هصْرسازی دادٍ

ظؼ ظًیبیی کَ ثَ قؽػت ظؼ زبل تغییؽ ّ تسْل اقت ،ظؼک ّلبیغ ثبیع ثالظؼًگ يْؼت گیؽظ ،ظؼ غیؽ ایي يْؼت هوکي اقت ؾیبىُبی خجؽاى ًبپػیؽی ثْخْظ آیع .غُي ّ تفکؽ اًكبًی ظؼ ظؼک ّ نٌبضت
اخكبم ّ انکبل لْیتؽ اؾ اػعاظ ّ اؼلبم ػول هیکٌع .الجتَ ایي هْضْع ثَ ایي ػلت اقت کَ اًتؿاع اػعاظ ثؽای ثیبى پعیعٍُب ،پؽظاؾل ثیهتؽی ظؼ غُي اًكبى ازتیبج ظاؼظ .ثؽای هثبل ظؼک ثلٌعی ّ کْتبُی
لع ظّ ًفؽ ثب چهن ثكیبؼ ثِتؽ ّ قؽیغتؽ ظؼک هینْظ تب ظیعى ؼلن هؽثْط ثَ اؼتفبع لع آىُب .زتی هوکي اقت ثب تْخَ ثَ هْلؼیتُبی خغؽافیبیی هتفبّت ّ ظؼ کهْؼُبی هطتلف ،همیبـُبی اًعاؾٍگیؽی
طْل ثب یکعیگؽ هتفبّت ثْظٍ ّ اهکبى همبیكَ يسیر ظاظٍُبی زبيل اؾ اًعاؾٍگیؽی لع آىُب ًیؿ ثَ ؼازتی هیكؽ ًجبنع .ثؽای هثبل اؼتفبع لع یک ًفؽ ثؽاثؽ ثب  ۵فْت ّ لع ًفؽ ظّم  ۷۶۱قبًتیهتؽ ثبنع.
ّاضر اقت کَ ثؽای همبیكَ لع ایي ظّ ًفؽ فمظ ثؽاقبـ اؼلبم ظچبؼ ههکل ضْاُین نع .ظؼ ایي ًْنتبؼ ثب تکٌیک ّ نیٍُْبی هًْؼقبؾی ظاظٍ آنٌب نعٍ ّ ؼّلُبیی ثؽای تْيیف اػعاظ ّ اؼلبم ثب
.قؽیغتؽیي ّ الجتَ ظلیكتؽیي هیؿاى اًتمبل اطالػبت ،اؼائَ ضْاُین کؽظ .ظؼ ایي ثیي ًینًگبُی ُن ثَ اًْاع ًوْظاؼُبی آهبؼی ّ اطالػبتی ظانتَ ّ ضًْيیبت ُؽ یک ؼا هؽّؼ هیًوبیین
فِرست هطالب ایي ًْشتَ
هًْؼقبؾی ظاظٍ ۷.
هًْؼقبؾی ظاظٍ چیكت؟ ۷.۷.
ّیژگیُبی ًوبیم تًْیؽی هْثؽ ۷.1.
هًْؼقبؾی ظاظٍ ثب ًوبیم اطالػبت ػعظی ۷.1.
ظؼک تًْیؽی ّ هًْؼقبؾی ظاظٍ ۷.1.
اظاؼک ،نٌبضت ّ تدكن ظؼ اًكبى ۷.1.
تبؼیطچَ هًْؼقبؾی ظاظٍ ۷.1.
ّاژٍنٌبقی ۷.۱.
ًوًَْای اؾ ًوْظاؼُبی هْؼظ اقتفبظٍ ظؼ هًْؼقبؾی ظاظٍ ۷.1.
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همبیكَ ّیژگیُبی ًوْظاؼُبی هطتلف ظؼ هًْؼقبؾی ظاظٍ ۷.1.۷.
ضاليَ ّ خوغثٌعی 1.

رسن ّ ًوایش ّ رسن ًوْدار برای دادٍُا — هعرفی ّ کاربردُا اؾ آًدبیی کَ ظؼ اغلت هْاؼظ اؾ ًوْظاؼُب ثؽای هًْؼقبؾی ظاظٍ اقتفبظٍ هینْظ ،هطبلؼَ ًْنتبؼُبی ظیگؽ هدلَ فؽاظؼـ ثب ػٌْاىُبی
—  Matplotlibرسن ًوْدار در پایتْى با ّ ّ رسن آى در پایتْى – بَ زباى سادٍ )ً (Boxplotوْدار جعبَ ای پیهٌِبظ هینْظُ .وچٌیي ضْاًعى هطبلت راٌُوای کاربردی — ً SPSSوْدار در
ً.یؿ ضبلی اؾ لطف ًیكت راٌُوای کاربردی

هصْرسازی دادٍ
هیًبهٌع .ظؼ ایي نیٍْ ،اطالػبت ّ ظاظٍُب ،ثَ ّاقطَ تًبّیؽ ّ نکلُب ،لبثل ًوبیم نعٍ ّ ثیٌٌعٍ لبظؼ ثَ ظؼک قؽیغتؽ ّ ثِتؽ )ً» (Data Visualizationوبیم تًْیؽی اطالػبت ؼا «هًْؼقبؾی ظاظٍ
.اطالػبت ًِفتَ ظؼ ظاظٍُب ضْاُع نع
 ،آىُب ؼا ثَ ) (Graphsاؼتجبط تًْیؽیً ،گبنتی قیكتوی ،ثیي تًبّیؽ ّ همبظیؽ هتغیؽُب (کوی یب کیفی) اقت کَ ظؼ هًْؼقبؾی ظاظٍ ثَ ثِتؽیي ًسْ يْؼت هیگیؽظّ .یژگیُبی هتٌْع ظؼ ًوْظاؼُب
اثؿاؼی هِن ثؽای هًْؼقبؾی ظاظٍ تجعیل کؽظٍ اقتّ .خْظ ؼًگ ،اًعاؾٍُبی هطتلف ثؽای ُؽ ظًجبلَ اؾ ظاظٍُب ّ ُوچٌیي ًوبیم ؼًّع تغییؽات ،اؾ هْاؼظی اقت کَ ًوْظاؼُب ؼا ثؽای اؼتجبط تًْیؽی
.ثِتؽً ،كجت ثَ خعاّل ّ گؿاؼنبت هتٌی ،هتوبیؿ هیکٌع
اثؿاؼُبیی هِوی ظؼ هًْؼقبؾی ظاظٍ هسكْة هینًْع .ثَ ایي تؽتیت ،ظاظٍُبی ػعظی (کوی) یب اطالػبت کیفی ،ثَ يْؼت تًبّیؽ ،ضطْطً (Icons) ،وْظاؼُبی آهبؼی ،ایٌفْگؽافیک ،نکلُب ّ ًوبظُب
.هیلَ یب لطبعُبیی اؾ ظایؽٍ ،تجعیل نعٍ ّ اطالػبت هؽثْطَ ؼا هٌتمل هیکٌٌع
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اؼائَ یک ؼّل هْثؽ ثؽای هًْؼقبؾی ظاظٍ کبؼثؽاى ّ هسممیي زْؾٍ تسلیل ظاظٍ ؼا ظؼ نٌبضت ّ کهف ؼّاثظ ثیي پعیعٍُب ّ ظاظٍُبی زبيل اؾ اًعاؾٍگیؽی آىُب ،یبؼی هیؼقبًع .ثَ ایي تؽتیت هدوْػَ
ظاظٍُبی پیچیعٍ ،ثَ نکلی قبظٍ ّ هْثؽً ،وبیم ظاظٍ هینًْع ّ اهؽ اقتطؽاج لْاػع یب تسلیل آىُب آقبى هیگؽظظ .الجتَ اغلت ثؽای همبیكَ یب ضاليَکؽظى ظاظٍُب اؾ خعّل ًیؿ اقتفبظٍ هینْظ ّلی ؾهبًی کَ
.تؼعاظ گؽٍُّب ثؽای همبیكَ ؾیبظ ثبنٌع ،خعّلُب ًیؿ کبؼایی ضْظ ؼا اؾ ظقت هیظٌُع
لؽاؼ ) (Descriptive Statisticsآهار تْصیفی اؾ ظیعگبٍ ثكیبؼی اؾ يبزتًظؽاى ،هًْؼقبؾی ظاظٍ یک ٌُؽ ّ ظؼ ػیي زبل یک ػلن اقت ّ ثَ ػمیعٍ ثؼضی ،تکٌیکُبی هًْؼقبؾی ظاظٍ ظؼ نبضَ
.هیگیؽظ

هصْرسازی دادٍ چیست؟
هًْؼقبؾی ظاظٍ ثَ ؼّل ّ تکٌیکُبی گفتَ هینْظ کَ ثَ هٌظْؼ ثؽلؽاؼی اؼتجبط ظاظٍ یب اطالػبت ثب ثیٌٌعٍ ثب قؽػت ّ ظلت ،هْؼظ اقتفبظٍ لؽاؼ هیگیؽظ .تجعیل همبظیؽ ػعظی ثَ يْؼت انیبء ثًؽی
(.ثَ ػٌْاى هثبلً ،مبط ،ضطْط یب هیلَُب) هًْؼقبؾی ظاظٍ ًبهیعٍ هینْظ .ظؼ هًْؼقبؾی ظاظٍ ُعف ایي اقت کَ اطالػبت ؼا ثَ ؼّنٌی ّ ثب هیؿاى اثؽگػاؼی چهنگیؽ ،ثَ کبؼثؽاى اؼائَ کٌین
 ،هًْؼقبؾی ظاظٍ ّ ّیژگیُب آى ایٌطْؼ )» (Vitaly Friedmanهسكْة هینْظّ« .یتبلی فؽیعهي )» (Data Scienceهًْؼقبؾی ظاظٍ اّلیي گبم ظؼ هؽازل تدؿیَ ّ تسلیل ظاظٍُب ظؼ «ػلن ظاظٍ
:تْيیف هیکٌع
ُعف ايلی هًْؼقبؾی ظاظٍ یب تدكن آىُب ،ثؽلؽاؼی اؼتجبط ّاضر ّ هؤثؽ اؾ طؽیك اثؿاؼُبی گؽافیکی اقت .ایي ثعاى هؼٌب ًیكت کَ لؿّهب هًْؼقبؾی ظاظٍ ثبػث ایدبظ یک تًْیؽ ؾیجب نْظ ثلکَ «

ظؼک اطالػبت ثَ نیٍْ قبظٍ ّ ؼازت هٌظْؼ ایي ؼّل تْيیفی هسكْة هینْظ .ثَ طْؼ هؤثؽ ُ ،ن فؽم ؾیجب نٌبضتی ّ ُن ػولکؽظ ثبیع ظقت ثَ ظقت ُن ظٌُع ّ ثب ثؽلؽاؼی اؼتجبط ثب خٌجَُبی ايلی آى
ثَ ؼّنی ثًؽی ،اطالػبت ًِفتَ ظؼ ظاظٍُبی ًكجت ًب پؽاکٌعٍ ّ پیچیعٍ ؼا اؼائَ ظٌُع .هًْؼقبؾی ظاظٍ کَ ثعّى ُعف تْلیع نعٍ ّ فمظ خبغثَُبی ثًؽی ظانتَ ثبنٌع ،هٌظْؼ ًظؽ هًْؼقبؾی ظاظٍ ًطْاُع
».ثْظ
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اظِبؼ هیظاؼًع کَ هًْؼقبؾی ظاظٍ ظؼ زبلت ایعٍآل ًَ تٌِب ثبیع ثَ طْؼ ّاضر ثب هطبطت ّ )« ّ» (Martin M. Wattenbergهبؼتیي ّاتٌجؽگ )» (Fernanda Viegasظؼ ّالغ« ،فؽًبًعا ّیگبـ
.کبؼثؽ اؼتجبط ثؽلؽاؼ کٌع ،ثلکَ ثبیع تْخَ ّ زكبقیت ثیٌٌعٍ ؼا ُن ثؽ ثیبًگیؿًع
» (Scientific Visualization) ،تدكن ػلوی«» (Information Visualization) ،تدكن اطالػبت«» (Information Graphics) ،هًْؼقبؾی ظاظٍ ظؼ اؼتجبط ًؿظیک ثب «گؽافیک اطالػبت
.اقت )ً« ّ» (Statistical Graphicsوْظاؼُبی آهبؼی )» (Exploratory Data Analysisتدؿیَ ّ تسلیل ظاظٍُبی اکتهبفی«
ظؼ لؽى زبضؽ ،ثب تْخَ ثَ زدن ثكیبؼ ؾیبظ اطالػبت ّ لؿّم ثَ نٌبضت ؼفتبؼ آىُب ظؼ ؾهبى کْتبٍ ،هًْؼقبؾی ظاظٍ ثَ یک زْؾٍ فؼبل تسمیك ،تعؼیف ّ تْقؼَ تجعیل نعٍ اقت ،ثطْؼی کَ ایي تکٌیک،
.تدكن ػلوی ّ اطالػبتی ؼا هتسع کؽظٍ اقت
ظؼ تًْیؽ ً ،۷وًَْای اؾ نیٍْ هْفك ًوبیم اطالػبت ظؼ هًْؼقبؾی ظاظٍ ؼا ههبُعٍ هیکٌیع .اقتفبظٍ اؾ ؼًگ ،ؼاٌُوبی ًوْظاؼ ّ ُوچٌیي یبظظانتگػاؼی ظؼ الثالی ًوْظاؼ ،تْاًكتَ ؼًّع تغییؽات ظؼ
.طْل قبلُب ؼا ثَ ضْثی ًهبى ظُع
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تًْیؽ ً :۷وبیم اطالػبت کتبثطبًَ ّ هْضْػبتی کَ اػضبی یک
ثبنگبٍ ثبؾی ؼایبًَای ثیهتؽ ثَ آى تْخَ ظاؼًع ،ثؽزكت قبل

ّیژگیُای ًوایش تصْیری هْثر
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تْضیر هیظُع کَ کبؼثؽاًی کَ اؾ ؼّلُبی ًوبیم اطالػبت اقتفبظٍ هیکٌٌعّ ،ظبیف تسلیلی ضبيی هبًٌع اًدبم همبیكَ ؼا ؼُجؽی هیکٌٌع .طؽازی گؽافیکی )» (Edward Tufteپؽّفكْؼ «اظّاؼظ تْفت
ًهبى ظاظًع کَ ػٌبيؽ گؽافیکی )« ّ» (Robert McGillؼاثؽت هک گیل )» (William Clevelandاطالػبت ثبیع اؾ ّظیفَ ایي گؽٍّ کَ ُوبى تسلیل ظاظٍُب اقت ،پهتیجبًی کٌع .الجتَ «ّیلیبم کلیْلٌع
.هطتلف ،کن ّ ثیم ایي کبؼ ؼا اًدبم هیظٌُع
ّ ) (Dot Plotالجتَ ثبیع ایي هْضْع ؼا ُن ظؼ ًظؽ گؽفت کَ هیؿاى کبؼایی ُؽ یک اؾ ػْاهل یب ػٌبيؽ گؽافیکی ثب یکعیگؽ هتفبّت اقت .ثَ ػٌْاى هثبل ثؽای ظاظٍُبی چٌع هتغیؽًٍ ،وْظاؼُبی ًمطَ
.ػولکؽظ ثِتؽی ظاؼًع ) (Pie Chartاؾ ًوْظاؼُبی ظایؽٍای )ً (bar Chartوْظاؼُبی هیلَای
 ،کَ ظؼ قبل  ۷811هٌتهؽ نع ،ايْلی ؼا )» (In his ۷811 book The Visual Display of Quantitative Informationاظّاؼظ تْفت» ظؼ کتبثی ثب ػٌْاى «ًوبیم تًْیؽی اطالػبت کوی«
:ثؽای ًوبیهگؽُبی گؽافیکی هؤثؽ ظؼ ػجبؼت ؾیؽ تؼؽیف هی کٌع
».تؼبلی ظؼ گؽافیک آهبؼی ،نبهل ایعٍُبی پیچیعٍای اقت کَ ثب ّضْذ ،ظلت ّ کبؼآیی اؼتجبط ثؽلؽاؼ هی کٌع«
.اؾ ًظؽ اّ ّیژگیُبی ؾیؽ ثؽای هًْؼقبؾی ظاظٍ ّ اثؿاؼُبی آى ثبیع ظؼ ًظؽ گؽفتَ نْظ
ً.وبیبًگؽ ظاظٍُب ثبنع



