اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﭼﯿﺴﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

اوﻟﯿﻦ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻧﮕﺎره ﻫﺎی داﺧﻞ ﻏﺎر اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮ  ،اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎ
ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اواﺧﺮ ﺳﺎل  1400ﻣﯿﻼدی ﻟﺌﻮﻧﺎردو داوﯾﻨﭽﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﯾﺪه ﻫﺎ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد از اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺪرن و ﮐﺎرﺑﺮدی  ،در ﮐﺘﺎب اﻃﻠﺲ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺠﺎری وﯾﻠﯿﺎم
ﺳﯿﻠﻮﺳﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮاﻣﻬﺎ و ﭼﺎرﺗﻬﺎی ﻣﯿﻠﻬﺎی ،اﻗﺘﺼﺎد اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮن  18را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺑﻮد .ﻣﻐﺰ ﻣﺎ
ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ذﺧﯿﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺼﺮی دارد .ﺣﺘﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﺷﯿﺎ و اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺼﺮی ذﺧﯿﺮه ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻪ ﻟﻐﻮی.
اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﺮاﻓﯿﮑﻬﺎی اﻃﻼع رﺳﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮان ﺗﺼﻮﯾﺮی اﻃﻼﻋﺎت و دادﻫﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﯾﻦ ﻧﮕﺎرﻫﻬﺎ در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﺎده
و ﯾﺎ ﺳﺮﯾﻊ دادﻫﻬﺎ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮاﻓﯿﮑﻬﺎی اﻃﻼع رﺳﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از
اﻃﻼﻋﺎت را ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺷﺘﺎری آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺼﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ آن را ﺑﻪ
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ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر .ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻟﻐﺖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  ،ﻣﺪاد و ﺗﻠﻔﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ -ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اول ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﻣﯿﺂﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺮوف ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻟﻐﺎت ﻓﮑﺮ
ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آﻧﻬﺎ؟ ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ درک و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺑﺼﺮی داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﻣﻐﺰ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ آﺳﺎﻧﺘﺮ از ﻓﻬﻢ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺷﺘﺎری آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.

ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاف
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻬﻬﺎ
راﺑﻄﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻠﺖ وﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎ در راﺑﻄﻬﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﺎده ﺳﺎزی ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﻮن و رﻧﮕﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺖ ﮐﺎر ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﮐﺠﺎﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد؟
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزی ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاف را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﻌﺎدل ﯾﻌﻨﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی اراﺋﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ در ﻋﻮض وﺿﻮح را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم در ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﺑﻮدن ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاف اﺳﺖ
زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺎﻓﺖ ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺘﺎن ﺗﺤﻤﻞ دﯾﺪن اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاف ﺷﻤﺎ را دارﻧﺪ؟

ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد.
رﻧﮓ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا در ﻣﻮرد ﻃﯿﻒ رﻧﮕﯿﺘﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻮل ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ
ﻃﺮح را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ .در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی ﮐﻤﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت دارﯾﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ
ﺷﯿﻮه ﻣﺨﺘﺼﺮ و روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را در ﻓﻀﺎی ﮐﻤﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،از ﺑﻮردر ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺮزﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؛ و در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮدرﮔﻢ ﻧﺸﻮد.ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻫﻨﺮ
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ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮدن ﮐﻠﻤﺎت و ﺣﺮوف ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺒﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﯾﮏ ﻧﻮع ،ﻧﻤﻮدار،
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از آن اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ دارد.
ﭼﺎرت و ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد .ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻫﺮ ﺳﺒﮑﯽ را ﮐﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آﻣﺎر ،ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاف
اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاف ﻧﻬﺎﻧﻬﺎ را آﺷﮑﺎر ﻣﯿﺴﺎزد .ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﻬﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﺑﻬﺎﻣﺎت را روﺷﻦ ﻣﯿﺴﺎزد.
اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺘﻦ دارد.
اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاف ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﯾﺎﮔﺮام ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻨﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ،ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺘﻌﺎدل از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻌﻨﺎدار ﮐﻠﻤﺎت ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﺷﮑﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﯾﮏ واﺣﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ.
اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاف ﯾﮑﯽ دوﺻﻔﺤﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺰرگ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد.

اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ
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ﮔﻔﺖ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ در واﻗﻊ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ روش
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ارﻗﺎم ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺬاب و زﯾﺒﺎ درآورﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻏﻠﺐ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎﺻﯽ از
اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ در
ﻣﯿﺎن ﻃﺮاﺣﺎن ﺻﻔﺤﺎت وب ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮔﺮاﻓﯿﮏ واﺿﺢ ،ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ داد.
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