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اهمیــت یــک موضــوع را چطــور نشــان می دهید؟ شــاید در 
ایــن خصوص بــا من هم نظر نباشــید، اما براســاس یافته های 
روانشناســان، تنها 10 درصد ارتباطات انسانی از طریق کالم و 
90 درصد دیگر از طریق نشانه های غیرکالمی صورت می گیرد. 
نشانه های غیرکالمی این موارد را دربر می گیرد: زبان یا موقعیت 
بدن، حالت دســتها، آهنگ صــدا، ارتباط چشــمی، و توجه یا 

حضور کلی.
انتقال پیام، اولین روش ارتباط با دیگران و ایجاد روابط است؛ 
گرچه پیامهــای کالمی، تنهــا روش برقراری ارتباط نیســتند. 
شاید بارها از شما خواسته شــده تا بریده های تصویری1 برای 
ارائه مطالب درســت کنید. نکته درخور توجه اینســت که ظاهر 
بریده های تصویری نیز به اندازه محتوای متنی آنها مهم است. 
در واقع، بســیاری از افــراد هنگامی که با کلمــات، رنگها و نوع 

حروف بســیار زیاد روبه رو می شــوند، دیگر به نحوه ارائه توجه 
نمی کنند. اما در زمینه نحوه ارائه، کتابهایی نوشته شده که از آن 
جمله می توان به کتابی با عنوان »مرگ با پاورپوینت2« اشــاره 

کرد. 
چــرا در اینجا این موضــوع را پیش می کشــیم؟ موضوع این 
اســت که شــما فرصتهای زیادی برای ارائه ایده  هایتان ندارید و 
بنابراین هنگامی که چنین فرصتــی در اختیارتان قرار می گیرد، 

باید بدرخشید!
 یکی از حوزه های تأســف بار در اطالعات و امنیت سایبری، 
بخــش گزارشــگری سنجه هاســت3. همه به دنبــال صفحه 
نمایش4 می گردنــد. می توانید یک صفحه نمایش بســازید یا 
بخرید؛ اما در بیشــتر مواقع، صفحه های نمایش خریداری شده 

هم کیفیت مناسبی ندارند. 

مجسمسازیدادهها

P.T. Davis 
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در ادامه، برخی قواعد ســاده برای طراحی تجسم داده ها5 را 
مطرح می کنیم. بار دیگر که خواستید یک پرونده گزارش درباره 
ســنجه هایتان درست کنید و داده ها را طوری ارائه دهید که برای 

افراد قابل هضم باشند، از این قواعد استفاده کنید: 
1- مطمئن شوید که تمام داده ها به طور کامل با هم ارتباط 

دارند
باید نشــان دهید کــه داده ها با هدفهای تعیین شــده به وســیله 

برنامه ریزی راهبردی، هم راستا هستند. 
2- منظری فراهم کنید که در یک نگاه، نتایج و شاخصهای 

کلیدی عملکرد را نشان دهد
 عنوانهــای اصلی را مخفی نکنید؛ کاری که خیلی ها آن را انجام 

می دهند. رسا و مغرور باشید! 
3- صفحه نمایش را برای استفاده کننده سازمان دهی کنید

مخاطب داده ها باید بتواند داده ها را به راحتی ببیند. 

4- از اعداد تصویری استفاده کنید
بیشــتر مطالـــب ایــن بخــش از توصیه هــای ادوارد تافته6 
(Edward Tufte) و اســتفن فیو7 (Stephen Few) است 

که اعداد تصویــری را ابداع کردند؛ نمودارهای خطی ســاده ای 
کــه اندازه گیریها را نشــان می دهد و می توانیــد روندها را در گذر 
زمان ببینید. این روندها در بیشتر اوقات، مهمتر از نقاط هستند. 
می توانید چند عدد تصویــری را در یک صفحه بگنجانید که اگر 

خردمندانه به کار روند، بسیار قدرتمندند )شکل 1(.
5- نمودارهای ساده تهیه کنید

نیازی نیســت نمودار را با خطوط و فواصل روی محورها شلوغ 
کنیــد. ذهن انســان قدرتمند اســت و اگر به آن اجــازه دهید، 
می تواند اطالعات را از داده هایی که نشــان داده شــده است، 
بگیرد. نمودار را با قالب بندیهای بی مورد و اضافی، شلوغ نکنید 

)شکل 2(.

ویندوز

وایرلس

یونیکس/لینوکس

ای اس 400

شکل1- داده های نمایش داده شده با اعداد تصویری
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6- نوع حروف مورد استفاده را محدود کنید
زمانی که از کامپیوتر برای تهیه یک نوشــته استفاده می کنیم، 
می توانیــم انواع حروف را بــه کار گیریم؛ اما بــه زودی با نگاه 
به نوشــته های دیگران کــه از انواع حروف اســتفاده کرده اند، 
درمی یابیم که خواندن  آنها بســیار سخت است. نوعی حروف 

جدید، خوب و مناسب را انتخاب و با همان کار کنید.
7- زیاد از حروف مورب )ایتالیک( استفاده نکنید

 استفاده از حروف ایتالیک برای نشان دادن تأکید خوب است؛ 
ولی اســتفاده مداوم در بیش از دو ســطر، خوانــدن کلمات را 

دشوار کرده و محتوای پیام گم خواهد شد. 
8- از نمودارهای قطبی یا عنکبوتی یا پیچیده اســتفاده 

نکنید
نمی توانید نمودارهایی مشــکلتر از این نمودارها پیدا کنید. این 
نمودارها بدترین نوع نمودارها هســتند؛ هرگز از آنها اســتفاده 

نکنید. 
9- از مقیاس سنج ها درست استفاده کنید

افراد مقیاس سنج ها8 را دوســت دارند )همان گونه که عبارت 
»صفحه نمایش« را دوســت دارند(؛ اما برخــی افراد، از آنها 

بیش از اندازه و با مقیاسهای مختلف استفاده می کنند. مشکل 
دوم بســیار آزاردهنده اســت؛ زیرا هنگامی که افراد به انبوهی 

مقیاس سنج  با مقیاسهای مختلف نگاه می کنند، مغزشان از کار 
می افتد یا آنها را به غلط تفسیر می کنند. 

بار دیگر که صفحه نمایش ســنجه هایتان را به روزرســانی 
می کنید، به خاطر داشــته باشــید که چگونگــی انتقال مهمتر 
 (Marshall 9از کلمات است. به قول مارشــال مک لوهان

(McLuhan: “رسانه همان پیام است.”

پانوشتها:
1- Slide Deck
2- Power Point
3- Metrics
4- Dashboard
5- Data Visualization 

6- کارشناس آمار و استاد ممتاز علوم سیاسی، آمار و علوم رایانه در دانشگاه 
ییل (Yale). وی از پیشتازان حوزه مجسم سازی داده هاست. 

7- مشاور و مدرس حوزه های هوش تجاری و طراحی اطالعات.
8- Gauges

9- متولــد 21 ژوئیــه 1911 و متوفای 31 دســامبر 1980 که از فالســفه و 
روشــنفکران کانادا در حوزه ارتباطات بود. وی بیشــتر به دلیل کارهایش در 

نظریه رسانه معروف است.

منبع:
Davis P.T., Data Visualization, www.isaca.org, 2016

حسابهای اضافه شده

حسابهای حذف شده

شکل2- نمودارهای ساده بدون قالب بندی
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