.ثؽای ثیٌٌعٍ هیؿاى توؽکؿ ّ ظؼک ؼا ثَ زعاکثؽ هوکي ثؽقبًع ّ غُي اّ ؼا ههغْل تکٌْلْژی ؼًگ ،چبؼخْةُبی طؽازی گؿاؼل تًْیؽی ًکٌع
.نبهل ػٌبيؽ هؿازن ظؼ ظؼک اطالػبت ًجبنع



.ثیهتؽیي زدن اطالػبت ؼا ظؼ کنتؽیي فضب ًهبى ظُع



.خوغثٌعی زدن ؾیبظی اؾ اطالػبت ؼا ثَ ُوؽاٍ ظانتَ ثبنع
.ثَ ثیٌٌعٍ ،اهکبى همبیكَ ّ تهطیى اضتالفبت ؼا ثعُع





.ظاظٍُب ؼا ظؼ چٌع قطر (اؾ خؿئیبت ثَ کلیبت) ظؼ یک ًوبی کلی ّ قبضتبؼ هٌبقتً ،هبى ظُع
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ُ.عفظاؼ ّ هؼمْل ثبنع .نبهل نؽذ ،خعّلثٌعی ّ خلٍْ ُبی ثًؽی هٌبقت ثبنع
.ثَ طْؼ کبهل ثب آهبؼ ّ تْيیف نبضىُبی ػعظیُ ،وگبم ثبنع





.ثب ایي ّیژگیُب ،گؽافیک ظؼ هًْؼقبؾی ظاظٍ ثبیع هبُیت ايلی اطالػبت ؼا ثَ هب ًهبى ظُع .زتی هیتْاى گفت کَ هًْؼقبؾی ظاظٍ هیتْاًع ظلیكتؽ ّ نفبفتؽ اؾ آهبؼ ،ؼفتبؼ ظاظٍُب ؼا ثؽایوبى ثیبى کٌع
ثؽای هیؿاى تلفبت اؼتم ًبپلئْى ظؼ ظّؼٍ  ۷1۷1تب  ّ ۷1۷1هؽثْط ثَ خٌگ خِبًی اّلٌُ ،گبهی کَ اؼتم اّ ثَ ؼّقیَ زولَ کؽظ» (Minard) ،ثَ تًْیؽ نوبؼٍ  1ظلت کٌیع .ایي ًوْظاؼ تْقظ «هیٌبؼظ
.ؼا ًهبى هیظُع .ظؼ ایي ًوْظاؼ پٌح هتغیؽ ُنؾهبى ًهبى ظاظٍ نعٍاًع
تؼعاظ ٌُگُبی اؼتم ۷.
) (X,Yهتغیؽ ظّ ثؼعی هکبى لؽاؼگیؽی آىُب ،نبهل طْل ّ ػؽٌ خغؽافیبیی 1.
ؾهبى 1.
خِت زؽکت 1.
ظؼخَ زؽاؼت 1.

پٌِبی ضظ ،اًعاؾٍ اؼتم ظؼ ًمبط خغؽافیبیی هطتلف ثؽزكت ؾهبى ؼا ًهبى هیظُع .اؾ طؽفی ضطْط پبییٌی ًوْظاؼ ،اؼتجبط هیؿاى ظهب ثب تغییؽ اًعاؾٍ اؼتم ؼا ههطى هیکٌع .ایي ًوبیهگؽ چٌع هتغیؽٍ ثؽ
ؼّی یک قطر ظّ ثؼعی ظاقتبًی ؼا ؼّایت هیکٌع کَ ٌُگبم نٌبقبیی ظاظٍُب تْقظ ؼاٌُوب ّ تْضیسبت ُوؽاٍ ًوْظاؼ ،هیتْاًع فْؼاً لبثل ظؼک ثبنع« .تْفت» ایي ًوْظاؼی ؼا ثَ ایي نکل تْيیف هیکٌع:
”“.ایي ًوْظاؼ ؼا هیتْاى ثِتؽیي گؽافیک آهبؼی ظاًكت کَ تبکٌْى تؽقین نعٍ اقت
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تًْیؽ ً :1وبیم اطالػبتی اؾ زولَ ًبپلْى
ثَ ؼّقیَ ظؼ خٌگ خِبًی اّل
ػعم اقتفبظٍ اؾ ايْل غکؽ نعٍ ظؼ ثبال ،هوکي اقت کبؼثؽاى ؼا اؾ ّالؼیت گوؽاٍ کٌع ّ ثبػث تسؽیف پیبهی نْظ کَ ظاظٍُب ثَ ُوؽاٍ ظاؼًع .ایي اهؽ هعیؽاى ّ ؼُجؽاى خبهؼَ ؼا ثَ قوت ّ قْی ًتبیح
هیًبهٌع .هؼوْال ایي گًَْ ًوبیم اطالػبت ثَ ُوؽاٍ گؽافیک ػبلی ّ ؼًگُبی اغْا کٌٌعٍ ثْظٍ ،ثطْؼی کَ )ً» (Chartjunkبظؼقت قْق هیظُع .چٌیي هًْؼقبؾی ظاظٍ ؼا گبُی «ًوْظاؼُبی ثیثوؽ
ُ.عف ايلی ؼا کٌبؼ ؾظٍ ّ ثیٌٌعٍ ؼا هسْ توبنبی تکٌیکُبی تؽقیوی هیًوبیٌع
تفکیک ؼاٌُوبی ًوْظاؼُب اؾ ضْظ ًوْظاؼ ّ ایدبظ خلٍُْبی تًْیؽ ثیثوؽ فمظ ثبػث گوؽاُی ّ يؽف ؾهبى ثیهتؽ ثؽای ظؼک زدن کن اطالػبت ضْاُع نع .ههطى اقت کَ ثبیع اطالػبت ًوبیم ظاظٍ
.نعٍ ًكجت ثَ فضبی هًؽفی ثؽای ًوبیم ثیهیٌَ نعٍ ّ اؾ اؼائَ تْضیسبت ّ اطالػبت غیؽضؽّؼی زػؼ ظانت
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هصْرسازی دادٍ با ًوایش اطالعات عذدی
ثَ ُهت ؼّیکؽظ یب ًْع اطالػبت ػعظی انبؼٍ هیکٌع کَ هوکي اقت کبؼثؽاى ؼا ثب هًْؼقبؾی ظاظٍ هْاخَ کٌع .ایي هْضْع ًهبًگؽ اُویت اؼتجبط ّ تجبظل اطالػبت ثیي )» (Stephen Fewاقتفبى فیْ«
.ثییٌعٍ ّ تًْیؽی اقت کَ هًْؼقبؾی ظاظٍ ایدبظ کؽظٍ اقت
ثؽای هدوْػَ اطالػبتی ثَ کبؼ هیؼّظ کَ ّاثكتَ ثَ ؾهبى ثْظٍ ّ ثؽ اقبـ پعیعٍُبیی هتغیؽ ثؽزكت ؾهبى ایدبظ هینًْع .ثؽای هثبل هیتْاى ) (Time Seriesايطالزب قؽی ؾهبًی :سری زهاًی ۷.
تغییؽات ) (Trendثكیبؼ هْثؽ اقت .ثب ایي کبؼ ،ؼًّع ) (Line Chartهیؿاى یب ًؽش ثیکبؼی ظؼ طْل یک ظّؼٍ  ۷۱قبلَ ظؼ یک کهْؼ ضبو انبؼٍ کؽظً .وبیم چٌیي اطالػبتی تْقظ ًوْظاؼ ضطی
.چٌیي پعیعٍای ظؼ طْل ؾهبى ههطى هینْظ
هؽتت کؽظ .ثؽچكجی کَ ثَ ایي همبظیؽ هؽتت نعٍ ،ثَ يْؼت نوبؼٍ قؽیبل ،ظاظٍ هینْظ ،ؼتجَ ) (Descendingیب ًؿّلی ) (-Ascendingهیتْاى همبظیؽ ػعظی ؼا ثؽزكت تؽتیت يؼْظی :رتبَبٌذی 1.
گفتَ هینْظ .الجتَ ظقتَُب یب گؽٍُّبیی کَ اؾ طجمَثٌعی ظاظٍُبی کیفی (تؽتیجی) قبضتَ هینًْع ًیؿ ظاؼای ؼتجَ ضْاٌُع ثْظ .ثؽای هثبل ثؽزكت نؼجَُبی هطتلف یک فؽّنگبٍ ؾًدیؽٍای )(Rank
ً.وبیم ظاظ ) (Bar Chartیب ًوْظاؼ هیلَای )( (Column Chartهتغیؽ طجمَای) هیتْاى ؼتجَ فؽّل ؼا هسبقجَ کؽظ ّ ظؼ یک ًوْظاؼ قتًْی
قبضتَ هینًْع .ثَ ایي تؽتیت ظاظٍُبی ظّ ثؼعی ؼا هیتْاى ثَ يْؼت ًكجت ظؼ آّؼظٍ ّ ظؼ یک ًوْظاؼ ) (Part-to-Wholeهمبظیؽ ًكجت یب ًكجی اؾ زبيل تمكین یک خؿء ثَ کل :جسء ًسبت بَ کل 1.
ً.وبیم ظاظ .ثؽای هثبل ًوبیم قِن اؾ ثبؾاؼ ظؼ ثیي چٌع فؽّنگبٍ ؾًدیؽٍای ثْاقطَ چٌیي ًوْظاؼُبیی ،ثَ ضْثی اهکبى همبیكَ ؼا ثَ ثیٌٌعٍ هیظُع ) (Pie Chartظایؽٍای
گبُی الؾم اقت کَ یک همعاؼ کوی ؼا ظؼ ثیي چٌع گؽٍّ ثب یکعیگؽ همبیكَ کٌین .ثطًْو ؾهبًی کَ ُعف همبیكَ گؽٍُّب ثب یک اقتبًعاؼظ یب گؽٍّ هؽخغ هطؽذ ثبنع .ثؽای هثبل ً:وایش اختالفُا 1.
.ثؽای همبیكَ ّ ًوبیم اضتالفبت ثْظخَ هسمك نعٍ ّ ثؽًبهَؼیؿی نعٍ ظؼ زْؾٍُبی هطتلف يٌؼت ،ضعهبت ّ ثبًکظاؼی ،ثكیبؼ کبؼآهع ػول هیکٌع )ً (Bar Chartوْظاؼ هیلَای
هؼؽّف اقت ،همبظیؽ هطتلف ػعظی ؼا ثَ يْؼت ظقتَ یب گؽٍُّبیی کَ نبهل فبيلَُبی ػعظی ) (Histogramکَ اغلت ثَ ُیكتْگؽام ) (Frequency Chartیک ًوْظاؼ فؽاّاًی :تْزیع فراّاًی 1.
ههطى ّ طجمَثٌعی کؽظٍ ّ تؼعاظ اػضبی گؽٍُّب یب فؽاّاًی آىُب ؼا نوبؼل هیکٌع .نکل ایي ًوْظاؼ ثَ يْؼت هكتطیلُبیی ثب ضطبهت فبيلَُبی ػعظی ّ اؼتفبع ثؽزكت فؽاّاًی تؽقین هینْظ.
کَ )ً» (Boxplotوْدار جعبَای« ایدبظ هینًْع .ثَ ایي تؽتیت گؽٍُّب اؾ لسبظ اػضبیهبى لبثل همبیكَ هینًْعُ .وچٌیي )» (Frequency Tableجذّل فراّاًی« هؼوْال ایي ًوْظاؼُبی ثؽاقبـ
اثعاع نعٍ ،ؼّنی ظیگؽی ثؽای ًوبیم تْؾیغ فؽاّاًی ظاظٍُب اقت .ایي ًوْظاؼ ،نبضىُبی ظیگؽی هبًٌع هیبًَ ّ چبؼکُب ؼا ُن ًهبى هیظُع» (John Tukey) .تْقظ آهبؼ نٌبـ ثؿؼگ «خبى تْکی
اؾ کبؼثؽظُبی هِن ایي ًوْظاؼ هسكْة هینْظ .اّ اػتمبظ ظاؼظ یک ًوْظاؼ ثبیع آى چیؿی کَ نوب ثب ًگبٍ کؽظى ثَ ظاظٍُب هتْخَ ًوینْیع ؼا ظؼ ظیعتبى لؽاؼ ظاظٍ ّ نوب ؼا )ً (Outlierقاط پرت ًوبیم
.هتؼدت قبؾظ
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ثیي ظّ هتغیؽ ثَ ضْثی )ُ (Correlationوبستگی اقت .هؼوْال ظؼ چٌیي ًوْظاؼی (Scatter/Dot Plot) ،یکی اؾ ؼّلُبی ًوبیم ّاثكتگی ثیي ظّ هتغیؽ ،ؼقن ًوْظاؼُبی پؽاکٌعگی ُ:وبستگی 1.
ّ هتغیؽ ّاثكتَ ظؼ ) (Xظیعٍ هینْظ .ههطى اقت کَ ظؼ يْؼت ُوجكتگی نعیع ثیي ظّ هتغیؽ ،ثب ظاًكتي همعاؼ یکی اؾ آىُب ،ظیگؽی ؼا هیتْاى پیمثیٌی کؽظ .هؼوْال هتغیؽ هكتمل ظؼ هسْؼ افمی
.ظؼ چٌیي ًوْظاؼُبیی ثَ ضْثی ،ظبُؽ ضْاٌُع نع ) (Regression Modelرابطَ رگرسیًْی یب ) (Functionsتْابع ریاضی .ههطى هینْظ ) (Yهسْؼ ػوْظی
ایدبظ نعٍاًعُ ،عف هسمك اقت .اؾ آًدبیی کَ ایي گًَْ همبظیؽ ظاؼای ) (Nominal Measureگبُی همبیكَ ثیي ظقتَُبی هطتلف کَ ثْقیلَ ظاظٍُبیی ثب همیبـ اقوی :هقایسَُای هتغیرُای اسوی ۱.
تؽتیجی ًیكتٌعً ،ویتْاى ثؽای آىُب ًوْظاؼُبی یک نکلی ظؼ ًظؽ گؽفتّ .لی اغلت ثؽاقبـ ثیهتؽیي فؽاّاًی هیتْاى گؽٍُّب ؼا هؽتت ّ ظؼ یک ًوْظاؼ قتًْی یب هیلَای ًوبیم ظاظ .ثؽای
.یکی اؾ ایي گًَْ ؼّلُب ظؼ هًْؼقبؾی ظاظٍ هسكْة هینْظ )ً» (Pareto Chartوْدار پارتْ« هثبل
اهؽّؾٍ ًوبیم گؿاؼنبت هؽتجظ ثب زْؾٍُبی خغؽافیبیی هطتلف ظؼ ًوْظاؼُبیی کَ نبهل ًمهَ یک ًبزیَ اقت ،تکویل هینًْع .ثَ ایي تؽتیت ػالٍّ ثؽ ًوبیم ً:وْدارُای جغرافیایی یا ًقشَای 1.
.یک ًوًَْ اؾ ایي گًَْ ًوْظاؼُب اقت ) (Cartogramنبضىُبیی هْؼظ ًظؽًْ ،ازی ّ هطتًبت طْل ّ ػؽٌ خغؽافیبیی ًیؿ ثَ ُوؽاٍ ًوْظاؼ ظیعٍ هینْظً .وْظاؼ ًمهَ آهبؼی

