
DATA VISUALIZATIONS







"Sir, machines are any combination of bodies so connected that thier relative motions are 
constraint. And by which means force and motion maybe transmitted and modified as the 
screw in its nut or a lever range turnabout a fulcrum or a pulley by its pivot etc. esp a 
construction more or less complex consisting of a combination of moving parts or simple 
mechanical elements as wheels, levers, cams etc"



Data SourcesDATA VISUALIZATION

အချက်အလက်၏ အေရးကီးမှုကုိ လအူများ သိြမင်လာေစရန ်

ရုပ်ပုံများြဖင့်တင်ြပြခင်းကုိ Data visualization ဟေုခါ်သည်။





Data Sourcesစကားြဖင့် ဆက်သွယ်ြခင်း

ကုနတ်င်ကား



Data Sourcesရုပ်ပုံများြဖင့် ဆက်သွယ်ြခင်း



Data Sourcesရုပ်ပုံများြဖင့် ဆက်သွယ်ြခင်း

ဤလမ်းကုိဆက်သွားလျှင် 

လမ်းေဘးတင်ွေသာ 

ေတာင်ေစာင်းမှ 

ေကျာက်တံးုအရွယ်အစားမျ ို

◌းစုံ 

သင့်အေပါ် ြပုတ်ကျလာနိင်ုပါ

သည်။ ထုိအန္တရာယ်ကုိ 

သတိထားရန ်

လိအုပ်ပါသည်။

http://neomam.com/interactive/13reasons/


သတင်းအချက်အလက် များြပားလနွး်သည့ ်
ြပဿနာ



ထိေတဆက်သွယ်မပုိေကာင်း

သုေ◌တသနမ်ားအရ 
ေအရာင္ပါေ◌သာရုပ္ပံ◌မ်ုားသည္

ဖတ္ရႈလိစိုတ္က ို ၈၀% ပုိမုိတုိးတက္ေ◌စသည္ဟု 
သိရသည္။





မှတ်မိလယ်ွ

ြမင် + 
လပ်ု

ဖတ်

ကား



Data Sources

ရုပ်ပုံများကုိအသုံးြပုပီး 
သတင်းအချက်အလက်များေပးြခင်းသည်



နပုိလီယံ၏ ၁၈၁၂ စစ်ချမီှုအား ရုပ်ပုံြဖင့် တင်ြပြခင်း







VISUALS

▪ Charts

▪ Infographs

▪ Maps



CHARTS

အချက်အလက်များကုိ ဇယား၊ ဂရပ်ဖ် 

များြဖင့်ြပထားြခင်း



CHARTS

၁။ နိင်းယှဉ်

၂။ ဖဲစညး်

၃။ ဆက်စပ်

၄။ ြပန်န့ ံ



Data Sources (နှုင်ိးယှဉ်) BAR CHART

အလျားလိက်ု
Label ရှညေ်သာ အချက်အလက်များအတွက် 
အသုံးြပုသည။်

ေဒါင်လိက်ု (Column Chart)
မတညီူသည့် အပ်ုစုများကုိ နှုင်ိးယှဉ်ရနအ်တက်ွ 
(သို့ ) အချနိက်ာလအလိက်ု အချက်အလက်များကုိ 
နှုင်ိးယှဉ်ရနအ်တက်ွ အသုံးြပုသည်။
ဘယ်ဘက်မှ ညာဘက်သို့ သွားရမည်။



Data Sources (နှုင်ိးယှဉ်) BAR CHART

Label များကုိ အလျားလိက်ုတပ်ပါ။ 
မဟုတ်လျှင် ဖတ်ရခက်ခဲနုိင်ပါသည။်

ေနရာအလတ်ွကုိ ချနိပ်ါ။
Bar ၏ တစ်ဝက်ြဖစ်သင့်သည။်

Y-axis ကုိ သုညမှစပါ။ အေရာင်များကုိ တေြပးညသုံီးပါ။ အချက်အလက်များကုိ 
အစဉ်အလိက်ုထားပါ။
အက္ခရာစဉ်လိက်ု၊ 
ဂဏနး်အကီးအေသးအလိက်ု၊ 
အချနိအ်လိက်ုစသည။်



Data Sources (နှုင်ိးယှဉ်) LINE CHART



Data Sources (နှုင်ိးယှဉ်) LINE CHART

ြဖစ်နုိင်လျှင် သုည ကုိထည့ပ်ါ။ ၄ လိင်ုးထက် ပုိမြပပါနှင့်။
အကယ်၍လိအုပ်ပါက Chart 
၂ခုခဲွြပပါ။

တဆက်တညး်ြဖစ်ေသာ လိင်ုးပုံစံကုိသုံးပါ။
အစက်များ၊ dash များသည ်
အြမင်ကုိေဝဝါးေစသည။်

