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بردیا ایراجیان
دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی پلیمر، 

دانشگاه تهران

معرفی نرم افزار 
Origin

نرم	افــزار	Origin	از	شــرکت	OriginsLab	بــه	منظــور	تحلیــل	و	
بررســی	انــواع	نمودارهــا	طراحــی	شــده	اســت	و	امــکان	تجزیــه،	تحلیــل	
ــرعت	و	 ــا	س ــمندان	ب ــان	و	دانش ــرای	مهندس ــا	را	ب ــیم	نموداره و	ترس

ــد.	 ــاال	فراهــم	می	کن ــت	ب دق
ایــن	نرم	افــزار	از	ســال	1992	مــورد	توجــه	دانشــمندان	و	مهندســان	
ــه	روز	در	حــال	گســترش	اســت.	 ــتفاده	از	آن	روز	ب ــت	و	اس ــرار	گرف ق
ــی	موجــود	اســت	و	 ــی	و	ژاپن ــای	انگلیســی،	آلمان ــه	زبان	ه Origin	ب
ــتفاده	 ــگاه	ها	اس ــرکت	ها	و	دانش ــی،	ش ــز	تحقیقات ــیاری	از	مراک در	بس
ــری	 ــط	کارب ــری	از	راب ــن	بهره	گی ــزار	در	عی ــرم	اف ــن	ن ــود.	ای می	ش
آســان،	قــادر	اســت	بــا	دقــت	باالیــی	بــه	صــورت	روزمــره	و	ســاده	در	
تحلیــل	نمودارهــا	مــورد	اســتفاده	قــرار	گیــرد؛	چــرا	کــه	در	آن	طیــف	
ــل	دســت	یابی	اســت. ــد	کلیــک	قاب ــا	چن ــا	ب ــا	تنه گســترده	ای	از	نموداره
ــا	 ــک	ی ــرای	ی ــد	ب ــی،	Origin	می	توان ــتراک	قانون ــد	اش ــا	خری ب
چنــد	کاربــر	)بســته	بــه	نــوع	نیــاز(	مــورد	اســتفاده	قــرار	گیــرد؛	اگرچــه	
در	ایــران	می	توانیــد	بــا	دانلــود	ایــن	نــرم	افــزار	بــه	همــراه	کــرک،	بــه	
	Pro	نســخه	ــن ــد.	همچنی ــتفاده	کنی ــی	آن	را	نصــب	و	از	آن	اس راحت
ایــن	نرم	افــزار	دارای	گزینه	هــای	اضافــه	ای	همچــون	آنالیــز	پیــک	بــوده	

و	کاربردهــای	تخصصــی	دارد.
ــم	 ــای	مه ــرم	افزاره ــی	از	ن ــزار	یک ــرم	اف ــن	ن ــن،	ای ــر	ای ــاوه	ب ع
ــرای	 ــا	ب ــد	و	خصوص ــی	ارش ــجویان	کارشناس ــرای	دانش ــرد	ب و	پرکارب

ــت. ــاالت	ISI	اس ــودار	در	مق ــف	و	درج	نم تالی
همچنیــن	وب	ســایت	www.OriginLab.com یــک	وب	ســایت	
مرجــع	بــرای	تبــادل	فایل	هــا	و	کســب	اطاعــات	در	مــورد	نســخه	های	

مختلــف	ایــن	نرم	افــزار	)Origin	و	OriginPro(	اســت.	
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از چه نسخه ای استفاده کنیم؟
ــه	صــورت	 ــه	ب ــزار	اســت	ک ــن	نرم	اف ــن	نســخه	ای ــه	شــد	نســخه	OriginPro	کامل	تری ــر	گفت ــه	پیش	ت همانطــور	ک
64	بیتــی	و	32	بیتــی	ارائــه	شــده	اســت.	بــا	توجــه	بــه	عــدم	نیــاز	بــه	خریــد	نــرم	افــزار	در	ایــران،	مــا	اســتفاده	از	همیــن	
نســخه	را	پیشــنهاد	می	کنیــم.	بــرای	اســتفاده	از	نســخه	64	بیتــی	سیســتم	عامــل	شــما	حتمــا	بایــد	64	بیتــی	باشــد،	اگــر	
چــه	نصــب	ایــن	نســخه	می	توانــد	روی	برخــی	سیســتم	ها	مشــکاتی	را	بــه	همــراه	داشــته	باشــد.	بنابرایــن	پیشــنهاد	مــا	

بــه	شــما	OriginPro	32x	بــوده	کــه	جدیدتریــن	نســخه	آن	تــا	بــه	امــروز	نســخه	2019b	اســت.

