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Wizualizacja danych

● Co to znaczy wizualizacja danych
● Komercyjne pakiety – głównie z zeszłego wykładu
● Pionierzy opensource:  gnuplot i latex
● Ważne pomysły:

– E. Tufte - grafika elegancka I wierna danym

– L. Wilkinson - gramatyka grafiki

● Nowa fala pakietów w ostatnim dziesięcioleciu:
– Ggplot2, Shiny dla R'a

– Matplotlib, Seaborn, Bokeh dla Python'a 

– D3.js dla java scriptu



  

Komercyjne pakiety do grafiki

● W zasadzie powtórzenie z zeszłego tygodnia:
– Excel, Excel, Excel, Excel, ….

– Matlab, Mathematica, 

– SPSS, STATISTICA

– Dalej już specjalizowane oprogramowanie, typu CAD, CAM, itp.

– Także dla biznesu cały arsenał specjalistycznych  narzędzi typu 
OLAP, często jako “wtyczki” do Excel'a



  

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



  

TikZ ist kein zeichenprogram, pgf, LaTeX



  

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

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

● Nie znosił generycznych 
wykresów z Excela i 
powerpointa (np. Pie chart)

● Spopularyzował “lie factor”



  

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”



  



  

L. Wilkonson – 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



  

Ggplot2 – przełomowa biblioteka dla R



  



  

Matplotlib – od matlaba dla python'a 
do standardu samego dla siebie



  

PANDAs – python data library



  

Matplotlib + PANDAs = Seaborn 



  

D3s – Mike Bostock przenosi grafikę do www



  

Bokeh – biblioteka przenosząca matplotlib do www



  

Shiny – ggplot2 też jest już w sieci



  

Plot.ly – komercyjny ale open Source 



  

Podsumowanie

● Mamy wpływowych autorów: E.R. Tufte, L. Wilkinson, dających 
idee do implementacji

● Mamy serię doktorantów, którzy zajmowali się czymś innym niż 
doktoratem:
– Hadley Wickham (ggplot)

– Wes McKinney (pandas)

– John Hunter (matplotlib)

– Mike Bostock (d3.js)

● I firm, które płacą za ich pracę: Rstudio, Continuum Analytics, 
Cloudera i rozwój narzędzi 



  

A propos estetyki – palety kolorów Brewer
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