) (Cartogramتًْیؽ ً -1وًَْ یک ًمهَ آهبؼی
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تسلیلگؽاًی کَ هدوْػَای اؾ ظاظٍُب ؼا ثؽؼقی هیکٌٌع ،هوکي اقت ثیم اؾ یک ًوْظاؼ ؼا ثَ هٌظْؼ هًْؼقبؾی ظاظٍ ثَ کبؼ گیؽًع .ثَ ایي تؽتیت اًتطبة ثِتؽیي نیٍْ یب ؼّل ثؽای ًوبیم ظاظٍُب ،یک
ٌُ.ؽ هسكْة نعٍ کَ الجتَ تکٌیکُبی فٌی ًیؿ ظؼ آى ًمم ضْاُع ظانت .ثَ ُویي ػلت هًْؼقبؾی ظاظٍ ؼا یک ٌُؽ ّ ػلن للوعاظ کؽظٍاًع

درک تصْیری ّ هصْرسازی دادٍ
غُي اًكبى هیتْاًع تفبّت ظؼ طْل ضظ ،نکل ،خِتگیؽی ّ ؼًگ (نعت ؼًگ) ؼا ثَ ؼازتی تهطیى ظُع ،ثعّى آًکَ تالل لبثل تْخِی ثؽای پؽظاؾل آىُب يْؼت گیؽظ .ایي ّیژگیُب ثَ “ضًْيیبت
هؼؽّف ُكتٌع .ثَ ػٌْاى هثبل ،ثؽای نٌبقبیی تؼعاظ ظفؼبت تکؽاؼ ؼلن “ ”1ظؼ یک قؽی اػعاظ ،ثَ ؾهبى ّ تالل یب «پؽظاؾل تْخَ» ؾیبظی ًیبؾ اقت ،اهب )” (Pre-attentive Attributesپیم اؾ تْخَ
.اگؽ ایي ؼلن ظؼ اًعاؾٍ ،خِت یب ؼًگ ثب ثمیَ اػعاظ هتفبّت ثبنع ،تهطیى آى ثب قؽػت تْقظ غُي يْؼت ضْاُع گؽفت

هًْؼقبؾی ظاظٍ ثَ نؽطی هْثؽ ّ هْؼظ تْخَ اقت کَ اؾ ضبيیت ّ ّیژگیُبی «لجل اؾ تْخَ» ثیهتؽیي ثِؽٍ ؼا ثؽظٍ ثبنع .ثؽای هثبل ،اؾ آًدب کَ اًكبى ُب ؼازتتؽ هیتْاًٌع اضتالف ظؼ طْل ضظ ؼا
ًكجت ثَ اضتالف ظؼ قطر ،پؽظاؾل کٌٌع ،هوکي اقت اقتفبظٍ اؾ ًوْظاؼ هیلَای (کَ اؾ طْل ضظ ثؽای ًهبى ظاظى همبظیؽ اقتفبظٍ هی کٌع) هؤثؽتؽ اؾ ًوْظاؼ ظایؽٍای (کَ ثؽای ًهبى ظاظى همبیكَ اؾ قطر
.اقتفبظٍ هی کٌٌع) ظؼ ثیبى ظاظٍُب ػول کؽظٍ ّ ثب قؽػت ثیهتؽی اطالػبت ؼا هٌتمل کٌع

ادارک ،شٌاخت ّ تجسن در اًساى
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هیتْاى گفت کَ تمؽیجب ً ُوَ ؼّلُبی تدكوی ثؽای ًوبیم ظاظٍُب ثَ هًؽف اًكبًی هیؼقٌع (هگؽ آًکَ زیْاًبت ّ زتی ؼثبتُب ؼا ُن ّاظاؼ ثَ ظیعى ّ اقتٌجبط اؾ ؼّی ًوْظاؼ ثکٌین) .ثَ ُویي ػلت
.آگبُی اؾ ًسٍْ اظؼاک ّ نٌبضت اًكبىٌُ ،گبم طؽازی هًْؼقبؾی ظاظٍ ضؽّؼی اقت
»نکلگیؽی هفِْم«» (Thought) ،اًعیهَ«» (Memory) ،زبفظَ«» (Learning) ،یبظگیؽی«» (Attention) ،تْخَ«» (Perception) ،نٌبضت ًكجت ثَ فؽآیٌعُبی یبظگیؽی ظؼ اًكبى ،هبًٌع «اظؼاک
 ،کلیعُبی ايلی ثؽای اًتمبل اطالػبت ثَ نکلُبی هطتلف هبًٌع هتٌی ،تًْیؽی یب يْتیُ ،كتٌع .پؽظاؾل )« ّ» (Problem Solvingزل هكئلَ )» (Readingضْاًعى«(Concept Formation) ،
.ثیٌبیی اًكبى ظؼ تهطیى تغییؽات ّ اًدبم همبیكَ ثیي همبظیؽ ،اًعاؾٍ ،نکل ًكجت ثَ ثمیَ زفُب ،ثكیبؼ کبؼآهع اقت
ٌُگبهی کَ هتغیؽُبی ػعظی ثَ يْؼت ًوبظیي ثَ ضًْيیبت ثًؽی تجعیل هینًْع ،اًكبى هیتْاًع زدن ؾیبظی اؾ ظاظٍُب ؼا ظؼ ؾهبى کْتبٍ پؽظاؾل کٌع .ثَ ُویي ػلت کبؼآهعی اثؿاؼ هًْؼقبؾی ظاظٍ
.ثَ نکلی لبثل لجْل هْؼظ تْخَ اقت
تطویي ؾظٍ هینْظ کَ زعّظ  ۶۱ظؼيع اؾ ًْؼّىُبی هغؿ هیتْاًٌع ظؼ پؽظاؾل ثیٌبیی ًمم ظانتَ ثبنٌع .تدكن ضالق ،ؼّیکؽظ هتفبّتی ؼا ثؽای ًهبى ظاظى اؼتجبطبت ّ ؼّاثظ ثیي همبظیؽ ثَ يْؼت ثلمٍْ
.ثَ اًكبى هیظُع کَ ثعّى اقتفبظٍ اؾ اثؿاؼُبی ثًؽی اهکبى ایدبظ آى ّخْظ ًعاؼظ .ثَ ُویي ظلیل تدكن هیتْاًع ثَ اثؿاؼی ثؽای اکتهبف نِْظی ّ تسلیل ظاظٍ تجعیل نْظ

تاریخچَ هصْرسازی دادٍ
ُیچ تبؼیطچَای اؾ نیٍْ یب ؼّلُبی هًْؼقبؾی ظاظٍ ّخْظ ًعاؼظ ؾیؽا کل پیهؽفت تفکؽ ثًؽی ّ ثبؾًوبیی ثًؽی ظاظٍُب ثَ يْؼت تعؼیدی ّ ثب ؼنع ّ ثلْؽ لعؼتُبی غٌُی ثهؽ ،ایدبظ نعٍ اقت.
.ضطْط تًْیؽیً ،مبنیُبی ظؼّى غبؼُبُ ،وگی ؼّلُبیی ثؽای اًتمبل اطالػبت اؾ فؽظی ثَ فؽظ ظیگؽ یب ًكلی ثَ ًكلی ظیگؽ هسكْة هینًْع
ثؽضالف تًْؼ ػوْهی ،هًْؼقبؾی ظاظٍ یک پیهؽفت هعؼى ّ اهؽّؾی ًیكت .تًبّیؽ هؽثْط ثَ اخؽام قوبّی ّ قتبؼٍُب ؼّی ظیْاؼُبی غبؼُب (هبًٌع اطالػبت هْخْظ ظؼ غبؼ القبکف ظؼ خٌْة
فؽاًكَ) ثیبًگؽ لعهت هًْؼقبؾی ظاظٍ اقت .آثبؼ ثبقتبًی لبثل لوف ُوچْى لْذُبی گلی ّ قفبلی ثیي الٌِؽیي ( 11۱۱قبل لجل اؾ هیالظ) ،هیلَُبی ثبقتبًی ایٌکبُب ( 11۱۱لجل اؾ هیالظ هكیسی) ّ
ً.وْظاؼُبی چْة ظؼ خؿایؽ هبؼنبل ًیؿ هیتْاًٌع ثَ ػٌْاى تدكن ّ تًْیؽ قبؾی اؾ اطالػبت کوی ظؼ ًظؽ گؽفتَ نًْع
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کَ ثَ طْؼ ظلیك ،تْؾیغ هٌبثغ ؾیؽهیٌی ؼا ًهبى هیظُع ،یکی اؾ )» (Turin Papyrus Mapاّلیي تدكن ظاظٍُبی هكتٌع نعٍ ؼا هیتْاى ظؼ لؽى  ۷۷۶۱لجل اؾ هیالظ ههبُعٍ کؽظً« .مهَ تْؼیي پبپیؽّـ
ایي گًَْ هكتٌعات اقت .ایي ًمهَُب ؼا هیتْاى ثَ ػٌْاى خع ػلن ًمهَثؽظاؼی ظؼ ًظؽ گؽفتً .مهَ تْؼیي پبپیؽّـ ًْػی تدكن ظاظٍ اقت کَ اطالػبت ضبو ؼا اؾ طؽیك یک تًْیؽ خغؽافیبیی طؽازی
.نعٍ ،ثب یک هْضْع ضبو ظؼ یک هٌطمَ خغؽافیبیی ههطى ،هؽتجظ هیکٌع

تًْیؽ ً :۴مهَ تْؼیي ؼّی پبپیؽّـً ،وبیم هٌبثغ ّ ثِؽٍگیؽی اؾ آىُب تْقظ
هًؽیبى
 (Linear B Table) ،اؾ یًْبى ثبقتبى ً Bطكتیي انکبل هكتٌعقبؾی تدكن ًمهَُب ،هْضْػی هتهکل اؾ فؽٌُگُب ّ ایعئْلْژیُب ّ قلكلَ هؽاتت اختوبػی اقت .ثَ ػٌْاى هثبل ،خعاّل قٌگی ضطی
تدكن اطالػبت هؽثْط ثَ هؼبهالت ظّؼٍ ػًؽ ثؽًؿ ظؼ زْؾٍ خغؽافیبیی هعیتؽاًَ ؼا اؼائَ هیظُعُ .وچٌیي ایعٍ ثَ کبؼگیؽی اؾ هطتًبت تْقظ ًمهَ ثؽظاؼاى هًؽی ثبقتبى ظؼ نِؽقبؾی هْؼظ اقتفبظٍ
لؽاؼ گؽفت .هْلؼیتُب ّ هطتًبت ضبکی ّ آقوبًی ،تْقظ چیؿی نجیَ ثَ ػؽٌ ّ طْل خغؽافیبیی زعالل تب قبلُب لجل اؾ هیالظ هكیر ،هطؽذ ثْظ .تهکیل ًمهَ یک ؾهیي کؽّی ثب ػؽٌ ّ طْل
.ظؼ اقکٌعؼیَ اثعاع نعٍ ثْظ تب لؽى  ۷۴هیالظی ثَ ػٌْاى هؼیبؼُبی ايلی ّ هؽخغ ثَ کبؼ هیؼفت )» (Claudius Ptolemyخغؽافیبیی کَ تْقظ «کلْظّـ ثطلویْـ
اهب ثب اضتؽاع کبغػ ُوَ چیؿ هتسْل ّ ثب قؽػت ثیهتؽی ؼنع کؽظ .کبغػ ،اهکبى تْقؼَ ثیهتؽ تدكن ّ تًْیؽ قبؾی ؼا ظؼ طْل تبؼیص فؽاُن کؽظ .انکبل ّ ًوْظاؼُب اؾ لؽى ظُن یب ازتوبالً یبؾظُن ثؽای
ً.وبیم تًْیؽی زؽکت قیبؼٍُب ظؼ پیْقت کتبةُبی ظؼقی ظؼ هعاؼـ يْهؼَ هْؼظ اقتفبظٍ لؽاؼ هیگؽفت
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ظبُؽاً چٌیي تؽقینُبیی ،ثؽای ًهبى ظاظى ًمهَای اؾ هعاؼُبی قیبؼٍای ثَ ػٌْاى تبثؼی اؾ ؾهبى ثَ کبؼ هیؼفتَاًع .ثؽای هثبل ظؼ ػلن ُیئت ّ اخؽام قوبّیً ،بزیَ هٌطمِبلجؽّج ؼا ظؼ یک يفسَ ثب یک
ضظ افمی تمكین نعٍ ثَ قی لكوت ثَ ػٌْاى هسْؼ ؾهبى یب طْلی ًوبیم هیظاظًع .هسْؼ ػوْظی ًیؿ ظؼ ایي ًمهَُب ،پٌِبی هٌطمِبلجؽّج ؼا تؼییي هیکٌع .ثَ ًظؽ هیؼقع همیبـ افمی ثؽای ُؽ قیبؼٍ ثَ
.يْؼت خعاگبًَ اًتطبة نعٍ .هتي ُوؽاٍ ایي گًَْ ًمهَُب فمظ ثَ همبظیؽ انبؼٍ ظاؼظ ّ هٌسٌیُب ظبُؽاً ثَ ؾهبى اؼتجبطی ًعاؼًعً .وًَْای اؾ ایي ًمهَ ؼا ظؼ تًْیؽ  ،۵ههبُعٍ هیکٌیع

تًْیؽ ً :۵وبیم زؽکت قیبؼات ّ اخؽام قوبّی
تب لؽى نبًؿظُن هیالظی ،تکٌیکُب ّ اثؿاؼُبی ظلیك ثؽای ههبُعٍ ّ اًعاؾٍگیؽی همبظیؽ اخكبم ّ هْلؼیتُبی خغؽافیبیی ّ قوبّی ثَ ضْثی تْقؼَ یبفتَ ثْظًع .ایي اثؿاؼُب ثب کوک ػلن هثلثبت ّ ّ قبیؽ
.ؼّلُبی هسبقجبتی ،لبظؼ ثَ تؼییي ظلیك هکبىُبی ًمهَثؽظاؼی نعٍ ثْظًع
ٌُ ،عقَ تسلیلی ّ قیكتن هطتًبت ظّ ثؼعی ؼا تْقؼَ ظاظًع کَ ثَ طْؼ کبهل ثؽ ؼّلُبی )« ّ» (Pierre de Fermatپیؽ ِظ فؽهب )» (René Descartesفیلكْف ّ ؼیبضیعاى فؽاًكْی «ؼًَ ظکبؼت
 ّ.اثؿاؼُبی ثَ کبؼگیؽی آى نع ) (Dataظؼ هْؼظ آهبؼ ّ ًظؽیَ ازتوبل ،ؾهیٌَ قبؾ هفِْم ظاظٍ )» (Blaise Pascalػلوی ّ ػولی ًوبیم ّ هسبقجَ همبظیؽ تأثیؽ گػانت .کبؼ «فؽهب» ّ «ثلیؿ پبقکبل
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تًْیؽ :۱فؽهب ،ظاًهوٌع ّ ؼیبضیظاى فؽاًكْی

