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GNUplot – jedno z pierwszych narzędzi, 
wcale nie GNU, ale opensource



  

Edward R. Tufte – wizualizacja musi 
być estetyczna i nie kłamać

● Opublikował The Visual 
Display of Quantitative 
Information w 1993 
(ponad 20 “dodruków”, 
dwa wydania)

● Spopularyzował pojęcia 
“lie factor” i “data-ink 
ratio”

● Zwalcza generyczne 
wykresy z Excela i 
powerpointa (np. Pie 
chart)



  

Lie Factor

● Współczynnik tego jak 
bardzo proporcje na 
wykresie różnią się od 
rzeczywistych proporcji w 
danych

● Tutaj np. Mamy rzeczywisty 
spadek z 8023 na 6212, 
gdy infografika przedstawia 
mniej więcej 6-krotne 
zmniejszenie “lekarza”



  

Data-ink ratio
● Stosunek tuszu koniecznego do przedstawienia 

danych na wykresie do tuszu faktycznie 
użytego



  



  

L. Wilkinson – the Grammar of 
graphics

● Tutaj nieco inna historia, 
● Pracownik uniwersytetu 

I firm komercyjnych 
(m.in. SPSS)

● Autor książki the 
grammar of graphics 
(1999), i wzorowanego 
na niej systemu nVizN

● Rozpoznawalny tylko w 
kręgach specjalistów



  

Wilkinson, 1999



  

Matplotlib – od matlaba dla python'a
do standardu wykresów



  

Moduł matplotlib, pylab, pyplot

● Możemy importować:
– from matplotlib import pylab

– from matplotlib import pyplot

● Warto zapamiętać:
– ipython3 pylab



  

Pylab.plot(..)

● Pylab.plot(x,y,”rx”, 
label=”opis”)

● Tworzy wykres funkcji  y(x), 
możemy wybrać kolor, typ 
linii, kształt znacznika

● Wykresy tworzone są w 
sposób przyrostowy 

● Możemy dodać legendę, 
tytuły i znaczniki na osiach

● Pylab.show() odświeża 
wykres 



  

Interfejs graficzny



  

Zapis do pliku

● Możemy zapisywać do pliku z 
poziomu interfejsu graficznego

● Pliki graficzne mogą mieć 
różne typy:
– Png – bitmapa

– PDF – format wektorowy, dobry 
do publikacji

– Svg – wektorowy edytowalny 
format (do edycji np. W 
programie inkscape)

– Inne (ps, eps, raw, tiff, ...)

● Możemy też użyć 
wywołania:
– pylab.savefig(nazwa)

● Możemy wybrać typ pliku
● A także rozdzielczość 

(dpi), w przeciwieństwie 
do  eksportu z interfejsu 
graficznego



  

Figure, axes, ticks, xlim, legend...

● Możemy nasz wykres 
dekorować:
– xticks(), yticks()

– xlabel(),ylabel(),title()

– legend(loc=...)

– Możemy dodawać 
linie bez “label”, aby 
zaznaczyć konkretne 
wartości



  

Wykresy słupkowe

● bar(left,height)
● Dodatkowe 

parametry:
– width

– bottom

– yerr

 



  

Wykresy pudełkowe

● boxplot(xs,ys)
● Opisuje rozkłady zmiennych przy pomocy 

mediany, 25, 75 percentyla, 1.5*IQR



  

Podwykresy subplot()

● Możemy tworzyć 
wiele podwykresów 
przy pomocy funkcji 
subplot(x,y,i)

● Wykresy są 
automatycznie 
układane w wierszach 
i kolumnach



  

Mapy ciepła (ang. heatmap)

● Pylab.imshow(...)
● Służy do wyświetlania 

obrazów, albo danych 
macierzowych

● Obsługuje różne mapy 
kolorów

● Colorbar() pokazuje skalę
● Możemy wybrać mapę z 

wygładzaniem lub bez



  

Skale kolorów - cmap



  

Histogramy

● Funkcja hist() służy do 
generowania histogramów, 
czyli zliczeń rozkładów

● Parametr bins=... może 
podać liczbę albo zakresy 
“kubełków” w których 
zliczamy wartości

● Parametr normed określa, 
czy normujemy histogram, 
czy nie



  

Histogramy sześciokątne 2d

● Funkcja hexbin(), 
pozwala na zliczenia w 
2d

● Zliczenia mogą być 
logarytmiczne, lub 
liniowe

● Wartości są 
reprezentowane w 
sześciokątnych polach



  

Ciekawszy przykład



  

Wykresy 3d

● Można wyświetlać też 
wykresy w 3d

● Trzeba stworzyć 
specjalny obiekt 
axes3d

● Można też kolorować 
z użyciem map 
kolorów



  

Nowe pakiety 
rozszerzające matplotlib

● Seaborn – kilka nowych 
rodzajów wykresów, 
nieco ładniejszy 
standardowy “styl” 
wykresów

● Bokeh – biblioteka 
umożliwiająca 
renderowanie wykresów 
a'la matplotlib jako 
obiektów html
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