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  میامور و مفاه یساده ساز  یبرا ی روش افتنیانسان ها همواره در حال 
به   افتندیدست  ی مهم اریبه روش بس ریمس نیعلت در ا نیهم به هستند؛

  لیتحل کی ی داده ها یساز  شفاف  ریدر مس اما داده ها؛ ینام مصورساز 
 ست؟ یچ data visualization نقش

از  یادینگاه ساده به حجم ز  کیدر  لگریداده ها تحل یمصورساز  با
 نی که با ا دیشما هم عالقه مند هست  اگر .خواهد داشت  ی اطالعات دسترس 

با ما همراه   د،یبزرگ آشنا شو اریبس یداده ها لیتحل  یبرا ع یروش سر
 .دیباش

 

1# data visualization ست؟ یچ 

 data visualization فی تعر دی تا شما بدان میمقاله قصد دار یابتدا در
از   یادیاطالعات ز  یجمع آور  با .دیو با آن به طور خالصه آشنا شو ستیچ

 یبرا ی راه دی تجارت امروز، ما با ی ایداده ها در دن لیو تحل  هیتجز قیطر
 .میکن ریآن ها را تفس میتا بتوان  میآن داده ها داشته باش ری صوت میترس

 نهیاطالعات با ارائه زم یاز معنا یروشن ری داده ها به ما تصو یمصورساز 
امر درک اطالعات را   نیا .دهد ینمودارها م اینقشه ها  قیاز طر یبصر 

روندها، الگوها و  صیتشخ نیبنابرا کند؛ ی تر م  ی عیذهن انسان طب یبرا
  ی بزرگ را آسان م یداده ها در مجموعه داده ها نی انگینقاط دورتر از م

 .کند
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 ست؟ یچ data visualization تیاهم  لیدل 2#

 data دیبدان دیبا د،یرا انتخاب کرده ا ی که چه شغل نینظر از ا صرف 
visualization  تواند به ارائه داده ها به  ی داده م  یمصورساز  .ستیچ

از   ی کیداده ها به عنوان  یمصورساز  .شکل ممکن کمک کند نی کارآمدتر
  مدل رد،یگ ی خام را م یداده ها  ،یهوش تجار  ندیدر فرآ ی مراحل اساس 

آن  لیبهتر از تحل جهیدهد تا بتوان به نت ی را ارائه م یی کند و داده ها  ی م
 .دیها رس

تر، دانشمندان    شرفتهیداده ها در سطح پ لیو تحل هیدر تجز  نیبر ا عالوه
کنند   ی استفاده م زین نیماش یر یادگی یها تمیداده از الگور یدر مصورساز 
 .داده ها را بهبود دهند یتا جمع آور 
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  ی م  یجمع آور  ازیو بر اساس ن لترشدهیداده ها به صورت ف قیطر نیا از
طور خاص،    به .آسان تر خواهد بود زیآن ها ن ریو تفس درک شوند که
  نیب ی انتقال اطالعات به روش یبرا یبصر  یداده ها از داده ها یمصورساز 

تواند به شرکت ها   ی عمل م نی ا .کند ی و موثر استفاده م ع ی سر ،ی الملل
  چه به بهبود دارند، ازیدهند که کدام مناطق ن صیکمک کند تا تشخ

  نیهمچن گذارند و ی م ریتأث یمشتر  ی تیو نارضا تی بر رضا ی عوامل
  داده .کنند ی و بازار فروش محصوالت خاص را کشف م  ی اصل دارانیخر
  رندگانیگ مینفعان، صاحبان مشاغل و تصم یشده به ذ یمصورساز  یها
 .دهند ی م  ندهیفروش و رشد آ زانیاز م یبهتر  ی نیب شیپ

 

ما   با دارد، ی تیو چه اهم  ستیچ data visualization دیکه دانست حال
 .دیآن آشنا شو ات یجزئ ریتا با سا دیهمراه باش
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 ست؟یچ data visualization یای مزا 3#

  میتصم یداده ها بر رو ی و تعامل یبصر  شیداده ها با نما یمصورساز 
تر    ع یا سرتوانند الگوها ر  ی م  مشاغل .مثبت دارد ریسازمان تأث یر یگ

جا چند  نی ا در .شوند ی م ریتفس ی ک یداده ها گراف را یدهند؛ ز صیتشخ
سازمان  کیداده به نفع   یشوند مصورساز  ی روش موجودند که باعث م 

 :باشد

  ی همبستگ یی داده ها، شناسا یدر روابط: بدون مصورساز  ی همبستگ .1
  یرهایدرک متغ با .است زیمستقل چالش برانگ   یرهایدر رابطه متغ

 .میریبگ یبهتر  یتجار  مات یتصم  میتوان ی مستقل، م 
بدون داشتن اطالعات الزم از  ی نیب شیدر گذر زمان: پ روندها .2

به محصوالت و   انی مشتر  شیگرا .است رممکنیگذشته و حال غ
  که دیگو ی خدمات ارائه شده توسط سازمان، به مرور زمان به ما م 

 .میبه کجا برس میتوان ی و به طور بالقوه م  میبود  کجا
 یروندها انیارتباط م افتنیداده  ی: فرکانس در مصورساز فرکانس .3

نرخ  رینظ  یموارد ی بررس با مختلف در مدت زمان مشخص است که
 یدرک بهتر  دیو زمان خر انیمشتر دیتعداد دفعات خر  د،یبازد

توان    ی م  نیبنابرا دهد؛ ی نسبت به نحوه عملکرد و واکنش آن ها م
بالقوه   د یجد انیو جذب مشتر  ی ابیمختلف بازار یها یبه استراتژ 