تًْیؽ  :۶ؼًَ ظکبؼت فیلكْف ّ ظاًهوٌع فؽاًكْی

کوک کؽظ کَ ؼّلُبی گؽافیکی آهبؼی ؼا ثؽای ًوبیم اؼتجبط ظاظٍُبی کوی ایدبظ کٌع .ظؼ تًْیؽ ً ،1وًَْای اؾ ًوْظاؼ قؽی ؾهبًی تؽقین نعٍ )» (William Playfairایي تسْالت ثَ «ّیلیبم پلیفؽ
.تْقظ اّ ظیعٍ هینْظ
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تًْیؽ ً :1وبیم ظاظٍُبی قؽی ؾهبًی هؽثْط ثَ ّاؼظات ّ يبظؼات قبلُبی  ۷۱۱۱تب
 ،۷۱1۱تؽقین نعٍ تْقظ پلیفیؽ
خبى تْکی» ّ «اظّاؼظ تْفت» ،هؽؾُبی هًْؼقبؾی ظاظٍ ؼا ثَ خلْ ثؽظًع« .تْکی» ثب ؼّیکؽظ خعیع ّ ثب ًگؽل آهبؼی ضْظ ،ظؼ تدؿیَ ّ تسلیل ظاظٍُبی اکتهبفی گبمُبی هْثؽی ثؽظانتُ .وچٌیي «
 ،.ؼاٍ ّ ؼّلُبیی ثؽای تًسیر تکٌیکُبی هًْؼقبؾی ظاظٍُب ،ثؽای کكبًی کَ ثب آهبؼ آنٌبیی ًعانتٌع ،هؼؽفی کؽظ»ًوبیم تًْیؽی اطالػبت کوی« «تْفت» ثب کتبة
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 ،ؼیبضیعاى ّ آهبؼنٌبـ آهؽیکبیی) (John Tukeyتًْیؽ  :8خبى تْکی
ثب پیهؽفت تکٌْلْژی ،تکٌیکُبی هْثؽ ّ خعیعتؽی ًیؿ ظؼ هًْؼقبؾی ظاظٍُب ثْخْظ آهع .ثَ ایي تؽتیت اقتفبظٍ اؾ ؼایبًَُب ثَ خبی اقتفبظٍ اؾ ؼّلُبی تؽقین ظقتی ،ثؽًبهَُبی کبؼثؽظی ثكیبؼی ؼا
ّ.اؼظ ثبؾاؼ کبؼ کؽظٍ ثطْؼی کَ قؽػت ّ ظلت ّ ُوچٌیي تٌْع ًوْظاؼُب ّ ؼّلُبی هًْؼقبؾی ّاؼظ هؽؾُبی خعیعی گؽظیع
ّ هْاؼظ ظیگؽ ،اهکبى تدكن ّ هًْؼقبؾی ظاظٍ ُب ظؼ ؾهیٌَُبی هطتلف ثطًْو آهبؼ ؼا فؽاُن کؽظٍاًع .قبیؽ ثؽًبهَُبی  SAS ،SOFA ،R ،Minitab ،Cornerstoneثؽًبهَُبی کبؼثؽظی هبًٌع
ُكتٌع .ثكیبؼی اؾ ؼنتَُبی ظاًهگبُی ّ زتی هعاؼـ ًیؿ ظّؼٍُبیی ثؽای آهْؾل هًْؼقبؾی ظاظٍ  D1 ،Python ّ JavaScriptهًْؼقبؾی ظاظٍ ثیهتؽ هتوؽکؿ ثؽ ؾثبىُبی ثؽًبهًَْیكی هبًٌع
.تعاؼک ظیعٍاًع
یک ثؽًبهَ قبالًَ ظؼ ؾهیٌَ تدكن ظاظٍ ُب ؼا ثَ يْؼت تؼبهلی ،اخؽا کؽظًع .ایي  Pasadenaظؼ  ArtCenter ،Caltech ّ JPLثب نؽّع قوپْؾیْم «کهف ظاظٍ» ظؼ قبل  ، 1۱۷1کبلح طؽازی
.ثؽًبهَُب قؼی ظاؼًع ثَ پؽقمُبیی ظؼ ؾهیٌَ هًْؼقبؾی ظاظٍ پبقص ظٌُع .ثؼضی اؾ قْاالتی کَ ُعف اخؽای چٌیي ثؽًبهَای اقت ،ظؼ اظاهَ ثَ يْؼت فِؽقتّاؼظ غکؽ نعٍاًع
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چگًَْ تدكن تؼبهلی ظاظٍُب ،هیتْاًع ثَ ظاًهوٌعاى ّ هٌِعقیي کوک کٌع تب ؼفتبؼ ظاظٍُبی ضْظ ؼا ثَ طْؼ هؤثؽتؽ کهف کٌٌع؟
چگًَْ هسبقجبت ّ تفکؽ طؽازی هیتْاًع ثَ ًتیدَ ثطم ثْظى ًتبیح تسمیمبت کوک کٌع؟
ثؽای کكت ظاًم ظؼ ایي ؾهیٌَ چَ ؼّلُبیی هؤثؽ اقت؟







ایي ثؽًبهَ آهْؾل ّ کبؼگبُبی هؽثْطَ ،ثب کعگػاؼی اطالػبت ؼاثطَای ثب ضًْيیبت ظیعاؼی ّ تؼبهلی هٌبقت ،ثؽای ثَ ظقت آّؼظى ثیٌم خعیع ثَ ظاظٍُب  ،ؼّیکؽظُبی ثیي ؼنتَای خعیعی ؼا ثؽای زل
.ههکالت ػلوی پیچیعٍ ،طؽازی کؽظٍ اقت

ّاژٍشٌاسی
تدكن ظاظٍُب نبهل ايطالزبت ضبيی اقت کَ ثؽضی اؾ آًِب اؾ ػلْم آهبؼی گؽفتَ نعٍ اقت .ثَ ػٌْاى هثبل ،همیبـُبی اًعاؾٍگیؽی کَ ظؼ آهبؼ تؼؽیف هینًْع ظؼ ایٌدب ُن ثَ کبؼ ثؽظٍ ضْاٌُع نع .ایي
:همیبـُب ّ ّاژٍُبی هؽتجظ ثَ هٌظْؼ ُوبٌُگی ثب ايطالزبت آهبؼی ثَ کبؼ هیؼًّع .ظؼ اظاهَ ايطالزبت ايلی کَ هؽثْط ثَ ًْع همبظیؽ ّ ًسٍْ ًوبیم آىُب اقت ،اؼائَ هینْظ
ثؽچكتُبی هتٌی کَ هبُیت اطالػبتی ظاؼًع ،هبًٌع اقن ،خٌف یب ؼظٍ نغلی ،اؾ ًْع همبظیؽ طجمَای ُكتٌع .ثَ کوک ایي گًَْ همبظیؽ ،هیتْاًین خبهؼَ ؼا ظقتَثٌعی یب گؽٍّثٌعی  (Categorical):طبقَای



.کٌین .ایي ظاظٍُب هؼوْال ثَ يْؼت غیؽ ػعظی ثْظٍ ّ ثَ کوک کعگػاؼی ،ثَ اػعاظ تجعیل هینًْع .ثبیع تْخَ ظانت کَ ایي اػعاظ لبثلیت اًدبم هسبقجبت ؼیبضی ًعانتَ ّ ًویتْاى آىُب ؼا هؽتت کؽظ
همعاؼُبی ػعظی زبيل اؾ اًعاؾٍگیؽی یب نوبؼل ،ظؼ گؽٍّ ظاظٍُبی همعاؼی لؽاؼ هیگیؽًع .ثؽای هثبل ظقتوؿظُب ،هیؿاى خوؼیت ّ فهبؼ ضْى ثیوبؼاى اؾ ًْع ظاظٍُبی همعاؼی  (Quantitative):هقذاری
ُ.كتٌع
خعّل زبّی ظاظٍُبی کوی ّ ػعظی اقت کَ ثؽ اقبـ ًظن ضبيی ظؼ ؼظیفُب ّ قتْىُبی لؽاؼ گؽفتَاًع .ؼظیفُب یب قتْىُب ثَ کوک ثؽچكتُبیی طجمَُب ؼا ههطى هیکٌٌع ّ هسل  (Table):جذّل
تمبطغ قطؽُب ثب قتْىُب نبضىُبی ػعظی هبًٌع فؽاّاًی یب هیبًگیي ؼا ثؽای گؽٍُّبً ،وبیم هیظٌُع .ظؼ ظؼخَ اّل اؾ خعّل ثؽای خكتدْی همبظیؽ ضبو اقتفبظٍ هینْظ .خعّل هوکي اقت ظاؼای
ثؽچكتُبی قتًْی ظقتَای ثبنع کَ ًبم هتغیؽُبی کوی (هثل قي ّ ّؾى) ثْظٍ ّ قطؽُب ًیؿ ثیبًگؽ هتغیؽ کیفی هثال ًبم افؽاظ ثبنع .همبظیؽ ظؼّى ضبًَُبی خعّل ًیؿ قي ّ ّؾى ُؽ یک اؾ افؽاظ ؼا ًهبى
.هیظُع
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اؾ ًوْظاؼُب هؼوْال ثؽای ًوبیم ؼّاثظ ثیي ظاظٍُب ّ همبظیؽ هتغیؽُبی طجمَای اقتفبظٍ هینْظ .ایي نیٍُْبی ًوبیهی ثب تکیَ ثؽ ّیژگیُبی ثًؽی اًكبى هثال تهطیى ضطْط ،اؼتفبع ً (Graph):وْدار



هیلَُب یب فبيلَ ًمبط اؾ یکعیگؽ ایدبظ هینًْع .همبظیؽ ػعظی ظؼ ًبزیَای ههطى هینًْع کَ تْقظ یک یب چٌع هسْؼ هسًْؼ نعٍاًع .ایي هسْؼُب همیبـُبی (کوی ّ طجمَای) ؼا ثؽای ثؽچكت ؾظى ّ
.اضتًبو همبظیؽ ثَ انیبء ثًؽی فؽاُن هیکٌٌع .ثَ ایي ًوْظاؼ گبُی ًگبؼٍ ًیؿ گفتَ هینْظ

ًوًَْای از ًوْدارُای هْرد استفادٍ در هصْرسازی دادٍ
.ظؼ اظاهَ نکل ظبُؽی ثؼضی اؾ ًوْظاؼُبیی کَ ثطًْو ظؼ هًْؼقبؾی ظاظٍ ثَ کبؼ هیؼًّع ،انبؼٍ نعٍ اقتّ .اضر اقت کَ ُؽ یک اؾ آىُب ،ثؽای ثیبى ّیژگی ضبيی ثَ کبؼ هیؼًّع
)همبیكَ تؼعاظ ًبهَُبی الکتؽًّیکی اؼقبل نعٍ (هسْؼ ػوْظی – ظاظٍ کوی) ثؽزكت ؼّؾُبی ُفتَ (هسْؼ افمی – ظاظٍ طجمَای ً:وْدار هیلَای



تًْیؽ  :۷۱یک ًوًَْ اؾ ًوْظاؼ هیلَای یب قتًْی
ایي ًوْظاؼ ،فؽاّاًی گؽٍُّبی هطتلف ؼا ًوبیم هیظُع .ثؽای هثبل ًوْظاؼ فؽاّاًی لیوت ضبًَُب ،نبهل فؽاّاًی (هسْؼ ػوْظی -نوبؼنی) ّ هسْؼ افمی ً – Histogram):وْدار فراّاًی (ُیستْگرام
.ظقتَ یب گؽٍُّبی لیوتی (کیفی -تؽتیجی) اقت
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) (Histogramتًْیؽ  :۷۷یک ًوًَْ اؾ ًوْظاؼ فؽاّاًی یب ُیكتْگؽام
ًوبیم اؼتجبط ثیي ظّ هتغیؽ کوی (ػعظی) ظؼ ایي ًوْظاؼ يْؼت هیگیؽظُ .ؽ ظّ هسْؼ افمی ّ ػوْظی ػعظی ثْظٍ ّ هعل ؼاثطَ (ُوجكتگی) ثیي ظّ هتغیؽ ًوبیم ظاظٍ ً (Scatter Plot):وْدار پراکٌذگی
.هینْظ

تًْیؽ  :۷۷یک ًوًَْ اؾ ًوْظاؼ ًمطَای ثؽای ًوبیم ؼاثطَ ثیي ظّ هتغیؽ ػعظی
.تْقظ ایي گًَْ ًوْظاؼُب تؽقین هینْظ )ُ z=f(x,y)z=f(x,yؽ قَ هسْؼ ثَ يْؼت ػعظی ثْظٍ ّ ثؽای ًوبیم تْاثغ ظّ هتغیؽٍ هٌبقت اقت .هثال ً (3D Scatter Plot):وْدار پراکٌذگی سَ بُعذی

26

تًْیؽ ً :۷1وًَْای اؾ ًوْظاؼ ًمطَای قَ ثؼعی ّ ؼًگی
ظؼ ایي گًَْ ًوْظاؼُب ،اؼتجبط ثیي ًمطَُب هع ًظؽ ثْظٍ ّ ثؽای ًوبیم گؽافُب ّ ًوبیم ؼاـ ّ اضالع یک گؽاف یب خٌگل ،کَ اؾ هفبُین ؼیبضیبت گككتَ ُكتٌع ،ثَ کبؼ ً (Network):وْدار شبکَای
.هیؼّظ .ثب ؼنع نجکَُبی اختوبػی ،اقتفبظٍ اؾ ایي گًَْ ًوْظاؼُب گكتؽل یبفتَ ّ ثَ ایي تؽتیت ًسٍْ اؼتجبط ثیي افؽاظ ّ اختوبػبت اًكبًی ّ نجکَُب ،ثَ ضْثی ًوبیم ظاظٍ هینْظ

27

تًْیؽ ً :۷1وبیم یک ًوْظاؼ نجکَای ّ اؼتجبط ثیي ًمبط یک خٌگل

ظؼ ایي ًوْظاؼ ؼًّع تغییؽات ثؽای چٌعیي هتغیؽ (ُن ّازع) ؼّی یک ًوْظاؼ ظّ ثُؼعی تؽقین هینْظ .ثَ ُویي ظلیل اقتفبظٍ اؾ ایي ًْع ًوْظاؼ اهکبى همبیكَ ثیي همبظیؽ ً (Streamgraph):وْدار جریاى
.ظؼ طْل ؾهبى ؼا هیكؽ ضْاُع قبضت

