور می شوند، 

 عنوان آجرهای شناور یا نمودار ماریو شناخته می شود. 

 

 ( Hierarchy Diagramsراتبی ) نمودارهای سلسله م

  یک نمودار سلسله مراتبی، به عنوان یک نمودار سازمانی شناخته می شود که ساختار یک سازمان و همچنین روابط درون آن را 

به دنبال آن  باالی فهرست و  را در  عامل شرکت  برای نمونه در تصویر، یک شرکت سازمانی معمولی مدیر  نمایش می دهد. 

مدیران، معاونان و سایر اعضای سازمان نشان داده شده است. یک نمودار سازمانی می تواند زنجیره فرمان را از هر کارمند به باال  

به تصویر بکشد. نمودارهای سلسله مراتبی به طور مشابه برای نشان دادن نژادشناسی، طبقه بندی علمی، جمعیت شناسی و هر  

 شابه تفکیک شده استفاده می شود. مجموعه داده ای که به صورت م
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 ( Multi-Line Graphsنمودارهای خطی چندگانه )

نتایج آماری به دست آمده به ندرت نشان دهنده کل جامعه آماری به حساب می آید. گراف های خطی می تواند مجموعه داده  

یک گراف چند خطی می تواند تغییرات   های متعدد را با خطوط الگوهای مختلف یا رنگ های متفاوت نشان دهد. برای مثال، 

 بلکه برای هر جنسیتی و زمینه های نژادی متعدد نشان دهد.  در انتظارات زندگی را نه تنها به طور کلی برای همه،

 

 ( Stacked Bar Graphsنمودارهای میله ای انباشته )

توانند برای نمایش متغیرهای اضافی  مچنین میهایی از یک کل مفید نیستند. آنها هفقط برای نشان دادن بخش  این نمودارها

ای پایه می تواند نشان دهد که چه بخشی از یک جمعیت در یک دوره زمانی، به عنوان استفاده شوند. در حالی که نمودار میله

رد همچنین می  ای جمع شده عالوه بر این موافرادی که اضافه وزن دارند طبقه بندی شده اند ، با استفاده از یک نمودار میله 

 توانید ببینید چه مقداری از کل آن افراد چاق، فربه هستند. 
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 Pictographsنمودار 

نمودار تصویری پایه ممکن است   در این نمودار، تصاویر و نمادها برای نشان دادن داده ها استفاده می شوند. به عنوان مثال، یک

  وا آفتابی است و یک ابر بارانی برای نماد هر روز طوفانی استفاده کند. یک تصویر از خورشید را برای نشان دادن روزهایی که ه

از آنجا که ما از تصاویر احساس بیشتری نسبت 

اغلب   کنیم،  می  دریافت  خام  های  داده  به 

اطالعات   ارائه  برای  تصویری  نمودارهای 

پزشکی استفاده می شوند. زمانی که در یک  

ظور نشان  نفر را به من  5نفر،    20تصویر از تعداد  

درصدی رنگی می    20دادن نرخ مرگ و میر  

کند، این پیام اثرگذارتر از به عنوان مثال یک  

bar chart    یا همین   pie chartو  که 

 گذارد. دهند، میهای مشابه را نشان میداده

 

 Contour Plotsنمودار  

ل سه متغیر را در فرمت دو بعدی بپردازیم. به جای  کند تا بتوانیم به تجزیه و تحلیاین امکان را فراهم می  Contourقطعه های  

ترسیم داده ها در دو محور اصلی، نمودار نشان دهنده مقدار سوم رنگ یا سایه است. درست همانطور که یک نقشه توپوگرافی  

ل، یک نمودار را نشان می دهد. به عنوان مثا zو  x، yطول، عرض و ارتفاع در یک طراحی دو بعدی، یک نمودار انتگرال ارزش 

ها  های مختلف در آن تاریخکانتور، نه تنها درجه شوری اقیانوس را در تاریخ های مختلف نشان می دهد، بلکه شوری آن در عمق

 است.

 



 

57 

 ( Heat Mapsنقشه های حرارتی )

حالی که دو محور خاص نمودار کانتور، که درجه حرارت در نقاط مختلف جغرافیایی را نشان می دهد. در    این نمودار یک نوع

است که با طیفی از رنگ ها نشان داده می شود. این    گراف یک طول و عرض جغرافیایی نقشه است، سومین متغیر درجه حرارت

نمودار گرچه اغلب برای نشان دادن آب و هوا استفاده می شود، اما می تواند ترافیک وب، شاخص های مالی و تقریبا هر داده  

 نیز نشان دهد. سه بعدی دیگر را 

 

 Scatter-Line Comboنمودار 

با ترکیب یک نمودار خطی با یک طرح پراکنده،  

توانند   می  آمار  متخصصان  دیگر  و  هواشناسان 

به   کنند.  بیان  را  داده  مجموعه  دو  بین  رابطه 

پایین هر روز در یک  عنوان مثال، دمای باال و 

ماه می تواند در یک طرح پراکنده نمایش داده  

برای شود،   را  خطی  نمودار  توانید  می  سپس 

 ترسیم دمای متوسط در همان دوره اضافه کنید. 
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 ( Histogramsهیستوگرام ها ) 

هیستوگرام یک نوع خاص از گراف است که داده های عددی و توزیع آن را ارائه می دهد. همانطور که نام آن نشان می دهد،  

داده ها نیز می توانند براساس هر مقیاس زمانی، مانند درجه حرارت، ارتفاع   توزیع اغلب در طول زمان نشان داده می شود، اما

ای است، مفهوم نیز می تواند به خطوط یا ارزش پولی طراحی شوند. در حالی که هیستوگرام معموال یک شکل از نمودار میله

 گراف و طرح های دیگر متکی بر ترسیم دو محور اعمال شود. 