آشنایی با محیط نرم افزار:
پس	از	باز	کردن	نرم	افزار	با	موارد	زیر	روبرو	می	شوید:

	
1(	عنوان	پروژه	و	نسخه	نرم	افزار

ــاز	کــردن	فایــل،	مدیریــت	ابزارهــا،	 ــه	ســاخت	و	ب ــوط	ب ــزار،	شــامل	بخــش	هــای	مختلــف	مرب ــرم	اف )2	Toolbar	ن
تنظیمــات	پنجــره،	راهنمــا	و...

3(	ایــن	قســمت	گزیــده	ای	از	اکثــر	ابزارهــای	موجــود	در	صفحــه	را	نشــان	می	دهــد؛	شــامل:	ایجــاد	یادداشــت،	خروجــی	
اکســل،	تنظیمــات	مربــوط	بــه	فونــت	و	ســایز	آن	و...

ــل	روی	 ــس	از	انجــام	تحلی ــه	پ ــن	قســمت	محســوب	می	شــود	ک ــی	ای 4(	قســمت	Explorer	Project	بخــش	اصل
ــای	 ــی	از	فراینده ــش	Log	گزارش ــت.	بخ ــاهده	اس ــل	مش ــده	در	آن	قاب ــاد	ش ــای	ایج ــا	و	فایل	ه ــا،	زیربخش	ه نموداره

ــد. ــه	می	ده ــزار	ارائ ــده	در	نرم	اف ــام	ش انج
5(	ایــن	قســمت	نیــز	شــامل	ابزارهایــی	بــرای	ایجــاد	یادداشــت،	جابجــا	کــردن	نمــودار	و	تنظیــم	رنــگ	آن،	هایایــت	

کــردن	داده	هــا	و...	اســت.
ــات	آن	 ــه	اطاع ــه	ســرعت	ب ــورد	نظــر،	ب ــارت	م ــا	جســتجوی	عب ــوان	ب ــزار	کــه	در	آن	می	ت ــوی	اســتارت	نرم	اف 6(	من

دســت	یافــت.
7(	ایــن	قســمت	یکــی	از	بخــش	هــای	اصلــی	نرم	افــزار	محســوب	می	شــود	کــه	می	توانــد	انــواع	نمودارهــا	را	بــا	توجــه	

بــه	داده	هــا	ترســیم	کنــد.
ــای	 ــرد.	در	اجراه ــتفاده	ک ــود	اس ــای	موج ــا	از	قالب	ه ــاد	ی ــدی	ایج ــل	جدی ــوان	فای ــره	می	ت ــن	پنج ــک	ای ــا	کم 8(	ب

ــرد. ــری	ک ــن	پنجــره	جلوگی ــاز	شــدن	ای ــک	Show no startup	از	ب ــردن	تی ــال	ک ــر	فع ــا	غی ــوان	ب ــدی	می	ت بع
9(	در	ایــن	قســمت	می	تــوان	تنظیمــات	مربــوط	بــه	نمــودار	شــامل	نــام	محورهــا،	نمایــش	یــا	عــدم	نمایــش	خطــوط	

راهنمــا،	مقیــاس	و...	را	کنتــرل	کــرد.
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10(	این	بخش	دسترسی	به	برخی	از	امکانات	نرم	افزار	مثل	انواع	خروجی	را	تسهیل	می	کند.
با	ایجاد	یک	پروژه	خالی	)Blank(	با	صفحه	ای	مشابه	اکسل	برای	وارد	کردن	داده	ها	مواجه	می	شویم.