تًْیؽ ً :۷۴وْظاؼ خؽیبى ثؽای ًوبیم ؼًّع تغییؽات چٌع هتغیؽٍ
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ایي ًوْظاؼُب ثؽای ًوبیم ظّ ّیژگی ُنؾهبى ظؼ ثیي چٌعیي گؽٍّ هٌبقت اقت .الجتَ تفبّت آى ثب ًوْظاؼ ظایؽٍای ظؼ تؼعاظ ؾیبظ گؽٍُّب اقت کَ ایي ًوْظاؼ ؼا ً (Treemap):وْدار ًقشَ درختی
.ثطًْو ظؼ ًوبیم ًسٍْ ػولکؽظ نؽکتُب ظؼ ثْؼـ هْؼظ پكٌع کبؼثؽاى کؽظٍ اقت

تًْیؽ ً :۷۵وْظاؼ ًمهَ ظؼضتی ثؽای ًوبیم خوؼیت ّ هكبزت کهْؼُبی هطتلف خِبى
اؾ ًوْظاؼ گبًت ثؽای ًوبیم اًدبم فؼبلیتُب ثؽزكت ؾهبى يْؼت هیگیؽظ .اؼتجبط ثیي فؼبلیتُب ًیؿ ظؼ چٌیي ًوْظاؼی ظبُؽ نعٍ ّ اطالػبت ؾیبظی ظؼ ؼاثطَ ثب تبؼیص ً (Gantt Chart):وْدار گاًت
.نؽّع ،ضبتوَ ّ پیمًیبؾُبی یک فؼبلیت ظؼ آى ظیعٍ هینْظ

تًْیؽ ً :۷۶وْظاؼ گبًت ثؽای ًوبیم ؼاثطَ ثیي فؼبلیتُب ثؽزكت ؾهبى
ثؽای ًوبیم ُوؿهبى چٌع هتغیؽ ّ ؼاثطَ ثیي گؽٍُّب ،ایي ًوْظاؼ ثَ ضْثی ػول هیکٌع .اقتفبظٍ اؾ ایي ًوْظاؼ ظؼقت ثَ هبًٌع یک خعّل تْافمی اقت کَ هیتْاًع ثیي ظّ یب ً (Heat Map):قشَ گرهایی
.چٌع گؽٍّ ،یک یب چٌع نبضى هسبقجبتی ؼا همبیكَ کٌع
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تًْیؽ ً :۷۱وْظاؼ ًمهَ گؽهبیی ثؽای ًوبیم اؼتجبط ثیي ظّ یب چٌع هتغیؽٍ گؽُّی ّ نبضىُبی هسبقجبتی ثیي گؽٍُّب
ایي ًوْظاؼ ظاؼای یک هسْؼ افمی اقت ّ همبظیؽ ثؽاقبـ اًعیكی کَ ؼّی هسْؼ افمی ظاؼًع ،هؽتت نعٍاًع .ؼًگُب ًیؿ ثیبًگؽ نعت یب ضؼف (کْچکی یب ثؿؼگی) یک  (Strip Graphic):گراف ًْاری
ّ.یژگی ػعظی ُكتٌع

تًْیؽ ً :۷1وبیم یک ًوْظاؼ ًْاؼی ثؽای همبیكَ ظهبی یصُبی لطجی ًكجت ثَ هیبًگیي ظّؼٍ
ًوبیم تغییؽات یک پعیعٍ ظؼ طْل ؾهبى ظؼ ایي ًوْظاؼ تْقظ ظایؽٍُبی کَ هؽکؿ آى هجعا یب هدوْػَ هؽخغ ؼا ًهبى هیظُع ،تْقظ ًوْظاؼ هبؼپیچی يْؼت ً (Spiral Graph):وْدار هارپیچی
.هیگیؽظ
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تًْیؽ ً :۷8وْظاؼ هتسؽک هبؼپیچی ثؽای ًوبیم تغییؽات گؽهبیی کؽٍ ؾهیي ظؼ قبلُبی  ۷1۵۱تب 1۱۷1

هقایسَ ّیژگیُای ًوْدارُای هختلف در هصْرسازی دادٍ
.ظؼ خعّل ؾیؽ ّیژگیُبی ًوْظاؼُبی هطؽذ ظؼ هًْؼقبؾی ظاظٍ ،هبًٌع کبؼثؽظ ،هتغیؽُبی هْؼظ اقتفبظٍ ّ هثبلُبی ّالؼی ثب یکعیگؽ همبیكَ نعٍ اقت

هثال کاربردی

ّیژگی

همبیكَ فؽّل ثَ تفکیک نؼت یک

همبیكَ ثیي نبضىُبیی هبًٌع هیبًگیي

فؽّنگبٍ ؾًدیؽٍای ثب ظؼ ًظؽ گؽفتي

یک اًعاؾٍ یب نوبؼل اػضبی یک

نیفت يجر ّ نت

ظقتَ

هتغیرُا ّ ابعاد بَ کار رفتَ در ًوْدار

ًام ًوْدار

اًعاؾٍ  /نوبؼل

ً (Bartوْظاؼ هیلَای  /قتًْی
)/Column Chart

هتغیؽ گؽُّی یب طجمَای
ؼًگ ثؽای توبیؿ ثیي ظقتَُبی
هتفبّت ثَ ػٌْاى هتغیؽ ظّم گؽٍّ
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ثٌعی
همبیكَ ثیي تؼعاظ ظضتؽاى ّ پكؽاى

همبیكَ ثیي تؼعاظ یب فؽاّاًی ثیي گؽٍّ

ظاًمآهْؾ ظؼ ؼظٍُبی قٌی هطتلف

یب ظقتَُب

ًوبیم ؼاثطَ طْل لع ّ ّؾى افؽاظ

ثَ هٌظْؼ ًوبیم ؼاثطَ ثیي ظّ هتغیؽ

ثؽزكت خٌكجت (ؼًگ) ّ ُوچٌیي

ّاثكتَ) ثب ظؼ (  yهكتمل) ثب(  xػعظی

ًژاظ (ًوبظ) ثب تْخَ ثَ هتْقظ کبلؽی

ًظؽ گؽفتي هتغیؽ قْم (اًعاؾٍ) ثَ

)ظؼیبفتی (اًعاؾٍ

ػٌْاى هتغیؽ ػعظی هكتمل ظؼ ظقتَ یب

تؼعاظ  /هتغیؽ نوبؼنی

ًوْظاؼ فؽاّاًیُ /یكتْگؽام

ظقتَ یب گؽٍُّب

)(Histogram

ؼًگ ثؽای توبیؿ گؽٍُّب

گؽٍُّبیی کَ تْقظ ًوبظ یب ؼًگ

 xهسْؼ

ً (Scatterوْظاؼ ًمطَای  /پؽاکٌعگی

 yهسْؼ

)/Dot Plot

ًوبظ یب ًهبًَگػاؼی ًمبط

.ههطى نعٍاًع

اًعاؾٍ (ثَ يْؼت ثؿؼگی یب لطؽ ُؽ
)ًمطَ
)ؼًگ (ثؽای ًوبیم ظقتَُب
ؼقن تْاثغ ؼیبضی ظّ یب چٌع هتغیؽٍ

ثَ هٌظْؼ ًوبیم ؼاثطَ ثیي ظّ هتغیؽ

ظؼ فضبی قَ ثُؼعی

ثب ظؼ ًظؽ ) (x , yػعظی هكتمل
ّ ظؼ ) (zگؽفتي هتغیؽ قْم ّاثكتَ
ظقتَ یب گؽٍُّبیی کَ تْقظ ؼًگ
.ههطى نعٍاًع
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 xهسْؼ

ًوْظاؼ ًمطَای قَ ثُؼعی

 yهسْؼ

)(1D Scatter Plot

 zهسْؼ

)ؼًگ (ثؽای ًوبیم ظقتَُب
ًوبیم نجکَُبی اختوبػی ّ اؼتجبط

اؼتجبط ثیي هتغیؽُبی گؽُّی ثؽاقبـ

کبؼثؽاى ثب یکعیگؽ یب ًوبیم تؼعاظ

نعٍ ؼاثطَ یب ثؿؼگؽی خوؼیتی ظؼ ُؽ

اػضبی گؽٍُّبی پؽطؽفعاؼ یب

گؽٍّ

.هسجْة ظؼ نجکَُبی اختوبػی

)گؽٍ یب ؼاـُب (هْلؼیت

)ً (Network Plotوْظاؼ نجکَ

)ؼًگ گؽٍُب (گؽٍّ یب ظقتَ
ثؿؼگی یب کْچکی اًعاؾٍ گؽٍُب

ایدبظ ضْنَُبی ُوگي ّ ُن نکل
اضالع یب ضطْط اؼتجبطی
تهطیى ًمبط ظّؼافتبظٍ یب پؽت کَ ثَ
همعاؼ ػعظی ثؽای ضطبهت ضطْط

ُ.یچ ظقتَ یب گؽُّی تؼلك ًعاؼًع

اؼتجبطی
ًوبیم گؽٍّ یب افؽاظی کَ ًمم
ظّؼی ّ ًؿظیکی گؽٍُب

.اؼتجبطی ظاؼًع
تؼییي افؽاظ یب گؽٍُّبی تبثیؽگػاؼ ظؼ
نجکَُبی اختوبػی هٌبقت ثؽای
نؽکتُب ّ ًِبظُبی ضعهبتی ثؽای
تبثیؽ ثیهتؽ ؼّی خبهؼَ ُعف

هیؿاى هؽگ ّ هیؽ (اؼتفبع) ثؽاقبـ

پیگیؽی تغییؽات یک پعیعٍ ثؽاقبـ
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)پٌِبی ًْاؼُب (هتغیؽ ػعظی

)ً (Streamgraphوْظاؼ خؽیبى

ػْاهل هطتلف قْاًر ؼاًٌعگی ّ

چٌعیي هتغیؽ ظؼ ثیي چٌعیي گؽٍّ

همبیكَ هبٍُب (ضطبهت) ههبثَ ظؼ
قبلُبی هطتلف

)ؼًگ (ظقتَُب
)هسْؼ افمی (ؾهبى یب خؽیبى

ًوبیم هیؿاى زدن ،اؼؾل ،تؼعاظ قِبم

همبیكَ ثیي چٌعیي گؽٍّ ثؽاقبـ یک

فؽّضتَ نعٍ ظؼ ثبؾاؼ ثْؼـ

هتغیؽ کوی

ًوْظاؼ ؼًّع پیهؽفت کبؼ پیوبًکبؼاى ّ

تسلیل ؼًّع فؼبلیتُب (تمعم ّ تبضیؽ) ثَ

تسلیل ػولیبت تْقظ کبؼفؽهب

ُوؽاٍ طْل ظّؼٍ فؼبلیت

ًوْظاؼ همبیكَ ؼّلُبی ضْنَ یب

تهطیى ظقتَُبی ُوكبى ّ ًوبیم

ظقتَثٌعی

ُوكبًی ثؽاقبـ ؼًگُب

ًوبیم تغییؽات ظهب ًكجت ثَ یک تبؼیص

همبیكَ ثیي همبظیؽ هطتلف ّ اضتالف

)ضبو (هؽخغ

آىُب اؾ هؽکؿ ًوْظاؼ ثَ ػٌْاى همعاؼ

)اًعاؾٍ (هتغیؽ کوی

ً (Treemapوْظاؼ ًمهَ ظؼضتی

)ؼًگ (هتغیؽ طجمَای

)Chart

)ؾهبى (هسْؼ افمی

)ً (Gantt Chartوْظاؼ گبًت

)ؼًگ (ظقتَ یب فؼبلیتُب
)قطؽ (ظقتَُب

)ً (Heat Mapمهَ گؽهبیی

)قتْى (ظقتَُب
)ضْنَُب (گؽُّبی ُن نکل
)ؼًگُب (فبيلَ ثیي اػضبی ضْنَ

 (Coronaهیؿاى ؼنع ّیؽّـ کؽًّب

هؽخغ

ظؼ یک ظّؼٍ ؾهبًی )Virus
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)هسْؼ افمی (ظقتَُب

)ؼًگُب (نعت هتغیؽ ػعظی

) (Strip Graphگؽاف ًْاؼی

ًوبیم هیؿاى گؽهبیم ؾهیي ثؽزكت

ًوبیم ؼًّع تغییؽات یک هتغیؽ ّاثكتَ

هبٍ ّ قبلُبی هطتلف

ثَ ؾهبى ثَ تفکیک ّ تمكین هبٍ یب

ؼًگُب ًهبًگؽ قبلُب ّ لطبعُب ًیؿ

ظّؼٍُبی تٌبّة ههطى ظؼ قبلُبی
گًْبگْى

)نؼبع ظایؽٍُب (هتغیؽ ّاثكتَ

)ً (Spiral Graphوْظاؼ هبؼپیچی

)ؾاّیَ چؽضم (هتغیؽ تٌبّة – هبٍ
)ؼًگ (قبلُبی هطتلف

.هبٍُب ؼا ًهبى هیظٌُع
لطؽ ُؽ یک اؾ ظایؽٍ ًیؿ هیؿاى
گؽهب ؼا ثَ ػٌْاى یک هتغیؽ ّاثكتَ
ثَ ؾهبى ًهبى هیظُع( .ؼخْع کٌیع
)ثَ تًْیؽ ۷8

خالصَ ّ جوعبٌذی
ظؼ ایي ًْنتبؼ ثب نیٍُْبی هطتلف هًْؼقبؾی ظاظٍ آنٌب نعٍ ّ ُوچٌیي تبؼیطچَ ّ ّیژگیُبی آى ؼا یبظآّؼی کؽظین .اثؿاؼُبی آهبؼی ّ ثِؽٍگیؽی اؾ تؽقینُبی آهبؼی ًیؿ ظؼ هًْؼقبؾی ظاظٍ ًمم
هِوی ظاؼًع ثطْؼی کَ نبیع ثتْاى هًْؼقبؾی ظاظٍ ؼا ثؽگؽفتَ اؾ آهبؼی تْيیفی ظاًكت .هؼؽفی ًوْظاؼُبی هِن ّ ػولکؽظ آىُب ظؼ هًْؼقبؾی ظاظٍ ًیؿ ظؼ ایي ًْنتبؼ ًیؿ اؾ هْاؼظی ثْظ کَ ثَ آى
.پؽظاضتین
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آشنایی با روش های مختلف نمایش داده ها

نمودارها ،منحنی ها ،دیاگرام ها و بصری سازی

مقدمه:
از دیرباز استفاده از نمادها و اشکال گوناگون برای انتقال اطالعات و دانش در میان انسان ها رواج داشته است .از نقش و نمادهای
کنده کاری شده روی دیواره های غارها گرفته تا استفاده از نمادهای قبیله ای داللت بر جایگاه تصاویر و دیدن در میان بشر دارد.
بعضی از این تصاویر انصافاً شباهت زیادی به نمودار ها دارند! خط (مانند خطی میخی) هم نوعی بصری سازی به شمار می رفت که
طی سالیان دراز به شکل امروزی درآمده است.