 

 (Timelines)  شمارگاه

کند.  ها را در بازه زمانی خاصی بررسی میتوان این نمودار به شمار آورد که دادهترین نمودار ممکن را میکنندهخود توصیف 

 شوند. ها و اتفاقات مهم در نقاطی نمایش داده میداده

 

تواند با یکی از پیشینیان ند. میدهشناسی، ساختار یک خانواده را نمایش میای از یک نمودار سلسله مراتبی، نمودار نسبنمونه 



 

59 

شود و به والدان و  نامه برعکس از یک فرد کنونی شروع میشروع شود و به اوالد و نوادگان و خواهر برادران برسد. یک شجره

 گردد. آخر برمیپدربزرگ و مادربزرگ و الی

 

 ( Sunburstخورشیدی ) نمودار

دایره نمودار  از  و  نوعی  است  سطحی  چند  ای 

داده از نمایانگر  استفاده  با  مراتبی  سلسله  های 

این دایره از  حلقه  هر  هست.  متحدالمرکز  های 

سلسله از  سطح  یک  مشخص نمودار،  را  مراتب 

شعبهمی درجه کند.  با  سازمان  یک  مختلف  های 

ها همچنین اند. حلقه شدهرنگی متفاوت نشان داده

تقسیمتوامی به  بیشتر  در  بندینند  چندگانه  های 

یک سطح سازمانی جدا شوند. در واقع یک چرخ  

فروشگاه در  که  پیچیده  سنتی  های  رنگی 

میرنگ استفاده  یکفروشی  است،  از  شده  شکل 

 است.  Sunburstنمودار 



 

60 

 Lineنمودار خطی 

های دیگر آن  شناسان در نمایش دادهکند که تاریخیدا میاز یک نمودار باشد، در آن حالت زمانی معنا پ  شمار شکلیاگر یک گاه

شده که در نتیجه آن روند تغییر جمعیت در یک قرن  های مختلف مشخص را به کار بگیرند. در شکل باال میزان مهاجرت در سال

 شود. یا بیشتر تعیین می

 

 ( Stacked Area Chartsنمودار سطح انباشته ) 

 شود. شده، برای نمایش تغییرات چندین متغیر در زمان استفاده میکه قبالً هم توضیح دادهطور این نوع نمودارها همان
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 مشروط  بندیاضافه کردن قالب
بگذارید بگوییم شما کتاب کاری با هزاران ردیف داده دارید. بررسی چنین حجمی از اطالعات به شیوه همیشگی و به دست 

ها  بندی سلولدهد به صورت خودکار قالببندی مشروط به شما اجازه میبود. قالبنهایت دشوار خواهد  آوردن الگو کاری بی

 ها را به یک یا چند سلول بر اساس مقدار سلولی اعمال کنید. ها و دادهها، آیکونمانند رنگ

 

 ابر کلمات 

شده   تحلیل  اطالعات  نمایش  شیوه  بهترین  کلمات،  ابر  ساخت  گاهی 

های مشابهی که با  های اجتماعی و تحلیلشبکهاست. در تحلیل متن،  

متن سروکار دارد، نمایش پراکندگی کلمات استفاده شده و تعداد تکرار  

هر کدام از ضروریات گزارش است. نمایش این مواد در »ابر کلمات« به 

 شود.خوبی و به راحتی انجام می

استفاده کنید.    توانید برای تولید ابر کلماتهای رایگان زیر میاز سرویس

دهند اما  ها کار شمارش تعداد کلمات را نیز انجام میاغلب این سرویس

 ورودی برخی از آنها، لیست کلمات و تعداد است.

https://www.wordclouds.com/ 

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

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

https://wordart.com/ 

  

https://www.wordclouds.com/
https://worditout.com/word-cloud/create
https://www.jasondavies.com/wordcloud/
https://wordart.com/
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 } منابع انگلیسی {

 المللی خبرنگاران: ی بینشبکه -راهنمای بررسی فساد مالی 

english-corruption-tracking-guide-money-https://ijnet.org/en/content/follow 

 راهنمای عملی تولید گزارش به کمک کامپیوتر:

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

ummary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

 مرکز خبرنگاری تحقیقی:  -یا گزارش به کمک کامپیوتر  دیتا ژورنالیسم

http://www.tcij.org/sites/default/files/u4/Data%20Journalism%20Book.pdf 

 برای تحلیل شبکه:  NodeXLراهنمای 

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

 کتابچه راهنمای تایید اطالعات: 

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