လိင်ုးနားတွင် တစ်ခါတညး် label 
ထုိးပါ။

သင့်ေတာေ်သာ အြမင့်ကုိ 
သတ်မှတ်ပါ။
လိင်ုးများသည ်Y-axis အြမင့်၏ 
သုံးပုံနှစ်ပုံ ရိှေနပါေစ။



Data Sources (ဖဲစည်း) PIE CHART

Pie Chart
အေကာင်းအရာများ 
တွင်ပါဝင်သည့အ်ရာများ၏ ရာခုိင်နနး် 
ကုိြပရာတွင်အသုံးြပုသည။် 

Donut
Pie Chart အမျ ို းကဲွြဖစ်သည။် အလယ်တွင် 
ေနရာလတ်ွထားြခင်းြဖင့် ြပလိသုည့အ်ေကာင်းအရာကုိ 
ထည့သွ်င်းြပသနုိင်သည။် 



Data Sources (ဖဲစည်း) PIE CHART

၅ခုထက်ပုိမြပပါနှင့်။
အစိတ်အပုိင်းများ 
အလနွေ်သးသွားပါက 
ကည့ရ်ခက်သွားမည။် 
အေရးမကီးသည့အ်ေကာင်းအရာမျ
◌ား ကုိစုကာ အြခား 
အြဖစ်ြပနုိင်သည။် 
အချက်အလက်မကျနသွ်ားရနေ်တာ ့
သတိထားရမည။်

Pie chart တစ်ခုထက်ပုိြပကာ 
နိင်းယှဉ်ြခင်းမလပ်ုပါနှင့်။
အစိတ်များကုိ နိင်းယှဉ်ရခက်သည။် 
Stacked bar chart ကုိ အစားထုိးသုံးပါ။

အားလံးုေပါင်း ၁၀၀ ြဖစ်ေနပါေစ။

အစိတ်များကုိ စနစ်တကျစီပါ။



Data Sources(နှုင်ိးယှဉ်+ ဖဲစည်း) STACKED BAR CHART

အထပ် (Stacked Chart)
အေကာင်းအရာတစ်ခု (သို့ ) 
အချနိက်ာလတစ်ခု အတွင်းမှ 
ပါဝင်သည့အု်ပ်စုများ၏  
အေရအတွက်/ပမာဏ ကုိ 
နိင်းယှဉ်ရာတွင်အသုံးြပုသည။် 

100% Stacked Chart
အေရအတွက်/ပမာဏက အေရးမကီးပဲ 
အမျ ို းအစားတစ်ခု (သို့ ) အချနိက်ာလတစ်ခု 
အတွင်းမှ အုပ်စုများ၏  ရာခုိင်နနး်ကုိ 
နိင်းယှဉ်ရာတွင် အသုံးြပုသည။်



Data Sources
(နှုင်ိးယှဉ်+ ဖဲစည်း) AREA CHART

Area Chart
အချနိနှ်င့်အမျှေြပာင်းလေဲနသည့အ်ချက်
အလက်များကုိ ြပသည့အ်ခါသုံးသည။် 
Line chart နှင့် ကွာြခားမမှာ Area chart 
များသည ်ထုထညကုိ်ပါ ြပနုိင်သည။်

Stacked Area Chart
စုစုေပါင်းထုထည ်ပမာဏတွင် 
အုပ်စုတစ်စုချင်းစီ၏ ပါဝင်မကုိ 
ေဖာြ်ပသည့အ်ခါ သုံးသည။်

100% Stacked Area Chart
အေရအတွက်/ပမာဏက အေရးမကီးပဲ 
ပါဝင်ေနေသာ အုပ်စုများ၏  ရာခုိင်နနး်ကုိ 
နိင်းယှဉ်ရာတွင် အသုံးြပုသည။်



Data Sources(နှုင်ိးယှဉ်+ ဖဲစည်း) AREA CHART



Data Sources(ဆက်စပ်) SCATTER PLOT



Data Sources(ဆက်စပ်) SCATTER PLOT



Data Sources(ဆက်စပ်) SCATTER PLOT

Label များကုိ ြမင်သာေစပါ။
Label များကုိ ကွယ်မေနေစရနနှ်င့် 
သက်ဆုိင်ရာ bubble နှင့် 
ယှဉ်တွဲြမင်နိင်ုေစရန ်ြပုလပ်ုပါ။

Bubble များ၏ အရွယ်အစား
Bubble များ၏ အရွယ်အစားသည် 
၎င်းတို့၏ 
ဧရိယာအေပါ်မူတည်ပီးေြပာင်းလဲသင့်သ
ည်။ အချင်းေပါ်မူတည်ေြပာင်းလဲြခင်း 
မြဖစ်ရပါ။

