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 وتاه شدن ک»های امروز دنیای رسانه یعنی نوعی از روایت است که با در نظر گرفتن واقعیت نگاریداده

انتقال حجم باالی اطالعات در »، روشی برای «عرضه حجم باالی اطالعات»و « بازه توجه مخاطب

 است.« زمانی کوتاه

 «فرآیندهایی همچون یافتن است که برای انجام آن نوعی روزنامه نگاری  «نگاری داده محورروزنامه

ا هها، بیان خبر به یاری یک روایت، تحلیل، تصویرسازی دادهو گردآوری، پاکسازی و ساماندهی داده

 شود.ها طی میو انتشار داده

  بلكه  ی بصری باال نیست،هاجذابیت با گرافیكی محتوای ارائه صرفاً «نگاری داده محورروزنامه»هدف

 .تاس ممكن هایشیوه بهترین بهرویدادها کردن گزارش کردن و روایت 

 یو عموم یپژوهش عبارت است از «نگاری داده محورروزنامه» یبندگونه نیپرکاربردتر  

 انتقال و بیترک ،بافت جادیای، پاکسازی، گردآورشامل مراحل  «نگاری داده محورروزنامه» فرآیند 

 است. اطالعات

  و  یامور اجتماع یزیست و حت ، محیطیورزش ی،اقتصاد ی،)انتخابات(، آموزشی اسیسموضوعات

 .است «نگاری داده محورروزنامه»مناسب  بهداشت و سالمت

 منابع  ها،تیوب سا ،یدولت یهاآژانسعبارتند از:  «نگاری داده محورروزنامه» داده افتیمنابع در

 .یرانتفاعیغ یهاسازمان ی ورسم ریمرتبط با دولت، منابع غ

 ها نهفته است.هایی است که در دادهها و سوژهنگار دیدن داستانکار داده 

 گرهای خوبی باشند هم از پس فهم عدد و رقم بربیایند.نگارها هم باید روایتداده 
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 مقدمه 

، مخاطب، اقتصاد نشر ازینگسترش اطالعات،  ،یتكنولوژيك متأثر از عوامل مختلف، اعم از تحوالت ینگارروزنامه

ر نگاری منجگیری انواع روزنامهاين تغییرات به شكل .كندیم رییو به طور مداوم تغ است ... و یتحوالت نسل

و  هگرفت یروند گسترش اطالعات شتاب فراوان یاجتماع یهاشبكه به ويژه ديجد یهایبا ظهور فناور شود.می

ار و از اخب یعیند و حجم وساهشد ليتبد كنندهدیمخاطبان و كاربران رسانه عالوه بر مصرف كننده، خود به تول

مدنظرشان  یامتناسب با اهداف رسانه یرسازيو تصو لیتحل ،یبه گردآور ازیاند كه نبه وجود آورده رااطالعات 

 نيا ،ردیگیقرار م هافعاالن و خبرنگاران رسانه اریاخت از اطالعات در یعیوس فیهر روزه طاز طرف ديگر  د.ندار

خود از  یخبر یهااستیو س هابراساس ارزشای بتوانند تا فعاالن رسانه شودپردازش  ديو بااست  خاماطالعات 

  آنها استفاده كنند.

 ،ینگارروزنامه یایها به دنورود داده كرده و یاز آنها را ضرور یریگبزرگ، بهره یهاهداد خصوصها، بهافزايش داده

 كرده فراهمرا نگاری يا داده 1«نگاری داده محورروزنامه»نگاری به نام نوع جديدی از روزنامه یریگشكلمنجر به 

ازه كوتاه شدن ب»های امروز دنیای رسانه يعنی نگاری نوعی از روايت است كه با در نظر گرفتن واقعیتداده است.

پیدا  «انتقال حجم باالی اطالعات در زمانی كوتاه»، روشی برای  «حجم باالی اطالعات عرضه»و  «توجه مخاطب

ها نیاز به كسانی كه بتوانند اين اطالعات را به زبانی همه فهم تبديل بنابراين به نسبت افزايش دادهكرده است. 

 شود. كنند، بیشتر می

رسانه است تا بتواند از اطالعات جهت  یاساس یازهایها از نداده لیو تحل هيبا ورود به عصر اطالعات تجز

تلويزيون امكانات منحصر به فردی برای تصويرسازی و ارائه همچنین  .استفاده كند یسازو گفتمان یسازانيجر

اين نوع خبررسانی موفق عمل طريق  برای انتقال اطالعات به مخاطبان ازتواند می كه ،تصوير به مخاطبان دارد

  كند.

