دیتاویز ارائه میدهد

اصول طراحی نمودار و گراف
از مجموعه آموزشی مصورسازی داده و دیتاژورنالیسم

پاییز ۱۳۹۵
مقدماتی

DATAVIS.IR

دادههای شما مهمترین چیزی هستند که با
آنها می توانید مسائل را تحلیل و بررسی کنید.
بههمین دلیل انتخاب نمودار یا گراف درست و
مناسب مهم است ،چراکه ابزاری قوی برای درک
بهتر دادههایتان فراهم آورده و اگر درست انتخاب
نشوند میتوانند باعث گمراهی شما در فهمیدن
دادهها و روابط آنها شود.
حاال ،آیا با هر دادهای میتوان هر نموداری
ساخت؟ خیر .این دادهها هستند که معلوم
میکنند ما باید از چه نموداری استفاده کنیم و
هر دادهای را نمیتوان با هر نموداری نشان داد.
این راهنما به شما میکند تا نمودار مناسبی برای
ارایهی دادههای خود پیدا کنید.
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پیدا کردن داستان در دادهها
اطالعات از راههای مختلفی قابل مصورسازی است که هرکدام فهم و درک خاصی را ارائه میدهند.
وقتی با دادههایتان شروع به کار میکنید ،این مهم است که در دادههای شما چه داستانی وجود دارد و روابط اجزای آن
چگونه است .دانستن این اطالعات به شما کمک میکند بهتر بتوانید پیام اصلی خود را مصورسازی کرده و در نهایت انتقال
دهید.
موارد زیر میتوانند هنگام تجزیه و تحلیل دادهها و جستجو برای الگوها به شما برای پیدا کردن داستان کمک کنند.

روندها

مثل میزان آلودگی هوا
در طول زمان

3

همبستگی

پَرت

مثل ارتباط میزان آلودگی هوا مثل میزان میزان آلودگی هوا
در یک منطقه غیرمعمول
درمقابل روزهای تعطیل
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انواع داده

دادههایتان
را بشناسید
و

کمی

گسسته

قابل شمارش و اندازه گیری که عددی

دادههایی که قابل شمارش بوده اما

هستند.

قبل از انتخاب نوع نمودار
مصورسازی،

باید

مقادیر معینی دارند ،مثل تعداد کارمندان
و...

بدانید

دادههایتان از چه نوعی هستند

و آیا میتوان آنها را بهیکدیگر

مرتبط کرد یا خیر؟

پیوسته

قیاسی

دادههای اندازهگیری شده که در یک

دادههایی را که میتوان دستهبندی یا

محدوده زمانی دارای ارزش هستند ،مثل
میزان بارش باران در سال

4

گروهبندی کرد ،مثل محصوالت فروخته
شده.
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روابط دادهها
مقایسه اسمی
مقایسهای ساده از مقادیر کمی .مثال تعداد

خودورهای تولیدی کارخانههای مختلف

سری زمانی
آهنگ تغییرات مقادیر ثابت در طول زمان.

مثل تعداد تولید خودرو در سال

جز به کل
مقایسه دادههای زیرمجموع نسبت به

انحراف
بررسی این که چگونه دادهها به یکدیگر مربوط

می شوند ،بهخصوص دادههایی که متفاوت از
سایرین هستند .مثل میزان آلودگی هوا در یک

روز تابستانی درمقابل یک روز زمستانی.

توزیع
نشان دادن توزیع دادهها اغلب حول یک دادهی

مرکزی .مثل درصد آالیندههای آلودگی هوا.

کل دادهها آن مجموعه .مثل خریداران یک
خودرو خاص.

رتبهبندی
دو یا چند مقدار که نسبت به یکدیگر در یک

اندازه نسبی مقایسه میشوند .مثل الگوهای
آبوهوا از گرمترین به سردترین ماه.