در طول تمامی ادوار تاریخی ،بصری سازی دادهها به علت محدود بودن خود دادگان ،با محدودیت مواجه بود .به مرور با افزایش
حجم اطالعات ،نیاز مردم به روش نمایش بهتر و تحلیل اطالعات افزایش یافت .انتهای قرن  Willialm Playfair ،۱۸تعداد
زیادی از نمودارها و هیستوگرامها را در کتاب خود معرفی نمود .او از این نمودارها برای نمایش دادههای اقتصادی بهره جست .در
آن زمان بیشتر دادهها در قالب جدول نشان داده میشدند اما  Playfairآنها را به شکل اینفوگرافیک تبدیل کرد.
از همان زمان ،نمودارها و گرافها به بینندگان برای اتخاذ تصمیمات مناسبتر بر اساس دادهها کمک نمودند .متخصصان آمار
ابزارهای بیشتری برای نمایش بصری دادهها طراحی کردند و توسعه دادند و هماکنون فناوری نوین روشها و ابزاری در اختیار ما
قرار داده که تابهحال قابلتصور نبوده است .رواج استفاده از یک استاندارد جهانی برای نمایش مفاهیم ،پیام ها ،داده ها و اطالعات
به قرن هفدهم میالدی بر می گردد .در آن زمان نمودارهای دایره ای (شبیه شیرینی پای) توسعه پیدا کردند .پس از آن به مرور انواع
نمودار طراحی و به کار گرفته شدند .برای درک کاربرد نمودارها و علت توجه زیاد به آنها کافی است به دنبال پاسخی برای این
سؤال مهم گشت:
چه باید کرد اگر قرار باشد حجم عظیمی از اطالعات در کمترین زمان ممکن در اختیار مخاطب قرار بگیرد؟
دیدن و تماشا کردن اشکال و نمادها ،راحت تر و سریع تر از خواندن خط است .بنابراین مطمئناً ابزاری گرافیکی که بتواند اطالعات
را به گویاترین و کم حجم ترین شکل ارائه دهد کاربرد خواهد داشت .ازاین رو امروزه نمودارها جایگاه ویژه ای در گزارش دهی
و اطالع رسانی دارند.
2
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نمودارها طوری طراحی شده و مورد استفاده قرار می گیرند که به راحتی درک مناسبی از داده و ارتباط میان آن ها در مخاطب
ایجاد کنند .درک پراکندگی گونه های گیاهی ،اطالع از نقشه های هواشناسی ،پیدا کردن مسیر روی نقشه مترو و پیش بینی قیمت
کاالها در روزهای آتی با بررسی روند تغییر قیمت آن ها همگی اشاره به کاربردهای گوناگون ابزار گرافیکی دارند.

نمودار و بصری سازی کشورهای جهان

دسته بندی
در یک دسته بندی نمودارها را به سه دسته تقسیم می کنند .مبنای این دسته بندی هدف استفاده از نمودار است:
الف) نمودارهای مقایسه ای:
برای مقایسه بین دو متغیر (یا بیشتر) یا دو عنصر به کار می روند.
ب) نمودارهای پراکندگی:
پراکندگی داده ها را بر روی یک صفحه نمایش می دهند.
ج) نمودارهای رابطه ای:
رابطه ی متغیرها را با یکدیگر نشان می دهند.
اما نمودارها را بر اساس ظاهر نیز دسته بندی بندی می کنند که عبارتند از:
خطی
دایره
ای

رادار
انواع
نمودار

میله ای
و ستونی

سطحی
پراکنده

نمودارها دارای تنوع عملکردی زیادی هستند که در ادامه به بررسی اغلب آنها پرداخته می شود.
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 -1هیستوگرام ()Histogram
هیستوگرام یا بافت نگار ،یکی از انواع نمودارها و برای نمایش گرافیکی توزیع دادههای عددی می باشد .این نوع نمودار که توسط
کارل پیرسن معرفی شده ،تقریبی از توزیع احتماالتی یک متغیر کمّی و پیوسته است .هیستوگرام ها کاربردهای متنوعی دارند و در
اکثر تحلیلهای آماری نیز به کار میروند .یکی از جالبترین کاربردهای آنها در پردازش و تحلیل تصاویر است.

نمونه نمودار هیستوگرام

برای رسم این نمودار می بایست محدوده مقادیر متغیر مربوطه را به تعدادی بازه (به طور پیش فرض هم اندازه) تقسیم کرده ،سپس
فراوانی دادههایی که در محدوده هر بازه قرار میگیرند شمارش شود .ارتفاع هر ستون بیانگر فراوانی محاسبه شده است .بازهها اغلب
متوالی ،مجاور و ناهمپوشان هستند .محور افقی در شکل فوق ،مدت زمان انجام فرایند و محور عمودی تعداد فرایندهایی است که
مدت زمان آنها در بازه مورد نظر واقع شده است.
 -2نمودار میله ای ()Bar chart
نمودار میلهای ،سادهترین راه مقایسه دستههای متفاوت است .از نمودارهای میلهای برای نمایش و مقایسه فراوانی مقادیر ،نسبتها و
درصدها استفاده میشود .این نوع نمایش امکان مقایسه گروههای مختلف داده و کلی گویی درباره داده را به دست میدهد .یک
محور آن دستههایی هستند که مقایسه میشوند و محور دیگر مقدار هریک را نمایش میدهد .این نمودار تقریباً برای نشان دادن هر
نوع دادهای مناسب است.
این نمودار ،نموداری است که برای نمایش دادن دادههای گروه بندی شده از میلههای مستطیلی شکلی استفاده میکند که طول هر
یک بیانگر مقدار متناسب با هر گروه داده است .بدین ترتیب شباهت زیادی بین این نوع از نمودارها با نمودارهای هیستوگرام وجود
دارد .در این نمودار ،میله ها میتوانند مستطیلی ،استوانهای ،هرمی یا مخروطی باشند.

نمونه نمودار میلهای افقی
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نمودار میله ای می تواند عمودی هم ترسیم گردد که به آن نمودار میله ای ستونی می گویند .در شکل زیر مقادیر (درصد) مربوط
به چهار گزینه مختلف در ارتباط با چهار کشور مختلف در قالب نمودار میلهای عمودی نشان داده شده است .این نمودار ازآن جهت
که در قبال هر یک از کشورها ،مقادیر گروهی از اقالم مختلف را نشان میدهد گروهی نامیده میشود.

نمونه نمودار میله ای ستونی-گروهی

نمودارهای میلهای در رسم از ساده ترین انواع نمودارها هستند .برای رسم تنها کافی است مقادیر (چه مقدار واقعی ،چه درصد و چه
مقدار تجمعی) مربوط به هر یک از اقالم محاسبه شده و در قالب یک میله مشخص ،در جای معین خود ترسیم شود.
گاهی اوقات هنگام مطالعه و بررسی گروهی از افراد ،مقایسه چندین متغیر در یکزمان متداول است .عالوه بر آن ،بسیار کاربردی
است که پیشینه های قومی و نژادی ،سن و جنسیت را در برابر کل جمعیت مورد آزمایش قرار داد .در این موارد با تلفیق کاربرد دو
نمودار ستونی و دایرهای ،نسبتها و روندها را در کنار هم بررسی میکند .نمودار حاصله ،نمودار میله ای انباشته
) (Stacked Bar Graphنام دارد .این نمودارها فقط برای نشان دادن بخشهایی از یک کل مفید نیستند .آنها همچنین
میتوانند برای نمایش متغیرهای اضافی استفاده شوند .در حالی که نمودار میلهای پایه می تواند نشان دهد که چه بخشی از یک
جمعیت در یک دوره زمانی ،به عنوان افرادی که اضاقه وزن دارند طبقه بندی شده اند  ،با استفاده از یک نمودار میلهای جمع شده
عالوه بر این مورد همچنین می توانید ببینید چه مقداری از کل آن افراد چاق ،فربه هستند.

نمونه نمودار میله ای انباشته
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 -3نمودار دایرهای ()Circle chart / Pie chart
نموداری بسیار کارآمد برای مقایسه بخشهایی از یک کل است نمودار دایره ای ،پای یا کیکی ،نمایشی از نسبتهای عددی را در قالب
برشهایی روی یک دایره ارائه میدهد .برای رسم این نمودار ابتدا میبایست مجموع مقادیر را به دست آورد ،سپس سهم هر برش (نسبت
مقدار متناظر با آن به مقدار کل) را حساب کرد .بر اساس همین نسبتها ،محیط دایره به قطاع مختلف تقسیم میشود که طول هر یک برابر
نسبت مربوطه در محیط دایره است .نمودارهای جذاب دایره ای شکل انواع مختلفی دارد که نمودار کیکی با قطاع جداشده و نمودار
چندسطحی (دوایر هم مرکز) ازجمله آنها هستند.

نمونه نمودار دایرهای

نمونه نمودار دایرهای با قطعات جدا شده

نمودار ، Sunburstنوعی از نمودار دایرهای چند سطحی است و نمایانگر دادههای سلسله مراتبی با استفاده از دایرههای متحدالمرکز است.
هر حلقه از این نمودار ،یک سطح از سلسلهمراتب را مشخص میکند .حلقهها همچنین میتوانند بیشتر به تقسیمبندیهای چندگانه در یک سطح
سازمانی جدا شوند.

نمونه نمودار ( Sunburstنمودار دایره ای چند سطحی)
نقطه ضعف نمودار دایره ای این است که مقایسه مساحت برش ها یا مقایسه طول کمانها در مواردی که تقریباً هم اندازه باشند بسیار
دشوار و گمراه کننده است .از این رو غالباً نمودارهای دیگری نظیر نمودار میلهای را به آن ترجیح میدهند .در شکل زیر می توان
کارایی نمودار میلهای را در برابر نمودار پای مقایسه کرد.

نمودار دایرهای و میلهای متناظر
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 -4نمودار خطی ()Line Graph
نمودار خطی گونهای از نمودارها است که اطالعات را در قالب دنبالهای از نقاط دادهای (نشانگر) که با خطوط شکسته به ترتیب به
هم متصل شدهاند نشان میدهد .این نمودارها ابزار بصری سازی قدرتمندی هستند که در ردیابی تغییرات در دورههای زمانی کوتاه
یا بلندمدت و یا میزان همبستگی خاصی نشان میدهند .مثالً یک محور ممکن است یک مقدار متغیر را نشان دهد درحالیکه محور
دیگر تعیینکننده بازه زمانی باشد .زمانی که تغییرات کوچکی وجود دارد ،نمودارهای خطی بهتر از نمودارهای میلهای میتوانند آن
را نشان دهند .از این نمودارها همچنین برای مقایسه تغییرات در دوره های زمانی یکسان برای بیشتر از یک گروه داده میتوان استفاده
کرد .در این نمودار ،ابتدا هر مقدار بهطور مجزا مشخص میشود و در آخر نقاط به هم متصل میگردند؛ حتی بیش از یک خط هم
برای نمایش نمودارهای مختلف بارنگهای متفاوت قابلنمایش است.
نمودار خطی در اغلب حوزهها به عنوان نمودار پایهای مورداستفاده قرار می گیرد .موضوع مهمی که درباره نمودارهای خطی مطرح
است یافتن تابعی است که بیشترین تطبیق را به نقاط داده داشته باشد .چنین فرایندی فرایند برازش منحنی نامیده میشود .انواع روشهای
رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی در این زمینه کاربرد دارند.

نمونه نمودار خطی

نمودار خطی مشبک ( ،)Trellis Line Graphنوعی نمودار خطی است که به دانشمندان اجازه میدهد تا مجموعه دادگان پیچیده و
چند متغیری را بررسی نمایند ،یعنی سنجش میزان بیشتری اطالعات در یک زمان .نمودار بر مبنای اصل تشابه با همتای سادهتر خود است

نمونه نمودار خطی مشبک
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نوع دیگری از نمودار خطی ،نمودار سهام یا  Stock Chartsاست 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 .این نمودار به سادگی تغییرات در ارزش سهام خاص یا کلی
بازار را طی یک دوره زمانی نشان می دهد .چندین سهام را می توان همزمان ردیابی و به سادگی با استفاده از خطوط مختلف رنگهای
مختلف مقایسه کرد.

نمونه نمودار سهام

نمودار سطح انباشته یا مساحت ) ،(Stacked Area Chartهمانند نمودارهای خطی هستند ،با این تفاوت که ناحیهی زیر
خطوط کامال پر شده است .همچنین تمرکز نمودارهای خطی بر روی تغییرات مقدار نسبت به زمان است در حالی که نمودار مساحت
بیشتر رشد در طول زمان را نمایش میدهد .تفاوت این دو بسیار جزئی است ،ولی زمانی که بخواهیم برای مثال تفاوت تعداد درختان
قطع شده بین سالهای  ۱3۸0تا  ۱3۸5و بین سالهای  ۱390تا  ۱395را به دست بیاوریم ،نمودار مساحت است که این کار را به بهترین
نحو انجام میدهد.

نمونه یک نمودار سطح انباشته
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 -5نمودار پراکندگی)(Scatter Plot Chart
این نمودار ارتباط میان دو یا چند متغیر را نشان میدهد .دادهها در این نمودار بهعنوان مجموعهای از نقاط مشخصشدهاند ،هرکدام
نمایانگر مقدار متغیری که در محورهای افقی یا عمودی تعیینشده است .مثالً یک دکتر با مشاهده نمودار نرخ ضربان قلب در برابر
شاخص توده بدن ) (BMIمی تواند به این نتیجه برسد که هرچه نرخ ضربان قلب باالتر باشد ،مقدار  BMIبیشتر است.

نمونه نمودار پراکندگی

با ترکیب یک نمودار خطی با یک طرح پراکنده ،متخصصان آمار می توانند رابطه بین دو مجموعه داده را بیان کنند .به این نمودار ،نمودار
 Scatter-Line Comboمی گویند .نمودار از دو محور تشکیلشده که هرکدام مجموعهای از دادهها را نمایش میدهند .مثالً
یک محور ممکن است درصد اشغال تخت مربوط به بخش های بالینی به تفکیک باشد و محور دیگر چرخه اشغال تخت همان بخش
ها را مشخص کند .برای هر بخش ،میانگین درصد اشغال تخت برحسب چرخه اشغال تخت با نقاطی روی نمودار نمایش داده
میشود .نمودار پابون السو نمونه ای از این مدل نمودارهاست.

نمونه نمودار ترکیبی پراکنده – خطی
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 -6نمودار منطقه ای ( )Area chartانباشته یا تجمعی
نوع دیگری از نمودارهای مقایسه ای نمودار منطقه ای تجمعی است که حالت خاصی از نمودار منطقهای است .برای همین ابتدا
نمودار منطقه ای را معرفی میکنیم و در خالل آن به معرفی نمودار منطقهای انباشته یا تجمعی میپردازیم.
نمودار منطقهای جهت نمایش روابط میان سریهای زمانی بکار می رود؛ اما برخالف نمودارهای خطی ،آنها حجم را نیز میتوانند
به خوبی نمایش دهند .در اکثر موارد این نوع نمودارها دو یا تعداد بیشتری موضوعات را با یکدیگر مقایسه میکنند .این نوع نمودارها
زمانی که با روند های کلی در تعامل هستیم بسیار سودمند هستند .بلکه بهترین شکل کاربرد آنها زمانی است که میخواهیم روند
چندین سری زمانی را که در میان آنها رابطه جزء به کل مطرح است در یک شکل نمایش دهیم.