	
همانطــور	کــه	مشــاهده	می	کنیــد	امــکان	تعریــف	ســتون	بــه	عنــوان	متغیــر	x	یــا	y	و	یــا	حتــی	z	محــور	وجــود	دارد.	
ــا	 ــه	می	شــود.	ب ــر	y	در	نظــر	گرفت ــر	ســتون	B	براب ــوان	x	و	مقادی ــه	عن ــای	A	ب ــال	در	اینجــا	ســتون	داده	ه ــرای	مث ب
ــاالی	ســتون	و	انتخــاب	آن،	و	ســپس	راســت	کلیــک	روی	آن	و	انتخــاب	Properties	میتــوان	اطاعــات	 کلیــک	روی	ب

ســتون	را	تغییــر	داد.
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در	قسمت	Designation	Plot	می	توان	ماهیت	ستون	)x، y	یا	z	(	را	تعیین	کرد.
	عــاوه	بــر	ایــن	بــرای	هــر	ســتون	امــکان	تعریــف	واحــد،	یادداشــت	و	بســیاری	از	ویژگی	هــای	دیگــر	نیــز	وجــود	دارد.	
ــا	وارد	کــردن	فرمــول	آن	ســتون	داده	هــا	 همچنیــن	اگــر	داده	هــا	از	قاعــده	جبــری	خاصــی	پیــروی	می	کننــد،	میتــوان	ب

را	ایجــاد	کــرد.
برای	مثال	با	وارد	کردن	مقادیر	زیر	میتوان	داده	های	مربوط	به	سینوس	زوایای	تعریف	شده	را	بدست	آورد.

	
افزودن	ستون	جدید	را		می	توان	با	کلیک	روی	عبارت	Add New Columns	انجام	داد.

	
و	برای	مثال	می	توان	کسینوس	زوایا	را	محاسبه	کرد.
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با	کلیک	روی	قسمت	مشخص	شده،	می	توان	انواع	نمودارها	را	برای	ترسیم	مشاهده	کرد.

	
ــرای	محــور	y	هاســت.	 ابتــدا	ســتون	های	مــورد	نظــر	را	انتخــاب	می	کنیــم.	نمــودار	مــد	نظــر	مــا	شــامل	دو	مقــدار	ب

ــا	ایجــاد	می	شــود. ــا	کلیــک	روی	Double Y	نمــودار	م ب

	
نمــودار	شــامل	2	الیــه	)یکــی	ســینوس	و	دیگــری	کســینوس(	اســت	کــه	در	بــاال	بــا	شــماره	1	و	2	مشــخص	شــده	اند.	
بــا	دوبــار	کلیــک	روی	هــر	یــک	از	محورهــا	و	یــا	نمــودار	و	همچنیــن	انتخــاب	الیــه	مــورد	نظــر	می	تــوان	بــه	تنظیمــات	
ــی	 ــاس	)خط ــن	و...(،	مقی ــه	چی ــر،	نقط ــن،	توپ ــط	چی ــا	)خ ــکل	آنه ــا	و	ش ــوط	راهنم ــان	دادن	خط ــامل:	نش ــودار	ش نم

ــام	محورهــا	و...	پرداخــت. لگاریتمــی	و...(	نمایــش	ن
در	بخش	Project Explorer	نیز	دستیابی	به	نمودار	ایجاد	شده	یا	داده	ها	ممکن	است.
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ــان	 ــرای	بی ــا	ب ــن	نموداره ــت.	ای ــی	)Ternary(	اس ــای	مثلث ــم	نمودار	ه ــکان	رس ــزار	ام ــای	نرم	اف ــر	ویژگی	ه از	دیگ
ویژگــی	سیســتم	های	3	فــازی	)مثــل	پلیمــر،	حــال،	ضــد	حــال	یــا	ترکیــب	دو	پلیمــر	و	حــال	یــا	آلیاژهــای	فلــزی(	

ــد. ــه	کار	می	رون ب

	

بــرای	ترســیم	چنیــن	نمودارهایــی،	پــس	از	وارد	کــردن	داده	هــا	می	تــوان	بــا	کلیــک	روی	قســمت	زیــر	آن	را	ترســیم	
کــرد:

	

عاوه	بر	این	ها،	در	نسخه	Pro	امکان	تحلیل	انواع	پیک	و	تعیین	Baseline	و	انتگرال	پیک	وجود	دارد.	
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دیگر منابع آموزشی:

بــرای	آمــوزش	ایــن	نرم	افــزار،	عــاوه	بــر	راهنمــای	آن	می	تــوان	از	محتواهــای	آموزشــی	موجــود	در	ســایت	فــرادرس	
کمــک	گرفــت.	همچنیــن	مثال	هــا	و	نمونه	هایــی	در	قالــب	فیلــم	و	نوشــته	در	ســایر	ســایت	های	انگلیســی	زبــان	موجــود	

ست. ا


