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 :نمودارها در پایتون

 مقدمه

  نام نهاد  اند!بصووری  نحیوارا  برخی از محقیقین انسووان اسوو   بیش از یک سوووم م ا انسووان را سوویسووت  بینایی دهوو ی  داد 

صمی  هتر د سانگیری های بی س بر مبنای اطالعات بینایی آن ان سازی داد  ها به درک ما از نظ  و رفتار داد  ها و در    ها ا صور  م

کند  پایتون کتابخانه ها و اباارهای بسوویاری به همین منظور دارد که به وسوویله ی آن ها کمک مینتیجه دحلی  و دهیه ی گاارش

ها و دسوووو  مایش  تایج آز ید ن های خمیتوان ید  ی ی از این آورد های متنوع دصوووویر کن لب نمودار قا نهود را در  خا تاب ها ک

matplotlib  اهی  پرداخ  د نمونه ساد  از نمودارهای آن خوچنبه اس  که در ادامه به صورت مختصر 

 نمونه نمودارها

 :دوان درسی  کردی این کتابخانه میبرخی از نمودارهایی که به وسیله

     

  

  http://matplotlib.org/gallery.html مثالها و نمونه های بیهتر را در این آدرس مهاهد  کنید:

 :وارد کردن کتابخانه

ی خود وارد را در برنامه matplotlibی کتابخانهمربوط به  import، source file دستور از استفاد  با دوان می

 کنید دا بتوانید از ام انات و دوابع نوشته شد  در آن کتابخانه استفاد  کنید 

 برای این ار کافی اس  ابتدای کددان بنویسید:

import matplotlib.pyplot as plt 

 دسترسی خواهید داش   .pltبعد از این خط از دمام دوابع این کتابخانه با استفاد  از 

 

 

 

http://matplotlib.org/gallery.html
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 :نمودار خطی

 وص  ه  به خط با گرو  یک به مربوط نقاط و شد  داد  نهان افقی و عمودی محور در اس  که صف  دو دارایاین نمودار 

  رود می کار به زمان طول در مقادیر د ییرات و روند بر داکید برایمعموال  نمودار نوع این  شوندمی

بود  میلیون  ۷۵٫۱۵و  ۷0٫۵،  60٫0۵ ، 4۹٫44به دردیب برابر  20۱۱و  2006،۱۹۹6،۱۹86سال  4در جمعی  ایران برای مثال 

 به ش   زیر اس :بیانگر جمعی  باشد  و محور عمودی ر سالهاگاس   در نتیجه نمودار خطی آن به نحوی که محور افقی بیان

 

ار قربرای رس  همچنین نموداری به دردیب اعداد مربوط به سال را در یک لیس  و اعداد مروبوط به جمعی  را در لیستی دیگر 

 کنی  آن را ایجاد می plotاین دو لیس  باید ه  طول باشند(  سپس با دستور  بدیهی اس  که) دهی می

این دستور هموار  آخرین دستور  باشد،فحه ضروری میصبرای نمایش نمودار روی  showدستور در دمام نمودارهای این کتابخانه 

 برای رس  نمودار اس  

 :اس کد نهایی به صورت زیر 

import matplotlib.pyplot as plt 

#Demographics of Iran 

year = [1986,1996,2006,2011] 

pop = [49.44,60.05,70.50,75.15] 

 

plt.plot(year,pop) 

plt.show() 
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 :1پراکنشنمودار 

را با خطی به ه  متص  کرد  و در و در مثال قب  هر یک از چهار نقطه  کندرس  مینمودار خطی  plot طور که دیدید دستورنهما

  بسته به نیاز مم ن اس  نخواهید این نقاط به ه  متص  شود، در این صورت کافی اس  آیدبه دس  مینتیجه یک نمودار پیوسته 

 ط در این فضای دو بعدی خواهد بود شما مجموعه ای از نقا استفاد  کنید که در نتیجه نمودار scatterاز دستور  plotبه جای 

 در مثال جمعی  ایران، نمودار پراکنش به این صورت خواهد بود:

 

 کد این نمودار به این صورت اس :

import matplotlib.pyplot as plt 

#Demographics of Iran 

year = [1986,1996,2006,2011] 

pop = [49.44,60.05,70.50,75.15] 

 

plt.scatter(year,pop) 

plt.show() 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Scatter 
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 :2یا هیستوگرام  فراوانی نمودار

  اس  چیای وقوع یا بسامد یا د رار میاان نمایهگر آن هایستون اردفاع که نموداری

کرد  و آن ها را  کند، داد  ها را به طور ضمنی مردبلیس  به عنوان داد  دریاف  میبرخالف دو نمودار قبلی، این نمودار فقط یک 

 شود فراوانی در هر باز  طول ستون مهخص می بر اساس دقسی  کرد  و (باز  ۱0به صورت پیش فرض به به دعدادی باز  )

کنی ، اعدادی که باز  دقسی  3را به  6دا  0در دصویر زیر اگر از  دهد این نوع نمودار دید خوبی نسب  به دوزیع داد  ها به شما می

 کنند ی به طول دو افتاد  اند طول ستون مربوطه را مهخص میدر هر باز 

 

 نفر به صورت زیر اس   43از بین   برای مثال نمودار فراوانی نمرات میانترم این کالس

 

 کنی  آن را ایجاد می hist  سپس با دستور دهی قرار میرا در یک لیس   دمام نمراتبرای رس  همچنین نموداری 

 کد این نمودار در زیر آمد  اس  

 

import matplotlib.pyplot as plt 

grades = 

[10,10,10,10,10,20,13,12.25,8.25,12.25,6.75,0,0,12.5,9.25,17.25,4.25,1

7,9,16.75,2.25,6.25,10.75,12.25,15.25,14.5,15,15.5,15.25,16.5,18,16.75

,20,17,15.25,17,4.5,0,13.75,15.5,20,13,8.25] 

plt.hist(grades) 

plt.show() 

 

                                                           
2 Histogram 
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ستون  ۱0فقط لیس  شام  اعداد را ارسال کنی ، نمودار حاص  دارای  histطور که مهاهد  کردید در صوردی که به دابع همان

های نمودار را د ییر دهی  کافی اس  این دابع را با پارامتر دوم که اگر بخواهی  دعداد باز  ها و در نتیجه دعداد ستون خواهد بود 

 کند فراخوانی کنی  دعداد باز  ها را مهخص می

را به صورت زیر  hist در کد قب  فراخوانی مهاهد  کنی  کافیس باز   4ت مثال قب  را در نمرا دوزیع برای مثال اگر بخواهی 

 :د ییر دهی 

plt.hist(grades  , 4) 

 که حاص  نمودار زیر خواهد بود:

 

 


