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A vizuális megjelenítés ősi múltra tekint vissza 

6200 BC: Fali festmény, Catal Hyük, 
Törökország 



Kr.e. 1500  Agyagtábla Nippur, Babylonia 

– Bizonyítottan méretarányos 

– Valószínűleg a város védelmi rendszeréhez nyújtott segítséget 

Térkép, mint prezentáció 



1569: Mercator projection 

– Az egyenes vonalak útvonalak 

Térkép, mint vizualizáció 



1786: Az üzleti és politikai atlasz 

 

 

 

 

 

1801: Kördiagram 

William Playfair: Abstract Data Presentation 



1855: Londoni  
Kolera Járvány 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vizualizáció és  
prezentáció 

Broad Street 

Vízmű 

Dr. John Snow: Statisztikai térképes vizualizáció 



Darrell Huff: Bizalom 
1955: How to Lie With Statistics (könyv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bizalom egy központi tervezési kérdés 

A bizalmatlan emberek mindig megkérdőjelezik 

– Az adat eredeti forrásból származik? 

– Megfelelőek a tengelyek arányai? 



Jacques Bertin: Semiology of Graphics 

1967: Grafikus szótár 
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– Vizuális érzékelés 
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Jock Mackinlay: Automatic Presentation 

1986: PhD Dissertation, Stanford 
Berint elméletét vitte tovább 

APT: Prezentációs eszköz 



Az emberi érzékelés ereje 
Hány kilencest látunk? 



Az emberi érzékelés ereje 
Az érzékelés sorrendisége 



Színek és negatív számok 

Azonban a számítás fejben még mindig lassú 



Length 

Position 

Cleveland & McGill: Quantitative Perception 

Pontosabb 

Kevésbé pontos 

Angle Slope 

Volume 

Area 

Color Density 



Az emberi érzékelés kihasználása 



Bertin féle „Három olvasási szint” 

Elemi: önálló érték 
 
 
 
 

Köztes: kapcsolat szomszédok között 
 
 
 
 

Globális: minden kapcsolat 



Globalis: Scatter View 

Bertin kép: 
A kapcsolatok azonnali érzékelése 



A hatékonyság az adattípustól is 

függ 
Adattípus 

Nominális:   Eagle, Jay, Hawk 
Rendezett:   Hétfő, kedd, szerda, … 
Kvantitatív:  2.4, 5.98, 10.1, … 

Terület 
Nominális:       Nem sorrendbe rakható 
Rendezett: 
Kvantitatív: 

Szín 
Nominális: 
Rendezett: 
Kvantitatív: 
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Adatkódolási kódex 
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Praktikus ötlet a jó 

Vizualizációk Készítéséhez 10 



Meséld el a történeted 

Minden vizualizációnak 
legyen saját „story”-ja. 
Miközben készítjük, 
folyamatosan kérdezzük 
meg magunktól: „Mit 
mesél nekünk a 
grafikon?” 
 
A grafikon azt mutatja, 
hogy a tőzsdére lépéskor 
nyereséges cégek 
hosszútávon 
sikeresebbek. Egyszerű, 
de beszédes. 
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Vízszintes szövegek 

Néha a legkisebb  változtatások hozzák a legnagyobb eredményt az 
érthetőségben 
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Óvakodj a kördiagramtól! Kivéve… 

Az oszlop diagram mindig jobb mint a 
kör! Az emberi szem könnyebben tudja 
összehasonlítani a magasságot, mint a 
területet. 

De! Térképen viszont hatásos lehet 
mivel kis helyen mutat be több értéket. 
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Használj több nézetet 

Az adatok bemutatásához használjunk inkább több nézetet,  
minthogy bezsúfoljunk mindent grafikonba.  
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Le a mérőórákkal 

Azon túl, hogy a mérőórát nehéz leolvasni, rengeteg helyet foglal. Használjunk 
inkább bullet diagramokat! 

> 
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Növeljük a hatékonyságot 

színekkel 

Az emberi szem sokkal könnyebben tud különbséget tenni a színek között, mint elolvasni a kissé 
eltérő leírt szövegeket. A színekkel helyet is lehet kímélni. 
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De ne használjunk túl sok színt se 

Több, mint 10 szín használata már nehezen megkülönböztethető és zavaró. Ez a nézet csak 8 
színt tartalmaz, de már itt is nehéz a zöld árnyalatokat megkülönböztetni. 
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Legyen minden felcímkézve 

A címkék kiválóak a kulcs adatpontok és az interakciók kiemelésére. 
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Legyen interaktív 

A szűrés, kiemelés és lefúrás nem csak érdekesebbé, de 
hasznosabbá is teheti a vizualizációt.  
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Ne barokkosítsuk túl 

A fenti grafikon az amerikai nemzeti aktivitási indexet mutatja be. Semmi különleges. Mégis, 
egyszerűségében elmeséli a saját történetét. Legyen az adat az, ami elmondja a „story”-t! 
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Köszönöm a figyelmet 
Földi Tamás -  tfoldi@starschema.net 

Források:  http://www.tableausoftware.com/sites/default/files/whitepapers/10-tips-to-create-useful-beautiful-visualizations.pdf 
 http://conference.tableausoftware.com/files/TCC08-BP-Designing-Great-Visualizations.ppt 
 