5

ضریب همبستگی
دادههایی با دو یا چند متغیر که میتوانند

رابطهی مثبت یا منفی بهیکدیگر را نشان دهند.

مثل نسبت مدل خودروها و آلودگی هوا.
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راهنمای انواع نمودار
چگونگی کاربرد صحیح بهترین و رایجترین نمودارها.

نمودار میلهای

BAR Chart

نمودار میلهای بسیار متنوع و تطبیقپذیر است .آنها میتوانند تغییرات در

طول زمان ،مقایسهی دستههای متفاوت و ...را نشان دهند.
در ادامه انواع نمودار میلهای معرفی میشود.

بیشترین عوامل آلودگی  هوا

میزان تولید ماهانه خودرو

۵۰۰

کربن مونوکسید

۴۰۰
۳۰۰

اکسیدهای گوگرد

۲۰۰
۱۰۰

خرداد

ستونی

اردیبهشت

فروردین

column

مناسب برای دادههای سری زمانی ،دادههای

دارای مقادیر منفی و...

7

فلزات سمی مثل سرب و جیوه

افقی

horizontal

مناسب برای دادههایی که نامهای (برچسب

اسم) طوالنی دارند.
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نمودار میلهای

BAR Chart

انواع نمودار میلهای

میزان تولید ماهانه خودرو براساس سازنده

ایران خودرو

اکسیدهای گوگرد

سایپا

فلزات سمی

سایر

کربن مونوکسید

خرداد

انباشتی

اردیبهشت

فروردین

STACKED

مناسب برای نمایش مقایسه دادههای

جزیی در نسبت به کل .مناسب برای دادههای
گسسته یا پیوسته .این شکل از نمودار هم

میتواند ستونی باشد و هم افقی.
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بیشترین عوامل آلودگی  هوا

خرداد

انباشتی کامل

اردیبهشت

فروردین

100% STACKED

همان انباشتی که ارزش درصد کل هر دسته

و توزیع آن بیاهمیت است.
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نمودار میلهای

BAR Chart

انواع نمودار میلهای

میزان تولید ماهانه خودرو براساس سازنده

بیشترین عوامل آلودگی  هوا
کربن مونوکسید

اکسیدهای گوگرد

ایران خودرو
سایپا
سایر

خرداد

اردیبهشت

میلهای گروهی

فروردین

GROUP BAR

مناسب برای نمایش جداگانهی گروهی

از دادهها در چند دسته که باید بایکدیگر

مقایسه شوند.
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فلزات سمی مثل سرب و جیوه

ترکیب و خلق جدید فراموش نشود!
به صفحهی ارائه و ترکیب نمودارهای خود نگاه

توجه داشته باشید ،گاهی میتوانید از آیکونها یا

شکلهای دیگر استفاده کنید
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نمودار میلهای

BAR Chart

1/2
عنوان

عنوان

عنوان

نکاتی برای طراحی بهتر

عنوان

عنوان

استفاده از برچسب افقی

فضای مناسب تقسیمکننده

برای خوانایی آسان و سریع ،تاحد

فضای بین ستونهای میلهای باید

امکان از برچسب افقی نه ستونی یا
مورب استفاده کنید

الف

ج

ب

الف

پ

ب

است.

۵۰

۵۲
۵۱

۰

۵۰

منظم کردن مناسب

رنگبندی مناسب

مقادیر تقسیمکننده

برچسب متغیرها را براساس حروف

معموال بهتر است از یک رنگ برای نمودار

الزم نیست مقادیر تقسیمکننده در محور

الفبا ،یا دستهبندی یا ارزش منظم کنید

10

مناسب بوده و معموال نصف پهنای ستون

ستونی(نه نمودار گروهی و انباشتی ) استفاده
کنید تا یک متغیر خاص جلب توجه نکند.

وای خیلی ریز شوند .کلیات کافی است.

http://datavis.ir

نمودار کلوچهای

PIE Chart

نمودار کلوچهای یا پای چارت بهترین انتخاب برای نمایش جزییات در یک مجموعه

داده است .معموال برای نمایش مجموعهی درصد از دادهها استفاده میشود.