 چیست؟ نگاری داده محورامهروزن 

 آن با حضور اده مشكل است عالوه بردنگاری مشكل است چرا كه تعريف يا داده محور نگاری دادهتعريف روزنامه

      نگاری هم تغییر كرده است. هنوز هم بسیاری بر اين باورند كه های جديد تعريف سنتی روزنامهتكنولوژی

ه حجم گیرد. ارائنگاری امروز را ناديده میهای جديد روزنامهبنويسد كه طبیعتاً روشنگار بايد تايپ كند يا روزنامه

چیزی كه دنیای امروز را  به نظر آننگار بدانیم. توانیم حاصل كار يک دادهزيادی از داده در مدت زمان كم را می

    داده كرده سه عامل اساسی زير است: در دسترس بودن حجم بسیار باالی اطالعات،  نگاریدنیای روزنامه

هايی كه مصور سازی را ممكن كرده و از همه مهمتر كمتر شدن بازه زمانی تمركز و توجه مخاطب كه تكنولوژی

 و رو كرده است. ای امروز را زيربه طور كلی جغرافیای رسانه

را روزنامه نگاری داده محور  دي: مجموعه ابزار جد«نگاری داده محورروزنامه»با عنوان  یمطلب جوزف در موندير

نگار در كار با از ابزار اشاره دارد كه به روزنامه یابه مجموعه نگاری داده محورروزنامه: كندیم فيتعر گونهنيا

در واقع  نگاری داده محورروزنامه. كندیها و ارتباطات بهتر كمک مآن ترقیعم یاطالعات، بررس اديز حجم

                                                           
1 .Data journalism 
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بود  نگاری داده محورروزنامههمان  یكه زمان انه،يبه كمک را یاست. گزارشگر ديجد یبا نام یميقد یمفهوم

اده د یهاگاهیاطالعات درون پا یسازوجو و مرتبجست قیاز طر ادیز یهاداده لیتحل یبرا انهیاز راشامل استفاده 

 ، بازیابی از سایت همشهری آنالین(25/6/1396 )سلیمی، است.

شده است:  فيتعر طورنيا نگاری داده محورروزنامه، «نگاری داده محورروزنامه یكاربرد یراهنما»كتاب  در

همچون يافتن و گردآوری،  نگاری است كه برای انجام آن فرآيندهايینوعی روزنامه نگاری داده محورروزنامه

ها طی ها و انتشار دادهبیان خبر به ياری يک روايت، تحلیل، تصويرسازی داده ،هاپاكسازی و ساماندهی داده

 شود. چند نكته در اين تعريف هست:می

 

 محورهای مهم روزنامه نگاری داده محور

  
 

 

ها، تیاز واقع یامعتقدند داده مجموعه ی. بعضنامندیم نگاری داده محورروزنامهها را به كمک داده ینگارروزنامه

. ردیشود تا به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیم یآورصورت خام و گسترده جمعهكه ب است یآمار و ارقام

 یو عناصر یاطالعات اساس ها واستفاده از داده نگاری داده محورروزنامهمعتقد است:  1شد بولت جليپروفسور نا

 تايد فيدر تعر نيخاص گارد یهاپروژه ریسردب سيک خبر است. پاول لويشكل دادن به  یبرا یدیاز منابع كل

 ستیبه دست آوردن و انتشار آن ن ايها وجود داده یتنها به معنا نگاری داده محورروزنامه: ديگویم سمیژورنال

 رادرست  یهاتا پاسخ دیرا بپرس یاالت مناسبؤس ديو با شودیآن انجام م دیتول یاست كه برا ینديبلكه فرآ

 . دیكن افتيدر

-وزنامهركرد. در  یط ديرا با ینديچه فرآ نكهيدارند و ا نگاری داده محورروزنامهبه  یندينگاه فرآ هافيتعر شتریب

 ت،يوار کي یاريخبر به  انیبنگاری؛ در اين شیوه روزنامههاست. در كل تیبر واقع یاصل هیتك نگاری داده محور

مخاطب بهتر  یدرک اطالعات را برا یرسازي. چرا كه تصوشودیم یها طها و انتشار دادهداده یسازريتصو ل،یتحل

  (، بازيابی از سايت همشهری آنالين13/8/1396)سلیمی،  .كندیم

ای هی با جذابیتگرافیك نگاری صرفاً ارائه محتوایدهد كه هدف اين نوع روزنامه( توضیح می2011سايمون راجرز )

