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Biz əhatə edəcəyik: 

• Konsepsiya nə deməkdir. 

• Data vizuallaşdırmasının 
başlanğıcı 

• Data vizuallaşdırmasının və 
dəyişiklik səbəblərinin inkişafı 

• Təsir və hekayə 
danışılması/yazılması: data 
jurnalistikasının mənşəyi 

• Müasir dövr – məlumatın 
həddən artıq yüklənməsi 
vasitəsilə kompüterlə əlaqəli 
vizuallaşdırma və naviqasiya. 

 

 

 



Data vizualizasiyası nədir? 
• Anlamanın asanlaşdırılmasına dair datanın təsvir və təqdim edilməsi  (Andy 

Kirk) 
 



Data vizualizasiyası harada başlayıb? 

• Məzmunu çatdırmaq üçün hazırlanmış 
vizual məlumatlar Azərbaycanda da daxil 
olmaqla əvvəlki tarix ərzində (prehistory) 
tapılmışdır. 

• Ancaq ritual və ya estetik məqsədlərlə 
sənəti və anlaşıqlığı "asanlaşdırmaq" üçün 
datanın təqdim edilmə məqsədini 
fərqləndirmək çətin ola bilər. 



Erkən data vizualizasiyaları: Xəritələr : 
(siyasi) 

Babil xəritəsi, Sippar, İraq 700-500E.Ə - mərkəzdə Babilini göstərən, müasir 
Azərbaycanın bir hissəsi daxil olmaqla uzanan Uratunu göstərir.  



Erkən data vizualizasiyaları: Xəritələr  
(iqtisadi) 

Turin Papirus xəritəsi, Misir 1150E.Ə 
 

• Ramesses IV tərəfindən bir daş atma 
ekspedisiyası üçün bir yazıçı (Amennakhte) 
tərəfindən hazırlanmışdır 
 

• Hiyerogliflər dəqiq yerləri izah edir: 
 

• Qızıl 
• Gümüş (qızıl və gümüş) 
• Digər xüsusi daşlar və daş ocaqları 



Digər erkən data vizuallaşdırmaları 

Planetlərin hərəkətini əks etdirən 10-cu əsrdə, bilinməyən astronom 
tərəfindən qrafika (Tufte-dən götürülmüşdür – Kəmiyyət Data Vizual 
Göstərilməsi(Quantitative Information Visual Display)) 



Digər erkən data vizuallaşdırmaları 

Düymə sistemi ilə datanın  saxlanması üçün istifadə olunan 
Inca quipu (khipu). XV əsr. (Larco Muzeyi, Lima). Güman edilir 
ki, əməliyyat və ya vergi qeydiyyatı haqdadır. 



 
İnnovasiya: müasir data 

vizualizasiyasının"qızıl dövrü" 

• 18-ci əsrin sonundan 20-ci əsrin əvvəllərinə 
elmi kəşfdə və daha formal olan bürokratik 
dövlətlərin inkişafında partlama olmuşdur. 

• Bu inkişafların hər ikisi də böyük miqdarda 
data toplanmasını tələb edirdi. 

• 19-cu əsrin ortalarına qədər bu datanın 
mənimsənilməsi üçün səy göstərməsi 
təqdimatda bir sıra yeniliklər yaradıb. 



Formalaşdırma və aydınlaşdırma: 
müasir vizualizasiyanın başlanğıcı 

William Playfair (1821) – əmək haqqı ilə 
müqayisədə buğda qiyməti 



Hekayələrin danışılması- data 
jurnalistikasının mənşəyi 

Charles Minard 1861 



Təsirin çatdırılması – data 
vizuallaşdırmasının erkən siyasət təsirləri 

Florence Nightingale - 1857 



Təsirin çatdırılması – data 
vizuallaşdırmasının erkən siyasət təsirləri 

Cholera map of London – John Snow 1854 
 



Stabillik dövrü - 20-ci əsrin 
əvvəllərində 1900-1950-ci illər 

• Bu dövr bəzən data vizualizasiyasının "qaranlıq 
dövrü" adlanır. 

• Data vizualizasiyasında və statistika 
təqdimatında standartlaşma ilə xarakterizə 
edilir, 

• Bununla yanaşı, biznes və gündəlik həyatda 
data vizualizasiya metodlarının qəbul 
edilməsinin artması ilə də xarakterizə olunur. 



Qrafik inqilab 

• 1967 Fransız kartoqrafı 
Jaques Bertin, Sémiologie 
Graphique'i nəşr etdi. 
Mübahisəsiz, müasir data 
vizualizasiyasının təməlidir. 

• Data vizualllaşdırmasının 
elementlərini kodlaşdırır və 
vizualizasiya edənlər üçün 
müəyyən üsullarla lazım 
olan seçimləri və səbəbləri 
müəyyənləşdirir. 

 





Rəqəmsal/digital şəfəq 

• 1960-cı illər: "kəşfiyyat 
datasının təhlili" konsepsiyası – 
data, fərziyyəni təsdiq və yaxud 
təkzib etmək üçün yox, 
tendesiyaları axtarmaq üçün 
təhlil olunur, təsir etməyə 
başlayır. 

• ABŞ riyaziyyatçısı Con Tukey, bu 
konsepsiyanı və onu 
dəstəkləmək üçün kompüterlə 
dəstəklənən vizualizasiyanı 
təşviq edir. 



Müasir data vizualizasiyası və data 
jurnalistikası 



İnteraktiv dünya 

• https://www.iom.int/world-migration#.WhyDvK2Ixd4.link 
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Suallarınız? 


