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Diagrama lógico para falar 

e escrever logicamente



Uma era em que as habilidades de

"comunicação lógica" são essenciais

No mundo de hoje, todo o trabalho é complicado e sofisticado.

As habilidades lógicas de redação / fala são essenciais para a

comunicação de informações complexas às partes interessadas, sem

mal-entendidos.

Ao fazer um relatório ou sugestão de trabalho, é essencial 

estruturar logicamente a história

Para "configurar logicamente"O que pode ajudar

Não termine com informações complicadas apenas em frases,

vamos dividi-las em diagramas.

※Se ilustrado, será mais fácil ver a super suficiência, a previsão e o

salto das informações.

A política○○ deve ser adotada.

A razão é ...

O que aconteceu no passado ...

A situação assumida é ...

O resultado esperado é ...



Que lógica essa figura representa? (Q)

Vamos enumerar toda a lógica (relacionamentos lógicos) mostrada

nesta figura em uma lista com marcadores.

① A, B, C, D são necessários para realizar Z.

② A. Primeiro, faça A.

③・・・

④・・・
Pense no seguinte

⑤・・・

⑥・・・

Configuração para realizar Z

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｃ

Z



Que lógica essa figura representa? (Responda)

Se você escrever todos os 3 a 6, será o seguinte

①A, B, C, D são necessários para realizar Z.

②A. Primeiro, faça A.

③B Faça B e C depois de A.

④B e C podem ser feitos independentemente.

⑤Can Você pode fazer D depois de completar B e C.

⑥Quando D terminar, Z se tornará realidade.

Configuração para realizar Z

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｃ

Z



As ilustrações podem exibir lógica

complexa de forma concisa

Mesmo lógica complicada que requer frases longas quando escrita

em texto pode ser exibida de forma concisa se ilustrada.

Para atingir Z, A, B, C, D são necessários.

Primeiro faça A. A seguido de B e todas as

frases.

Faça C Se você escrever apenas

executando B e C independentemente

pode fazer. Depois que B e C terminam,

Você pode fazer D Quando D termina

Z é realizado.

Configuração para realizar Z

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｃ

Z O conteúdo
desta ilustração

Se você escrever 
tudo em frases, 

será assim



Escrevendo lógica em frases

tendem a ser omitidos

Escrever "lógica" em frases requer um grande número de caracteres,

por isso é fácil omiti-lo.

A, B, C, D são necessários para

realizar Z.

é. Primeiro faça A. Todos os cantos

de A e também.

Então faça B e C. B e C são mais

longos, então.

Pode ser feito de forma independente.

Banda

Você pode fazer D quando

C terminar.

Eu vou. Quando D terminar,

Z se tornará realidade.

Para perceber Z, queremos

omitir B e C, depois A

Então você precisa D.

Se você escrever 
tudo, vai demorar 
muito

Se você escrever 
tudo em frases, 

será assim



Ocorrem mal-entendidos ao escrever sem lógica

Frases escritas sem lógica são interpretadas de maneira diferente

pelo leitor

Para perceber Z, próximo a A

B e C, seguidos de D são obrigatórios

・B e C podem ser executados

independentemente

・Interpretado na ordem C após B

・Faça B e C ao mesmo tempo

A frase
abreviada é

Interprete de 
maneiras 
diferentes 

dependendo da 
pessoa

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｃ

Z

Ａ Ｂ ＤＣ Z

Ａ
Ｂ

Ｄ
Ｃ

Z



Se você escrever uma frase longa sem a omitir, 

poderá ignorá-la.

Mesmo se você escrever uma frase longa sem omitir a lógica para

evitar mal-entendidos, ela quase sempre será ignorada.

A, B, C, D são necessários para realizar Z

Primeiro faça A. Depois de A, sem omitir B

E C. B e C são escritores independentes

Você consegue B e C terminaram A frase é

Você pode fazer D.

Quando D terminar, Z se tornará realidade.

O texto não é adequado para notação lógica

Afinal, as frases não são adequadas para escrever lógica complexa.

Verifique se sua lógica tem o hábito de ser ilustrada.

A longa frase
que escrevi
sem omiti-la

O fardo para o 

leitor é pesado



O diagrama lógico representa a lógica

Figura

Existem vários tipos de "ilustração". Um "diagrama lógico" é um

diagrama que representa a lógica.

O tema deste curso é ilustração lógica

No entanto, a ilustração também é bastante difícil···

No entanto, existem muitas pessoas que sabem escrever frases,

mas não são boas ilustradoras.

Ilustração

lógica
Uma coisa que representa lógica.

Use muitas caixas, setas e tabelas

imagem

visual

em formação

Gráficos

Representa uma imagem sensível

coisa. Ao usar ilustrações e fotos

Há muitos.

Fácil de ver o gráfico mostrando

a quantidade

Também chamado de visualização 

de dados.



Existem algumas "dicas" que são úteis

para uma ilustração lógica!

Se você prestar atenção em alguns pontos e repetir na prática, será

mais fácil explicar a lógica.

✓GPS

✓Categoria e Resumo

✓Padrão fixo

É concreto.

Especificamente, na sequência!