 .های ممكن هدف اصلی استبهترين شیوه ها بهباال نیست، بلكه گزارش كردن و روايت كردن داستان بصری

                                                           
 آزاد یهاو موسسه داده data.gov.uk سايت  از موسسان - 1

.نگاه فرآیندی است

.تکیه بر واقعیت هاست

.سوال و رسیدن به جواب مهم است

.تصویرسازی درک اطالعات را برای مخاطب بهتر می  کند
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ساده،  یتواند نمودارمی نگاری داده محورروزنامهيک نتیجه كار  (6ص ، «جديد نگاری گونه شناسی روزنامه»)

ه يمن ب كه باشد گرافیيا موشن اينفوگرافیک ،الين يا راهنمانقشة تعاملی، چند نمودار و يا چند نقشه، تايم

 نگاران قرار گرفته است.به آسانی در دسترس روزنامه ،نگاریافزارهای جديد اين شاخه از روزنامهنرم

، مثل فوتوژورنالیسم يا ويدئوژورنالیسم نیست كه با يک نوع خاصی از رسانه در ارتباط نگاری داده محورروزنامه

آنالين، ديداری و چاپی و محتواهای مختلف در ارتباط است و وابستگی  یهاای از رسانهنگاری با مجموعهشد. دادهبا

نگاری داده مجموعه آموزشی روزنامه)» .كمی به متن دارد اما به فهم درست از عدد و رقم نیاز دارد

 ، بازيابی از سايت ديتاويز(1/11/1395 ،«)ديتاژورنالیسم(

 

 نگاری داده محورروزنامه انواع 

كه  وجود دارد نگاری داده محورروزنامهصاحب نظران مختلف از  متناسب با كشورها و یمتفاوت یهایبنددسته

 است. یو عموم یبه پژوهش نگاری داده محورروزنامه یبندآن گونه نيپركاربردتر

 
 

 

ممكن  یكار الزم است؛ حت یبرا یاديزمان ز نجايدر ا ست،ینگران زمان ن :یپژوهش نگاری داده محورروزنامه

 ،یسمر ریباشد، به اطالعات غ شرفتهیدر حد پ ديبا یسيمثل كدنو یاداده یهامهارت است چند سال طول بكشد،

منبع در مورد  کينكردن به  تفاها و اككنترل مجدد داده شود،یم یاديافشا شده توجه ز یهامحرمانه و داده

 .ردیگیقرار م دیاكصحت دادها مورد ت

دارد و  تیزمان اهم ،نوع نيدر ا یپژوهش نگاری داده محورروزنامهبرخالف  :یعموم نگاری داده محورروزنامه

كار را  توانیم هم excelمثل  یاهيداده پا یهاچند روز كار آماده شود، با مهارت ايممكن است در چند ساعت 

هاست. در آسان به داده یسبا امكان دستر یبزرگ عموم یهااطالعات نگاه به مجموعه یآورجمع یبرد. برا شیپ

 وجود دارد. یكمتر یریگسخت یپژوهش نگاری داده محورروزنامهها نسبت به رابطه با منابع و كنترل مجدد داده

شكل گرفته كه  «همزمان داده محور نگاریروزنامه »به نام  نگاری داده محورروزنامهدو مورد  نيبر ا عالوه نکته:

 و نديآیم نگاری داده محورروزنامه یهامیها به كمک تو ربات هاتميالگور ؛نوع نيدرحال پررنگ شدن است. در ا

 5، صص «آوری و تحلیل دادهديتاژورنالیسم، مقدمات و آموزش، ابزار جمع)» .كنندیكمک م ندهايفرآ عيبه تسر

 (6و 

دیتاژورنالیسم پژوهشی
دیتاژورنالیسم 

عمومی
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 نگاری داده محورروزنامه یفرآیندها 

 
 اينكه ايو  میها را كامل كنتا داده میكنیاما پرس وجو م ميها را داربه دوصورت باشد؛ داده تواندیم :یگردآور

 شود. یآورداده جمع میكنیوجود ندارد و تالش م یو پرسش داده

 كه باهم هماهنگ هستند. یها به ساختارداده ليو تبد یانسان یحذف خطاها :یپاکساز

كنار  در ديمعنا ندارد و با يیبه تنها یول ميرا دار مئآمار جرا مناسب؛ مثالً  یرفتن در قالب و بستر بافت: جادیا 