نمونه نمودار منطقه ای

رسم این نمودارها شبیه نمودارهای خطی است با این تفاوت که مساحت زیر منحنی هم میبایست نمایش داده شود و بدین ترتیب
تقدم و تأخر سریهای زمانی (متغیرها) نیز اهمیت می یابد؛ زیرا سطح زیر یک منحنی میتواند به کل ،منحنی دیگر را بپوشاند.
این نوع نمودارها ،بسته به کاربرد ،سه گونه مختلف دارند .شکل باال نوع ساده (استاندارد) آنها را نمایش میدهد .نوع تجمعی و
تجمعی  %۱00به ترتیب در زیر آمده است.

نمونه نمودار منطقه ای تجمعی

نمونه نمودار منطقه ای تجمعی %۱00
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 -7نمودار عنکبوتی یا رادار)(Spider / Radar Chart
نمودار رادار که معموال به عنوان یک نمودارعنکبوتی یا نمودار ستاره ای نامیده می شود ،مجموعه داده هایی را که شامل سه یا چند
متغیر در یک گراف دو بعدی است ،نمایش می دهد .مقدارکمی هر متغیر در طول محور که معموال از نقطه مرکزی نمودار شروع
می شود ،منعکس می شود .بعد از اینکه متغیرها روی نمودار مشخص شوند ،با استفاده از خطوطی به یکدیگر وصل شده و یک
چندضلعی نامنظم شکل می گیرد که ممکن است شباهتی به یک ستاره یا عنکبوت داشته باشد .مجموعه داده های چندگانه را می
توان در یک گراف رادار ،با رنگ های مختلف از هم تفکیک کرد و با استفاده از برچسب ها مشخص کرد که هر رنگ مربوط به
کدام متغیر موردنظر می باشد .برای مثال ،یک نمودار رادار می تواند به طور واضح هزینه ها و پیامدهای رویه های پزشکی مختلف
را که به شرایط متنوعی وابسته می باشند به خوبی مقایسه کرده و نشان دهد.

نمونه نمودار عنکبوتی

 -8نمودار هرم جمعیت)(Population Pyramid Chart
هرم جمعیت ،برای نمایش سن و جنسیت در یک جمعیت مشخصاست .در حالت معمولی که جمعیت سالم و رو به رشد باشد ،این
نمودار شکل هرم به خود میگیرد – بیشترین گروهها جوانترینها هستند و هر جنسیتی با افزایش سن افراد رفتهرفته کاهش مییابد.
در مواقع قحطی یا رونق اقتصادی ممکن است نمودار به خاطر افزایش مرگ ومیر یا زاد و ولد ،از این شمایل خارج شود.

نمونه هرم جمعیتی
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 -9نمودار گانت)(Gantt Charts
نمودار گانت نوع خاصی از نمودارهای میلهای است که برای طراحی و زمانبندی پروژه ها استفاده میشود .استفاده از میله های
رنگی با طول های مختلف ،نه تنها تاریخ شروع و پایان پروژه ،بلکه رویدادهای مهم ،وظایف ،نقاط قوت و زمان بندی آنها را نیز
نشان می دهد .نمودارهای مدرن گانت همچنین می توانند روابط وابستگی فعالیت ها را نشان دهند .به عنوان مثال ،اتمام کار ،Cتوسط
تیم  3به تکمیل قبلی کار  Bتوسط تیم  ۲بستگی دارد ،نمودار نه تنها این رابطه را نشان می دهد ،بلکه تاریخ و مهلت برنامه ریزی
شده برای آنها را نیز نشان می دهد.

نمونه نمودار گانت

 -10نمودار سلسله مراتبی)(Hierarchy Diagram
یک نمودار سلسله مراتبی ،به عنوان یک نمودار سازمانی شناخته می شود که ساختار یک سازمان و همچنین روابط درون آن
را نمایش می دهد .برای نمونه در تصویر ،یک شرکت سازمانی معمولی مدیر عامل شرکت را در باالی فهرست و به دنبال آن
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 مجموعه
داده ای که به صورت مشابه تفکیک شده استفاده می شود.

نمونه نمودار سازمانی
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 -11نمودار جریان)(Flow Chart
اغلب اوقات در سازمان ،فرایندهای کاری باید در قالب نمودار نشان داده شوند .یک فلوچارت فرآیند را به صورت گام به گام از
ابتدا تا انتهای آن به منظور تجزیه و تحلیل ،طراحی ،مستندسازی یا مدیریت آن دنبال میکند .نمودار جریانی معموالً توسط
بیمارستانها ،کلینیکها و سایر اماکن پزشکی مورداستفاده قرار میگیرد تا اطمینان حاصل شود که رویههای یکسانی دنبال می شوند.
در این نمودارها حتی ممکن است چندین خطوط آغازین و پایانی را برای یک گام از فرآیند رسم کرد .این نمودارها بیشتر برای
نشان دادن توالی پیچیده تر با تصمیمات یا شرایط مختلف در طول مسیر استفاده می شوند.

نمونه نمودار جریان (فلوچارت)

نمودارهای سنکی ( )Sankey diagramگونه خاصی از نمودارهای جریان هستند که عرض یا ضخامت هر کمان نسبت مقدار
جریان را نشان می دهد .این نمودارها عمدتاً برای تصویر کردن تبادالت انرژی ،مواد یا هزینه میان فرآیندها و گزارش جریان انرژی
و مواد در سطوح کالن به کار میرود .نمودارهای سنکی بر روی جریانها یا نقل و انتقاالت بزرگ درون یک سیستم تأکید میکنند
و میتوان با کمک آنها بخشهای عمده یک جریان کلی را شناسایی کرد.

نمونه نمودار سنکی فعالیت دیگ بخار

رسم دستی نمودار سنکی (انرژی) شامل نکات زیر است:
 ورودی ها در سمت چپ نمودار واقع میشوند.
 خروجیهای مفید در سمت راست واقع میشوند.
 خروجیهای غیرمفید (ضایعات) به صورت کمانهای عمودی و رو به سمت پایین کشیده میشوند.
 عرض هر کمان بیانگر (نسبت) مقدار انرژی مربوط به آن کمان است درحالی که طول کمان ها ارتباطی با مقدار انرژی ندارند.
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دیاگرامهای رسوبی ( )Alluvial diagramگونه ای دیگر از دیاگرامهای جریان هستند که هدف از توسعه آنها نمایش تغییرات
در ساختار شبکه در طول زمان بوده است .وجه تسمیه این نمودارها پیدایش مخروطهای رسوبی است که به طور طبیعی توسط خاکی
که در آب جاری رسوب میکند ،تشکیل میگردد .نمونهای از این نمودارها در شکل زیر نمایش داده شده است.
یکی از اصلی ترین کاربردهای دیاگرام های رسوبی در نمایش تغییرات ساختاری در شبکه های پیچیده است .این نمودارها
می توانند جهت نمایش هرگونه تغییرات در ترکیب گروه ها در حاالت یا زمان های مختلف به کار گرفته شوند و اطالعات آماری را
نیز به همراه داشته باشند .همچنین آن ها می توانند جهت نشان دادن الگوهای جریان در یک شبکه ثابت در طول زمان بکار روند .به
عنوان نمونه می توان از این نمودار جهت نمایش چگونگی حرکت بازدیدکنندگان سایت از صفحه ای به صفحه دیگر استفاده نمود.

نمونه نمودار رسوبی (بازماندگان کشتی تایتانیک)

رسم این نمودار ،همان طور که از شکل آن نیز مشخص است ،به سادگی نمودارهای دیگر نیست .البته نسخههای سادهتری (از نظر
رسم) برای این نمودار وجود دارد که از نظر گرافیکی در سطح نازلتری از شکل های این قسمت است .برای رسم این نمودار دو
مرحله اصلی عبارت اند از -۱ :تعیین گروههای اصلی که (در طول زمان) تغییر یافته اند -۲ .رسم تغییرات .شکل زیر این موضوع را
نشان داده است.

یکی از سادهترین روش های رسم دیاگرام رسوبی نوشتن اقالم در ستون های مجزا و وصل کردن آن ها به حالت تغییر یافته خود با
رنگ معین است .نمونهای از این نحوه رسم را در شکل زیر میبینید.

نمونه ساده رسم دیاگرام رسوبی
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 -12نمودار  3بعدی ()3D Graph
تکنولوژی در حال حاضر اجازه می دهد تا متخصصان آمار مجموعه داده های چند بعدی را در فرم درست نمایش دهند .نمودار سه
بعدی که توسط نرم افزارهای تخصصی ایجاد شده ،منعکس کننده رابطه بین سه متغیر در سه محور است .برای مثال یک هواشناس
می تواند فیلد باد و طوفان را در قالب نمودار رسم کند.

نمونه نمودار سه بعدی

نمودار سطحی که نوعی نمودار سه بعدی است به شما این امکان را میدهد که از دو سری نقاط دادهای در داخل چند بعد استفاده
کنید .ممکن است استفاده از این نمودار پیچیده باشد ،ولی اگر نقاط دادهای درستی را استفاده کرده باشید (دو مجموعهی دادهای
که رابطه ی مشخصی با یکدیگر داشته باشند) ،به یک نمودار گرافیکی بسیار زیبا خواهید رسید.

نمونه نمودار سطحی
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 -13نمودارPictograph
در این نمودار ،تصاویر و نمادها برای نشان دادن داده ها استفاده می شوند .به عنوان مثال ،یک نمودار تصویری پایه ممکن است
یک تصویر از خورشید را برای نشان دادن روزهایی که هوا آفتابی است و یک ابر بارانی برای نماد هر روز طوفانی استفاده کند.از
آنجا که ما از تصاویراحساس بیشتری نسبت به داده های خام دریافت می کنیم ،اغلب نمودارهای تصویری برای ارائه اطالعات
پزشکی استفاده می شوند .زمانی که در یک تصویر از تعداد  ۲0نفر 5 ،نفر را به منظور نشان دادن نرخ مرگ و میر  ۲0درصدی رنگی
می کند ،این پیام اثر گذارتر از به عنوان مثال یک نمودار میله ای یا دایره ای که همین دادههای مشابه را نشان می دهند ،میگذارد.

نمونه نمودار پیکتوگراف

 -14نمودار تابعی یا منحنی )(Function Plot
ریاضیدانان ،مهندسان و متخصصان آمار اغلب برای تعیین مقدار یک معادله از نمایش نموداری آن استفاده میکنند .این نمودار
مجموعه تمام نقاطی است که مقادیر ممکن معادله را برآورده میکنند .درنتیجه تابع یک معادله با مقادیر  xو ، yمحورهایی با همین
نامها دارد .همچنین اگر متغیر سومی همچون  zاضافه شود باید نمودار به حالت سهبعدی تبدیل شود.

نمونه نمودار تابعی (منحنی)
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 -15نمودار موزاییکی)(Mosaic or Mekko Chart
نمودارهای معرفیشده تا اینجا برای مقایسه یک یا دو متغیر در دستههای محدودی قابلاستفاده هستند .اما در مواردی که چندین
متغیر و دسته در یکزمان داشته باشیم و یا اگر تمام آن مقادیر از جنس عدد نباشند ،نمودار موزاییکی بهترین گزینه است .مثال اگر
بخواهیم فروشگاه های چند شهر را همزمان با تعداد مشتریان آن رصد کنیم از این نمودار استفاده می شود.

نمونه نمودار موزائیکی

 -16نمودار ون )(Venn Diagram
نمودار کالسیک و معروف ون که تحت عنوان نمودار منطقی هم شناخته میشود ،تمام روابط منطقی ممکن میان مجموعهای از
دادگان را نشان میدهد .مثالً فضای مشترک میان دو نمودار باال ،قدرتهایی را نشان میدهد که در هر دو حزب حفظ شده است.
مجموع تمام نمودارها در کنار هم اجتماع را مشخص میکند .نمودار ون که اندازه و فضای هر شکل آن متناسب است با اندازه
گروهی که نشان میدهد.

نمونه نمودار ون
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 -17نمودار پارتو )(Pareto Chart
گاهی اوقات یک نمودار ساده ،اطالعات کافی را برای نتیجهگیری الزم در اختیار نمیگذارد .پارتو ،دو نمودار ستونی و خطی را
برای نمایش نهتنها مقدار مختلف طبقه ها بلکه مقدار تجمعی کل مجموعه ترکیب کرده است .در مثال باال پارتو به بررسی فراوانی
انواع مختلف مشکالت غذایی پرداخته است .نتیجه یک نمودار است که بهروشنی رایجترین مشکالت غذایی و درصدی از کل که
به خود اختصاص دادهاند را نشان میدهند.

نمونه نمودار پارتو

 -18نمودار کنترل)(Control Chart
یک نمودار کنترل که اغلب در فرآیندهای کنترل کیفیت استفاده می شود کمک می کند تا تعیین شود که آیا یک مجموعه داده
در یک محدوده کنترل یا از پیش تعیین شده قرار می گیرد یا خیر .به طور معمول یک نمودار کنترل شامل نقاطی است که بر روی
دو محور قرار گرفته اند و نشان دهنده اندازه گیری های نمونه) (sample measurementمی باشند .بر اساس میانگین محاسبه
شده ،خطی در امتداد گراف در این مقدار به دست آمده ،درنظر گرفته می شود .سپس یک انحراف استاندارد از میانگین با استفاده
از هر نمونه محاسبه می شود .در نهایت ،محدودیت های باالیی و پایین تر تعیین و تشریح می شوند تا نشان دهنده نقاطی باشند که
انحراف بیش از حد انتظار است.

نمونه نمودار کنترل
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 -19نمودار کانونی کروی)(Spherical Contour Graphs
از آنجایی که زمین کروی شکل می باشد ،ثبت یا رسم مسیر حرکت سیاره در یک گراف که شامل دو محور است ،مشکل به وجود
می آورد .به همین منطور میتوان ،داده ها را در سه محور با استفاده از متغیرهای  y ،xو  zترسیم کرد .طرح نهایی ،اگر به درستی
ترسیم شود ،به صورت یک کره در می آ ید .به عنوان مثال ،یک طرح کروی می تواند درجه حرارت جهانی یا بارندگی را با تعیین
هر محدوده ارزش با یک رنگ مشخص نشان دهد ،سپس داده ها را با نقاط رنگ مربوطه ترسیم میکند.

نمونه نمودار کروی

 -20نمودارContour Plots
قطعه های  Contourاین امکان را فراهم میکند تا بتوانیم به تجزیه و تحلیل سه متغیر در فرمت دو بعدی بپردازیم .ترسیم داده ها
در دو محور اصلی ،بر اساس رنگ یا سایه است .درست همانطور که یک نقشه توپوگرافی ،طول ،عرض و ارتفاع را در یک طراحی
دو بعدی نشان می دهد .نقشه های حرارتی) (Heat Map Chartدر هواشناسی ،نمونه ای از این نمودارهاست.

نمونه نمودار کانتور (نقشه حرارتی)
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 -21نمودار تشریحی)(Anatomical Diagram
نمودارهای پزشکی اغلب برای نشان دادن آناتومی ،طرزعمل یا پاتولوژی بیماری به منظور توضیح روش درمان برای بیماران و دیگر
افرادی که پیش زمینه پزشکی را ندارند استفاده می شود .مسلّماً بسیار ساده است زمانی که اثر اعصاب بر روی سیستم های مختلف بدن
را با دیاگرام نشان دهیم تا اینکه بخواهیم شیوه ها و روش های صحیح را بدون تصویر توضیح دهیم .در حالی که نمودارهای پزشکی
ترکیبی از علم و هنر در نظر گرفته می شود ،آنها می توانند به همان اندازه مانند سایر نمودارهای ک ّمی ،تخصصی نیز باشند .و مهم نیست
که تصویر چقدر با جزئیات تهیه شده باشد ،نمودارهای تشریحی به منظور ارائه داده ها به صورت روشن و کارآمد طراحی شده اند .و
این نمودارها بر اطالعات کلیدی تمرکز می کنند ،حتی اگر از مقادیر زیادی اطالعات پزشکی یا علمی انتخاب شده باشد.