۲۰٪

۵٪

۲۰٪

۵٪

۱۰٪

۱۰٪

۲۰٪

۳۰٪

۳۰٪

۳۵٪

۳۵٪

استاندارد

دونات

در این نوع نمودار ،سهم هر متغیر در

از همان نوع استاندارد است تنها با

گروه خودش بهصورت درصد نشان داده

میشود.
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۳۰٪

۵۰٪

DONUT

تغییراتی از لحاظ گرافیکی که میتوان از
آیکون نیز استفاده کرد.

کلوچهی نصفه

HALF-PIE

از همان نوع استاندارد است که

بهجای دایره کامل از نصف آن استفاده

میکند.

http://datavis.ir

نمودار کلوچهای

PIE Chart

نکاتی برای طراحی بهتر

مقایسهی با دو نمودار کلوچهای ممنوع!

بیش از  ۶-۵موضوع را در نمودار نیاورید!

برای مقایسه بین دو موضوع ،آنها را

به خوانایی نمودار توجه کنید و سعی

برشها دقت الزم برای اندازهگیری بین

برای دیگر مقادیر از دسته سایر استفاده

با نمودار دیگری نشان دهید نه کلوچهای!

هم را ندارند.
5

1

2

4
3

1

کنید.

2

3 4 5

تیک تاک!

برش متقارن

برش غلط!

میتوانید دادههایتان را بر اساس

میتوانید مقادیر اصلی و بزرگ را در دو

وقتی میخواهید نمودار را طراحی کنید،

تجمیع شوند(.مخالف گردش عقربه ساعت)

کنید تا کاربر بداند از کجا باید نمودار بخواند

گردش عقربه ساعت تنظیم کنید! دادهی
بزرگ در ابتدا و کوچکتر در انتها.
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کنید مقادیر اصلی و کلی را نشان دهید.

طرف قرار داده و سایر دادهها در پایین

به چیدمان دادهها و برشهای نمودار توجه
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نمودار خطی

LINE Chart

نمودار خطی برای نشان دادن روابط دادهها در طول زمان است .این دادههای

معموال مداوم هستند .آنها کمک میکنند تا روند ،شتاب و کاهش نوسانات بهتر
دیده شوند.

۶۰٪

۴۰٪

۲۰٪

آبان

13

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین
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نمودار خطی

LINE Chart

نکاتی برای طراحی بهتر

۱۳۹۰ ۱۳۹۱

۵

۱۰

۰

۵

بیشتر از  چهار متغیر ممنوع!

بهتر است صفر فراموش نشود!

خودتان ببینید ،اگر دادههایتان خیلی

لزوما دادهها از صفر شروع نمیشوند

فضا را شلوغ کردهاند و باعث شدهاند

اما برای زیبایی توصیه میشود مقدار

را حذف کنید و اصلیها را نگاهدارید.

بگیرید.

هدف اصلی کمرنگ شود ،سایر متغیرها

تقسیمکننده(محور وای  )Y -را از صفر

عنوان
عنوان

عنوان
عنوان

عنوان

عنوان

استفاده از خطوط ثابت

رسم ارتفاع صحیح

توصیه میشود فقط از خطوط توپُر برای

بگذارید خطوط نمودار خود را بهخوبی نشان

محل مناسب برچسبها
برخالف

نمودار

میلهای،

میتوانید

رسم نمودار استفاده کنید .خطوط نقطهچین دهد تا تغییرات در روندها نمایش داده شوند .برچسبها را به خطوط متغیرها متصل

معموال برای بدنه نمودار استفاده میشود  .درصورت لزوم از مارکر استفاده کنید.