 .افتیدست 
  ی مختلف م یداده اطالعات را از بازارها یبازار: مصورساز  ی بررس .4

کدام مخاطبان  یبدهد که توجهتان را بر رو ی نشیشما ب به تا ردیگ
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  ریمختلف، تصو  یداده ها در نمودارها نیا شی نما با .دیمتمرکز کن
 .میآور  ی موجود در آن بازارها به دست م یاز فرصت ها یواضح تر 

به تخصص  ازین سکیارزش و ر یارهایمع ی و ارزش: بررس سکیر .5
صفحات گسترده و اعداد   دیداده ها، با یمصورساز  بدون دارد و

 .میکن  ریرا تفس دهیچیپ
عات با و آسان اطال ع یبه دست آوردن سر یی به بازار: توانا واکنش .6

  ی داده م شی نما یکه به وضوح در داشبورد عملکرد یی داده ها 
ها عمل کرده،  افتهیبه  عایدهد تا سر ی شوند، به مشاغل اجازه م 

 .کند ی م یر یپاسخ دهند و از اشتباه جلوگ

 

 

 داده  یقابل استفاده در مصورساز  یها کیتکن 4#

 .ستیچ data visualization یها کیتکن دیتا بدان دیما باش  همراه
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 ک ینفوگرافیا .1

از اطالعات را   یواحد، مجموعه گسترده ا  یداده ها یمصورساز  برخالف 
 کینفوگرافیا .گذارد  ی شما م اریرا در اخت ی جامع یبصر  ینما دربرگرفته و

 .است  ی عال دهیچیکاوش در موضوعات پ یبرا

 ینقشه حرارت یمصورساز  .2

 نیا در .کند ی نمودار استفاده م کی ا از داده ه شی نما یروش برا نیا
گرم  ایروشن  ینمودار داده ها را به صورت نقاط برجسته با رنگ ها

  ی از نظر روانشناس  رایداده ها را مشخص کند؛ ز ارزش دهد تا ی م  شینما
بهتر از اعداد و  اریها رنگ ها را بس انسان مطالعات نشان داده است که

داده به صورت  ینمونه از مصورساز  کی ریز شکل .کنند ی م ری حروف تفس
 .است ی نقشه حرارت
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 تب   ینمودارها .3

عنوان  به .دهد ی نشان م  ی دوره زمان  کیداده ها را در  ری نمودار تغ نیا
را با  آن و میریرا درنظر بگ  یعملکرد سال جار  میتوان ی م   ،ی اب یابزار بازار کی

 .میداشته باش ندهیاز سال آ قیدق ی ن یب شیپ کیتا  میکن  سهیسال قبل مقا
  کند تا ی کمک م  رندگانیگ میبه تصم data visualization از نهیگز  نیا

 .کنند ریتفس ی مختلف را به راحت یداده ها منابع 

 یمنطقه ا نمودار .4

  یبرا کند که ی زمان و منطقه مراجعه استفاده م  انینمودار از رابطه م نیا
که شما درآمد هر بخش را   نیا مثال .هستند ی عال یمنطقه ا  یها لیتحل
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 1980محصول را از دهه  تی محبوب ای دیبه صورت ماهانه مدنظر داشته باش
 .قابل انجام هستند ی به راحت یمنطقه ا  ینمودارها توسط د،یمشاهده کن

 ستوگرام یه .5

کنند،   ی که روندها را در طول زمان بررس  نیا یها به جا امستوگریه
 یعدد یداده ها ع ی نمودارها توز ن یا .کنند ی م یر یفرکانس ها را اندازه گ

دهند   ی خودکار نشان م  یداده ها  یفرمول مصورساز   کیرا با استفاده از 
باشند،  ریقابل تفس ی که به راحت ی را به صورت ری از مقاد ی ع یوس  فیط تا

 .دهند شینما

 

 کند؟ یداده استفاده م یاز مصورساز  ی چه کس 5#

 ،یفعل انیفروش به مشتر شیافزا یبرا ع ی داده در همه صنا یمصورساز 
بالقوه   انیمشتر یبرا ی شناس تی و جمع دیجد یهدف قرار دادن بازارها

 (WARC) قات یو تحق  غات یتبل ی ها قبل مرکز جهان سال .شود ی استفاده م 
جهان به   ی غاتیتبل یاز دالرها  ی می ن 2020سال  در کرده بود که ی نیب شیپ

که شرکت ها در همه جا  ی معن نیا به .شوند ی م نه یهز  نی صورت آنال
  هیگام مهم در تجز کیعنوان  به .وب را کشف کرده اند  یداده ها تیاهم

در مورد   ی مهم یها نشیداده به شرکت ها ب یداده ها، مصورساز  لیو تحل
 هدهد ک  ی هستند، م تیکه به نظر کم اهم ی از داده ها و اطالعات یار یبس
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و   هیتجز  ی اتالف زمان برا لیبه دل  data visualization وجود بدون
 .قابل استفاده نخواهند بود ل،یتحل

 ؛است دهیرس ان یصفحات گسترده به پا  فی هزاران رد  یجستجو یروزها
روندها و الگوها   یی شناسا یاز داده ها برا یخالصه بصر  کی اکنون ما  رایز

 .میدار

 

 ست؟ یچ data visualization استفاده از لیدل اما

  ی مغز انسان به اندازه کاف رایز م؛ یدار  اجیداده ها احت یبه مصورساز  ما
و آن   دهیبلع نشده را ی همه اطالعات خام و سازمانده ن ی که ا ستیمجهز ن

 افتهیانتقال  یبرا ما .کند لیقابل استفاده و قابل فهم تبد یز یها را به چ
و  نشیکسب ب یالگوها و روندها را برا میبتوان تا میدار  ازیها به نمودارها ن

 . میکن یی تر شناسا  ع یسر  یر یگ میتصم