نمونه نمودار تشریحی

 -22نمودار داربستی یا مشبک)(Trellis Plot
گاهی اوقات متخصصان آمار نیاز به مقایسه چندین مجموعه دادگان دارند که در یک گراف قابلنمایش باشد .مثالً اگر عالوه بر درصد
اشغال تخت و چرخه اشغال تخت ،مدت اقامت بیمار و تعداد بیمار در هر بخش هم باید بررسی شود ،کاربرد این نمودار هویدا میشود.

نمونه نمودار مشبک

 -23نمودار گاهشمار)(Timelines
خود توصیفکنندهترین نمودار ممکن را میتوان این نمودار به شمار آورد که دادهها را در بازه زمانی خاصی بررسی میکند .دادهها
و اتفاقات مهم در نقاط مشخص مربوط به بازه زمانی وقوع ،نمایش داده میشوند.

نمونه نمودار گاه شمار
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 -24نمودار تصمیم دودویی)(Binary Decision Diagram
تصمیم دودویی ،انتخابی میان دو راهکار متفاوت است ،درنتیجه نمودار تصمیم دودویی مسیر ممکن میان یک تصمیم تا تصمیم
بعدی را نشان میدهد .در علم کامپیوتر ،تصمیمهای دودویی ،نوع داده بولی ) (Booleanرا تشکیل میدهند که اقدامهای منتج
از دو مقدار متفاوت را در یک جریان پردازشی مشخص میکنند .خارج از حوزه کامپیوتری هم برای هر فرایندی که منجر به اتخاذ
تصمیم میان دو مقدار ،بله/خیر ،درست/نادرست و… میشود ،کاربرد دارد.

نمونه نمودار دودویی

 -25نمودار آبشاری)(Waterfall Charts
نمودارهای آبشاری به ویژه در حسابداری و تجزیه و 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 و به طور کارآمد به تصویر بکشد که
چگونه یک بازده آغازین به طور ماهانه درطی یک سال تغییر می کند .از آنجا که اغلب به نظر می رسد که میله ها در سراسر نمودار
شناور می شوند ،نمودار آبشار گاهی اوقات به عنوان آجرهای شناور یا نمودار ماریو شناخته می شود.

نمونه نمودار آبشاری

موفق و پیروز باشید
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 ۹ابزار مهم مصورسازی دادهها

بدون شک امروزه در زمینه علم دادهها ،مصورسازی دادهها واژه برتر است .مهم نیست که چه دادههایی را میخواهید آنالیز
کنید ،به نظر میرسد که انجام مصورسازی دادهها یک گام ضروری باشد .اما بسیاری از افراد مفهوم خاصی از مصورسازی
دادهها ندارند و نمیدانند چگونه آن را اجرا کنند .بنابراین ،امروز قصد دارم تا شما را با تعریف ،مفهوم ،فرآیند اجرا و ابزارهای
مصورسازی دادهها آشنا کنم.
 .۱مصورسازی دادهها چیست؟
مصورسازی علمی ،مصورسازی اطالعات و تجزیه و تحلیل بصری اغلب به عنوان سه شاخه اصلی مصورسازی دیده
می شوند" .مصورسازی داده" ،که ترکیبی از این سه شاخه است ،یک نقطه شروع جدید در زمینه تحقیقات بصری است.
مصورسازی عمومی دادهها شامل رشتههای مختلفی مانند فنآوری اطالعات ،علوم طبیعی ،تحلیل آماری ،گرافیک ،تعامل و
اطالعات جغرافیایی است.
 ۱.۱مصورسازی علمی
مصورسازی علمی یک حوزه مطالعاتی و کاربردی میان رشتهای در علم است که بر تجسم پدیدههای سهبعدی مانند معماری،
هواشناسی ،پزشکی یا سیستمهای بیولوژیکی تمرکز دارد .هدف آن نشان دادن گرافیکی دادههای علمی و قادر ساختن دانشمندان
به درک ،توضیح و جمعآوری الگوها از دادهها است.

 ۱.۱مصورسازی اطالعات
مصورسازی اطالعات مطالعه بازنماییهای بصری تعاملی دادههای انتزاعی برای افزایش شناخت انسان است .چکیده دادهها
شامل دادههای دیجیتال و غیر دیجیتال مانند اطالعات جغرافیایی و متن هستند .گرافیک مانند هیستوگرامها ،نمودارهای روند،
نمودارهای جریان و نمودارهای درختی همگی به تجسم اطالعات تعلق دارند و طراحی این گرافیکها مفاهیم انتزاعی را به
اطالعات بصری تبدیل میکند.

 ۱.۱تحلیل بصری
تجزیه و تحلیل بصری یک زمینه جدید است که با توسعه مصورسازی علمی و مصورسازی اطالعات ،با تاکید بر استدالل
تحلیلی از طریق یک رابط بصری تعاملی ،تکاملیافته است.

.۱چرا ما نیاز به مشاهده دادهها داریم؟
میزان اطالعاتی که انسانها از طریق بینایی به دست میآورند بسیار فراتر از دیگر اندامها است .مصورسازی دادهها استفاده از
مهارتهای طبیعی انسان برای افزایش پردازش دادهها و کارایی سازمان است.

تجسم کردن میتواند به ما کمک کند تا با اطالعات پیچیدهتر سر و کار داشته باشیم و حافظه را افزایش دهیم .اغلب افراد
اطالعات آماری زیادی ندارند و روشهای آماری پایه (میانگین ،میانه ،دامنه ،و غیره) با ماهیت شناختی انسان هماهنگ نیستند.
یکی از معروفترین نمونهها ،چهارتایی آنسکوم است .مشاهده قانون با توجه به روشهای آماری دشوار است ،اما قوانین بسیار
واضح هستند زمانی که دادهها به تصویر کشیده میشوند.

 .۱چگونه می توان به مصورسازی دادهها دست یافت؟
به طور فنی ،سادهترین درک از مصورسازی دادهها ،نگاشت از فضای دادهها به فضای گرافیکی است.

یک روش پیادهسازی بصری کالسیک پردازش و فیلتر کردن دادهها ،تبدیل آن به یک شکل بصری قابلبیان ،و سپس تبدیل آن به
یک نمای کاربر  -قابلمشاهده است.

پشته فنآوری تجسم
به طور کلی ،مهندسان حرفهای مصورسازی دادهها باید پشته فنآوری زیر را مدیریت کنند:


ریاضیات پایه :توابع مثلثاتی ،جبر خطی ،الگوریتم هندسی



گرافیک :کانواس ،WebGL ،SVG ،گرافیک محاسباتی ،نظریه گراف



الگوریتمهای مهندسی :الگوریتم های پایه ،الگوریتم های آماری ،الگوریتم های چیدمان مشترک



تجزیه و تحلیل دادهها :پاکسازی دادهها ،آمار ،مدلسازی دادهها



زیباییشناسی طراحی :اصول طراحی ،قضاوت زیباییشناسی ،رنگ ،تعامل ،شناخت



مبانی بصری :کدگذاری بصری ،تحلیل بصری ،تعامل گرافیکی



راهحلهای تجسم :استفاده صحیح از نمودارها ،تجسم سناریوهای کسبوکار مشترک

.۴ابزارهای مصورسازی داده رایج
به طور کلی در دانشگاهها ،زبانهای  Rو پایتون و  2ggplotمورد استفاده قرار میگیرند .آشناترین ابزار برای کاربران
معمولی اکسل است .محصوالت تجاری شامل  Power BI ،FineReport ،Tableauو غیره هستند.
 )۱ابزار جاوااسکریپت ۱D
ابزار  .js3Dیک کتابخانه جاوااسکریپت بر پایه اسناد دستکاری دادهها است 3D .مولفههای تجسم قدرتمندی را با روشهای
دستکاری  DOMبرگرفته از داده ترکیب میکند.

ارزیابی 3D :قابلیت عملیات  SVGقدرتمندی دارد .این الگوریتم به راحتی میتواند دادهها را به تصاویر  SVGنگاشت کند و
تعداد زیادی ابزار و روش برای پردازش دادهها ،الگوریتمهای چیدمان و محاسبه گرافیکی را با هم ترکیب میکند .جامعه قوی و
دموهای عالی و کامل دارد .با این حال  APIآن بسیار سطح پایین است .قابلیت استفاده مجدد زیادی وجود ندارد در حالی که
هزینه یادگیری و استفاده از آن باال است.
 )۱ابزار HighCharts
کتابخانه  HighChartsیک کتابخانه نقشه نوشته شده در جاوااسکریپت خالص است که اضافه کردن نمودارهای تعاملی به
برنامههای کاربردی وب را برای کاربران آسان و راحت میسازد .این کتابخانه پرکاربردترین ابزار نمودار در وب است و
استفاده تجاری از ان نیازمند خرید مجوز تجاری است.

ارزیابی :آستانه استفاده بسیار پایین است .نقاط برجسته سازگاری خوبی دارند و بالغ هستند و به طور گسترده مورد استفاده قرار
میگیرند .با این حال ،این سبک قدیمی است و گسترش نمودارها دشوار است .و استفاده تجاری نیازمند خرید مجوز است.
 )۱ابزار Echarts
ابزار  Echartsیک ابزار ترسیم نمودار حرفهای است از تیم تجسم داده بایدو .این یک کتابخانه ترسیم نمودار جاوااسکریپت
خالص است که به سادگی بر روی کامپیوترهای شخصی و دستگاههای موبایل اجرا میشود و با اکثر مرورگرهای فعلی سازگار
است.

ارزیابی Echarts :دارای انواع غنی نمودار است که نمودارهای معمول آماری را پوشش میدهند .اما به انعطاف  Vegaو دیگر
کتابخانههای نمودار براساس دستور زبان گرافیکی نیست ،و تنظیم برخی نمودارهای ارتباطی پیچیده آن برای کاربران دشوار
است.
 )۴ابزار Leaflet
ابزار  Leafletیک کتابخانه جاوااسکریپت از نقشههای تعاملی است که برای دستگاههای تلفن همراه ساخته شده .همه ویژگیهای
نگاشت مورد نیاز بیشتر توسعه دهندگان را دارد.

ارزیابی :این ابزار میتواند به طور خاص برای کاربردهای نقشه مورد هدف قرار گیرد و سازگاری خوبی با موبایل داردAPI .
از مکانیزم پالگین پشتیبانی میکند اما فعالیتش نسبتا ساده است .کاربران باید قابلیتهای توسعه ثانویه داشته باشند.
 )۵ابزار Vega
وگا مجموعهای از گرامرهای گرافیکی تعاملی است که قوانین نگاشت را از داده به گرافیک ،گرامرهای تعامل مشترک و
عناصر گرافیکی مشترک تعریف میکند .کاربران میتوانند به راحتی گرامرهای وگا را با هم ترکیب کنند تا نمودارهای مختلفی
را بسازند.

ارزیابی :از آنجایی که وگا اساس بر پایه گرامر  JSONایجاد شده ،وگا قوانین نگاشت را از دادهها به گرافیکها ارایه میدهد و
از دستورهای تعاملی مشترک پشتیبانی میکند .اما طراحی دستور زبان پیچیده است ،و هزینه استفاده و یادگیری باالست.
 )۶ابزار deck.gl
ابزار  deck.glیک کتابخانه کالس تصویری بر پایه  WebGLبرای تجزیه و تحلیل دادههای بزرگ است .این ابزار توسط تیم
مصورسازی  Uberایجاد شدهاست.

ارزیابی deck.gl :بر روی تجسم نقشه سهبعدی تمرکز میکند .تصویرسازی اطالعات جغرافیایی داخلی زیادی وجود دارد .این
روش از تجسم دادههای مقیاس بزرگ پشتیبانی میکند .اما کاربران باید از  WebGLاطالعات داشته باشند و توسعه الیههای آن
پیچیدهتر است.
)۷ابزار Power BI

ابزار  Power BIمجموعهای از ابزارهای تحلیل کسبوکار است که بینشهایی را در سازمان فراهم میکند .این ابزار میتواند
صدها منبع داده را به هم متصل کند ،آمادهسازی دادهها را ساده کند و تحلیل فوری ارایه دهد .سازمانها میتوانند گزارشهای
تولید شده توسط پاور  BIرا بر روی دستگاههای تلفن همراه و وب مشاهده کنند.

ارزیابی Power BI :شبیه ابزار  BIاکسل است ،در حالی که عملکرد آن قدرتمندتر از اکسل است .این ابزار از چندین منبع داده
پشتیبانی میکند .قیمت آن باال نیست .اما تنها میتواند به عنوان یک ابزار  BIجداگانه استفاده شود ،و هیچ راهی برای ادغام آن
با سیستمهای موجود وجود ندارد.
)۸ابزار Tableau
ابزار  Tableauیک ابزار هوش تجاری برای تحلیل بصری دادهها است .کاربران میتوانند داشبوردهای تعاملی و قابل اشتراک
ایجاد و توزیع کنند ،روندها ،تغییرات و تراکم دادهها را در نمودار و نمودار نشان دهند Tableau .میتواند به فایلها ،منابع داده
رابطهای و منابع داده بزرگ برای گرفتن و پردازش دادهها متصل شود.

ارزیابی Tableau :سادهترین ابزار هوش تجاری در سیستم رومیزی است .این ابزار کاربران را مجبور به نوشتن کد سفارشی
نمیکند .نرمافزار امکان ترکیب دادهها و همکاری در زمان واقعی را فراهم میکند .اما این ابزار گران است و در خدمات
سفارشی سازی و پس از فروش عملکرد ضعیفی دارد
)۹ابزار FineReport
ابزار  FineReportیک ابزار گزارش دهی حرفهای برای وب که به صورت خالص با جاوا نوشته شدهاست .این سیستم
براساس مفهوم «توسعه بدون کد» طراحی شده است .با این گزارش ،کاربران میتوانند گزارشهای پیچیده و داشبوردهای جذاب
ایجاد کنند و یک سکوی تصمیمگیری با عملیاتهای ساده کشیدن و انداختن بسازند.

ارزیابی FineReport :میتواند به طور مستقیم به تمام انواع پایگاههای داده متصل شود و برای سفارشی کردن گزارشهای
پیچیده مختلف و داشبوردهای جذاب مناسب و سریع است .رابط کاربری آن شبیه به رابط اکسل است .این برنامه  ۹۹دستهبندی و
بیش از  ۰۵سبک از نمودارهای اچتیامال  ۰خود توسعهیافته ،با اثرات سهبعدی و دینامیکی سرد را فراهم میکند .مهمترین چیز
این است که نسخه شخصی آن کامال رایگان است.
نتیجهگیری
مصورسازی دادهها یک زمینه بزرگ برای بسیاری از رشتهها است .این دقیقا به خاطر طبیعت میان رشتهای حوزه تجسم است
که پر از نشاط و فرصت است.