14

کنید تا بهتر دیده و خوانده شوند.
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نمودار سطحی

AREA  Chart

نمودار سطحی درواقع همان نمودار خطی است که نه با خط بلکه با حجم میزان

مقادیر دادهها را نشان میدهد.

میزان عوامل آلودگی هوا به تفکیک فصل

منواکسید
کربندیاکسید

میزان عوامل آلودگی هوا به تفکیک فصل

منواکسید
کربندیاکسید

سایر

زمستان

پاییز

تابستان

سطحی انباشتی کامل

100% STACKED AREA

مناسب برای نشان دادن توزیع در یک

دستهی کلی زمانی که جمع کل مهم نبوده

و تنها مقادیر درصدی استفاده دارند.
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منواکسید
کربندیاکسید

سایر

بهار

میزان عوامل آلودگی هوا به تفکیک فصل

سایر

زمستان

پاییز

سطحی انباشتی

تابستان

بهار

STACKED AREA

با کمی دقت میفهمید همان نمودار

کلوچهای یا نمودار ستونی-انباشتی در

بستر یک روند زمان است!

زمستان

پاییز

سطحی استاندارد

تابستان

بهار

AREA CHART

برای مقایسهی کمی در طول زمان

مناسب است .میتوانید برچسب دادهها

را در کنار یا داخل نمودار ،نزدیک قلهها
قرار دهید.
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نمودار پراکندگی

SCATTER PLOT

نمودار پراکندگی رابطه بین مقادیر دو مجموعه از متغیرها را نشان میدهد.

زمانی که دادههای زیاد و مرتبط با یکدیگر دارید ،این نمودار توصیه میشود.

۶م

مجموعه محصول۱

۴م

مجموعه محصول۲
مجموعه محصول۳
۲م

مجموعه محصول۴

۷۰

۶۰

۵۰

۴۰
تعداد فروش

16

۳۰

۲۰

۱۰

میزان درآمد

نوع محصول
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نمودار پراکندگی

SCATTER PLOT

۴

۴

۴

۴

۲

۲

۲

۲

۱۰

نکاتی برای طراحی بهتر

۱۰

استفاده از متغیرهای بیشتر

شروع از صفر

این نمودار مناسب دادههای فراوانی

برای ساخت محور وای در نمودار ،از

است که با هم رابطه دارند .از رنگ و
اندازه نقطهها استفاده کنید تا نمودار

روایی بهتری داشته باشد.

۴

۴

۴

۴

۲

۲

۲

۲

۱۰

۱۰

فقط دو خط برای روندها
در استفاده از خطوط روندها افراط نکنید!

برای نشان دادن روند یک یا چند متغیر،

استفاده کنید.
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۱۰

۱۰

استفاده از خطوط روند

فقط برای آنها که در داستان مهم هستند

۰

۱۰

که باعث تاکید و جلب توجه آن میشود،
میتوانید از یک خط برای نشانگذاری آن
استفاده کنید

صفر شروع کنید .البته نوشتن آن لزومی

ندارید اما خط صفر را حساب کنید
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نمودار حباب

BUBBLE CHART

نموداری ساده که با آن میتوانید دادههای عددی ،مقایسهای و رتبهبندی را نشان

دهید.

در ادامه انواع این نمودار معرفی میشود.

میزان فروش مراکز اصلی

میزان فروش محصول در برابر امتیاز محصول

محصول۱

۶م
۴م

قیمت محصول
۴۰۰$

۲م

۲۰۰$

میزان فروش

محصول۲
محصول۳
محصول۴

۱۰۰$

۱۰۰

۹۰

۸۰

۷۰

۶۰

۵۰

۴۰

امتیاز مشتریان به درصد

پراکندگی حبابی

۳۰

۲۰

BUBBLE PLOT

وقتی بهجای دایرههای نمودار پراکندگی

از حباب استفاده میکنید ،میتوانید

دادههای ترکیبی و مقایسهای را با چند

متغیر نمایش دهید.
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۱۰

نقشه حبابی

BUBBLE MAP

بهترین انتخاب برای ترکیب دادهها و

محلهای جغرافیایی.
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نمودار حباب