သမရုိးကျမဟုတ်ေသာ ပုံသဏာနမ်ျား 
မသုံးပါနှင့်



Data Sources (ြပန်န့)ံ HISTOGRAM



Data Sources(ြပန်န့)ံ SCATTERED PLOT



သင့်ေလျာ်ေသာ chart ပုံစံကုိ ေရွးချယ်ြခင်း

၁။ နိင်းယှဉ်

၂။ ဖဲစညး်

(နိင်းယှဉ် + ဖဲစညး်)

၃။ ဆက်စပ်

၄။ ြပန်န့ ံ

Bar chart, Line chart

Pie chart 

Stacked bar chart, Area chart

Scattered plot, Bubble chart

Histogram, Scattered plot



သင့်ေလျာ်ေသာ Chart ကုိ ေရွးချယ်ြခင်း



ေပးထားသည့် dataset မှ အချက်အလက်များကုိ အသုံးြပုကာ နှုင်ိးယှဉ်သည့် chart 
တစ်ခုနှင့် ဖဲစည်းသည့် chart တစ်ခုကုိလက်ြဖင့် ဆဲွပါ။ 

မိနစ် ၂၀

ေလက့ျင့်ခနး်



DEMO

EXCEL အသုံးြပု၍ Chart များဆဲွြခင်း 



ေပးထားသည့် dataset မှ အချက်အလက်များကုိ အသုံးြပုကာ နှုင်ိးယှဉ်သည့် chart 
တစ်ခုနှင့် ဖဲစည်းသည့် chart တစ်ခုကုိ Excel ြဖင့်ဆဲွပါ။ 

မိနစ် ၂၀

ေလက့ျင့်ခနး်



INFOGRAPHS

အချက်အလက်များ၊ အြဖစ်အပျက်များ၊ သတင်းများကုိ 
ပုံများြဖင့်ေဖာ်ြပြခင်း



Data Sources INFOGRAPHICS



မိမိ advocacy လပ်ုချင်သည့် အေကာင်းအရာအတက်ွ Infographic တစ်ခုကုိ 
လက်ြဖင့်ဆဲွပါ။

မိနစ် ၂၀

ေလက့ျင့်ခနး်



piktochart.com

DEMO

Piktochart အသုံးြပု၍ Infographic များဆဲွြခင်း 



မိမိ advocacy လပ်ုချင်သည့် အေကာင်းအရာအတက်ွ Infographic တစ်ခုကုိ Piktochart 
ြဖင့်ဆဲွပါ။

မိနစ် ၃၀

ေလက့ျင့်ခနး်



Data Sources HEAT MAP



Data Sources HEAT MAP

ရုိးရှင်းေသာ outline များကုိသုံးပါ။ သင့်ေတာသ်ည့အ်ေရာင်များကုိသုံးပါ။
မတညီူသည့် 
အလင်းအေမှာင်များြဖင့်ဖဲစည်းထားသည့် 
အေရာင်ေြပးပုံစံကုိသုံးပါ။

သင့်ေတာသ်ည့ ်data အကွာအေဝးကုိ 
သုံးပါ။



Data SourcesVISUALIZATION ေဆာင်ရန ်ောင်ရနမ်ျား
အမျ ိုးအစား/အပ်ုစုတစ်ခုအတွ
က် အေရာင်တစ်ေရာင်သုံးပါ။

အချက်အလက်များကုိ 
အစဉ်အလိက်ုထားပါ။

အေရးကီးသည့် (သို့ ) 
စိတ်ဝင်စားမှုေကာင်းသည့် 
အချက်အလက်များကုိ 
ထင်ားေအာင်ြပပါ။

ကည့်ရှုသူများက 
အလယ်ွတကူ 
နှုင်ိးယှဉ်ေလလ့ာနိင်ုေအာင် 
လပ်ုပါ။

မလိအုပ်ပဲ 
စာသားများနှင့်ြပစရာ 
မလိေုအာင် Icon များသုံးပါ။

စူးလနွး်ေသာ အေရာင်များ 
ေပါင်းစပ်သုံးစဲွြခင်းကုိောင်ပ
ါ။

3D chart များကုိ မသုံးပါနှင့်။ 
အထင်အြမင်လွဲမှားမှုကုိ 
ြဖစ်ေစနိင်ုသည်။

မလိအုပ်သည့် တနဆ်ာဆင်မှု၊ 
ကည့်ရှုသူကုိ 
အာရုံလွဲေစနိင်ုသည့် 
အရာများကုိ မထည့်ပါနှင့်။

Layout တစ်ခုထဲတင်ွ 
အေရာင် 
၆ေရာင်ထက်ပုိမသုံးပါနှင့်။

င်းလင်းမှုမသည့် font 
များကုိ ောင်ပါ။





Data Sources REFERENCES
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