 كند. دایپ یتا داده به صورت خاص معن ديایب تیتعداد جمع

 داده است. گاهياستفاده از دو پا :بیترک

 یآورداده است. از مرحله جمع یرسازيهمراه با تصو مرحله آخر كه معموالً انتقال اطالعات: برقراری ارتباط یا

ديتاژورنالیسم، مقدمات و آموزش، ابزار )» .شودیبر ارزش اطالعات افزوده م بیشدن كار به ترت يیداده تا نها

 (6، ص«آوری و تحلیل دادهجمع

 نگاری داده محورروزنامهالزم برای  یهامهارت 

به آنها  یابیدست یها برود، براپرسشگر داشته باشد، دنبال داده یذهن ديگزارشگر با :انهیبر را یمبتن یگزارشگر

 بداند. اتیاضير از آمار و یتالش كند و حداقل

 ها را دارند.كردن داده یعموم فهیوظ :یخبر یهاشنیکیاپل یهادهنده توسعه

 نيا یكردن اطالعات را برعهده دارند. درحال حاضر تقاضا برا یبصر فهیوظ داده: یرسازیتصو یهامتخصص

رسانه  شودمی شنهادیداشته باشند كم است. پ ایها را در دنتخصص نيكه ا یتعداد افراد یاست ول اديها زتخصص

از  یبرخ نیشیكیتوسعه اپل یكند؛ مثال برا تیرا ترب يیروهاین  نید چنمختلف تالش كن یهادر بخش ملی

 .ردیكمک بگ یتیحوزه آ متخصصان

نگاری روزنامه یبرا یحوزه اصرار دارند هر رنگ نيا نامتخصص: نگاری داده محورروزنامه درها رنگ تیاهمنکته: 

 فينرم افزارها تعر یكه برا كنندیاستفاده م یكمان نیرنگ یهابه نام رنگ یو از اصطالح ستیمناسب ن داده محور

اده استف ديدارد و مخاطب به آنها عادت كرده است نبا یكمتر ریكه تاث يیهااز رنگ نديگویم نیهمچن .شده است

 یجدول رنگ خودش یبرا نيگاردمثالً  ساخته شود. ديجد یرنگ یهاپالت كنندیم شنهادیپ ناشود. متخصص

تفاده اس یپالت رنگ نياز ا یساز یو افراد فعال در قسمت بصر نگاری داده محورروزنامه میو ت ستا كرده فيتعر

 (7و  6، صص «آوری و تحلیل دادهديتاژورنالیسم، مقدمات و آموزش، ابزار جمع)» .كندیم

 نگاری داده محورروزنامه یبراو منابع دریافت داده مناسب  موضوعات 

در پژوهشی مشخص شده مناسب باشد؛ اما  تواندیبر آمار و داده باشد م یاست كه هر آنچه مبتن نيعموم ا تصور

ین میانگ ةدربار یهاي گزارش) آموزش)انتخابات(، ی اسیسمورد توجه است عبارتند از موضوعات:  شتریآنچه بكه 

ورزش  همچنین و (وجود اعداد زياد و بازار بورس)اقتصاد  (،آموزان در نقاط مختلف كشورنمره امتحانات دانش

انتقال اطالعاتترکیبایجاد بافتپاکسازیگردآوری
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 یزيست و حت ، محیط(ها در جدول لیگ استجايگاه تیم و امتیازات ز آن درباره بهترين و بدترينا یبخش زياد)

وجود دارند و بايد به  یو بهداشت و سالمت. موضوعات زياد (درباره مسائل خاص دولت یهاداده) یامور اجتماع

 یآمار یهاشو رو یعلوم اجتماع یرا از دنیا یهايديتاژورنالیسم، مهارت از خاطر داشته باشیم كه هنگام استفاده

 نگاری دادهروزنامه از توانی. بنابراين، مكندیاز موضوعات صدق م یگسترة عظیم یو اين برا گیريمیم قرض

 مختلف استفاده كرد. یهابه شكل محور

منابع مرتبط با دولت،  ها،تيوب سا ،یدولت یهاآژانسهم عبارتند از:  نگاری داده محورروزنامه داده افتيمنابع در

بدون  یمثل نقاشغیرممكن و بدون داده  داده محور نگاریروزنامه .یرانتفاعیغ یهاسازمان ی ورسم ریمنابع غ

پیش از هرچیز بايد به چند نكته ضروری توجه كنیم. اول اينكه بخش  م؟ياوری( را از كجا بتايرنگ است. اما داده )د

هاست و بخش جالب داستان كه یز كردن دادهآوری، مرتب كردن و تمنگار به لحاظ زمانی جمععمدة كار يک داده