BUBBLE CHART

انواع دیگر نمودار حباب

حباب درختواره

BUBBLE TREEMAP

اگر دادههای مقایسهای از یک دسته

دارید ،میتوانید از این نمودار استفاده

کنید .اگر مقادیرتان خیلی بزرگ است،
آنها را بر یک عدد واحد تقسیم کنید تا
اندازهی حبابها به دست آید.
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حباب تو در تو

bubble nested

این نمودار مثل نمودار انباشتی است!

حباب مقایسهای

BUBBLE Comparison

مثل همان حباب درختواره است اما

منتهی به شکل دایره .اگر متغیرهای کمی گستردهتر و منظمتر .توصیه میشود اگر
دارید این نمودار توصیه میشود.

متغیرهایتان نسبت جالبی دارد از این
استفاده کنید تا تقریبا متقارن در بیاید.

http://datavis.ir

نقشه حرارتی

HEAT MAP

نقشههای حرارتی مقادیر داده را با استفاده از شدت رنگ یا رنگبندی نشان

میدهند .این نوع نمودار همانطور که از نامش پیداست در نقشههای جغرافیایی

استفاده میشود اما در رنگآمیزی جداول داده هم کاربرد دارد.

درصد فروش براساس ایالت

+۹۰٪
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نقشه حرارتی

HEAT MAP

نکاتی برای طراحی بهتر

طیف رنگی مناسب

استفاده از خطوط مناسب

توصیه میشود برای نقشههای حرارتی

بهعنوان مثال وقتی میخواهید مرز

از یک طیف رنگی مشخص استفاده شود،

از کمرنگ به پر رنگ یا از سرد به گرم.

انتخاب دامنه داده مناسب

استفاده از الگوهای مناسب

برای شمارش و تعیین دامنهی راهنمای

اگر میخواهید یک منطقه بیشتر دیده

رنگها ،از یک فرمول مشخص استفاده کنید،

مثال پنج تا یا ده اعداد را افزایش دهید.
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شود یا خاص باشد ،از از الگوهایی مثل

خطوط هاشور با اندازه مناسب استفاده

کنید.

استانها ،ایالتها و کشورها را رسم

کنید ،خطوط مرزی خیلی ضخیم نباشند.
البته این موضوع سلیقهای است.

http://datavis.ir

نکات پایانی
برای هر دستهبندی از یک رنگ واحد

استفاده کنید.

دادههایتان را مرتب و منظم شده به

کار ببرید.

برای توضیح اضافی یا تاکید بر یک

موضوع خاص آن را مختصر کنار نمودار
بنویسید.

به مخاطب فکر کنید و دادههای خود

را با خوانا رسم کنید تا خواننده راحت و
سریع آنها را مقایسه کند.

از آیکون برای تغییر شکلها یا تاکید بر

کاهش و افزایش روندها استفاده کنید.
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از رنگهای دارای کنتراست باال استفاده

نکنید .مثل قرمز/سبز یا آبی/زرد ،البته
باید به محیط انتشار توجه داشت.

از نمودارهای سه بعدی استفاده نکنید.

انجام مقایسه با این نوع نمودارها آسان
و سریع نیست.

به نمودارها ،توضیح اضافی ،سایه و از

این قبیل اضافه نکنید.

بیشتر از شش رنگ در کار خود استفاده

نکنید.

از یک یا دو فونت مناسب و خوانا

استفاده کنید.

http://datavis.ir

لطفا نقدها و پیشنهادات خود را مطرح نمایید

datavis.ir@gmail.com
آموزش مقدماتی اولیه ،مهرماه نود و پنج
منبع :هاباسپات

دیـتـاویــز
مصورسازی داده و دیتاژورنالیسم

http://DATAVIS.IR

@datavis_ir

@datavis