برد. هرچند كه پیدا كردن افزارهای امروز، زمان زيادی نمیهاست بخشی است كه به كمک نرممصورسازی آن داده

 بر باشد.تواند زمانبهترين روش برای ارائه اطالعات می

مهم اين است كه در بسیاری از موارد اساساً اطالعاتی وجود ندارد كه از مراكز دولتی كسب كرد حتی در  نكتة

كشورهای صنعتی كه در حوزة آمار پیشرو هستند در خیلی از موارد بسیاری از نهادها مثل پلیس يا ساير نهادهای 

عات جمع نشده يا اطالعات مفید يا دقیق آوری اطالعات دچار مشكل هستند. ممكن است اين اطالدولتی در جمع

شود از آنها استفاده كرد چون تصفیه آنها ممكن نیست اند كه نمیها به نوعی گردآوری شده، يا دادهنباشدو به روز 

يا اينكه اطالعاتی كه از نهادهای مختلف جمع شده با هم هماهنگ نیستند و به همین دلیل قابل اتكا و استناد 

 نیستند.

سازی و تصفیه بشود از آنها استفاده كرد آخر اينكه اساساً داشتن اطالعات منظم و مرتب كه بدون آماده نكتة

 كنیم:غیرممكن است. با در نظر گرفتن اين نكات منابع را معرفی می

ند. دهدر اختیار كاربر قرار می pdfاين است كه معموالً اطالعات را به صورت  ی منبعهااز ايرادهای مهم سايت

يا  csvهای كنید همیشه به دنبال فرمتنگار شما همیشه از پی دی اف فرار میفراموش نكنید به عنوان يک داده

مثالً وقتی كه از بحران كم آبی  ؛وجود داردداده در گزارشی كه در حال نوشتن آن هستید  گاهی ؛اكسل هستید

های كم آب استفاده كنید. ابزارهايی ايران برای نشان دادن استان توانید از نقشةكنید میها صحبت میدر استان

وگل ابزار جستجوی پیشرفته گهای خوبی را پیدا كنید عبارتند از: تواند به شما كمک كند برای اينكه دادهكه می

متعلق به شركت  1موتور جستجوی بینگطور همین .دهدكه به شما امكان جستجو براساس فرمت را می

 ، بازيابی از سايت ديتاويز(1/11/1395 ،«نگاری داده )ديتاژورنالیسم(مجموعه آموزشی روزنامه)» روسافت و ...مايك

خودش را ثابت  یرسانه بتواند ادعا ايخبرنگار  کي نكهيبه ا كمکرتند از: عباروزنامه نگاری داده محور  یايمزا

ها مبهم را با استناد به داده یمسائل اجتماع تواندی. مكندیكند. امكان پرداختن به موضوعات بزرگ را فراهم م

را كه سر راه درک درست مخاطب وجود  یكند. موانع ليتبد یروشن كند. اطالعات ارزشمند را به گفتمان اجتماع

كه دارد؛  یگريد یهاتيعالوه بر مزروزنامه نگاری داده محور و نقش  ستندین بايها معموال زدارد كم كند. داده

 .باستيزشت به اطالعات ز یهاداده ليتبد

                                                           
1. Bing 
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ها، ها، دانش كم در استفاده از دادهدار از دادهنادرست و جهت یریگبهره: روزنامه نگاری داده محور یهاچالش

ه به سطح پروژ یكه بستگ هانهيها، هزمختلف متفاوت است(، فرمت داده یها)در كشور هابه داده یابینحوه دست

 .شوندیمحسوب م روزنامه نگاری داده محور یهااز اهم چالش یانسان یو در آخر خطا دارد

 

 

  عبارتند از: روزنامه نگاری داده محورآثار 

 
 ، بازيابی از سايت همشهری آنالين(13/8/1396)سلیمی، 

 روزنامه نگاری داده محوریابی در سوژه 

ها طبیعتاً موضوعات مختلفی را ما ارائه حجم باالی اطالعات يا داده است. اين داده مهم دنیای امروزهای از ويژگی

طور كه ها نهفته است. همانهايی است كه در اين دادهها و سوژهنگار ديدن داستانشوند. كار دادهشامل می

 ه باشد و محیط اطرافشنگار برای پیدا كردن يک موضوع خوب سیاسی يا اجتماعی بايد شامة تیزی داشتروزنامه

داشته باشد.  ؛شودنگار هم بايد همین حس را وقتی با حجم بااليی از داده روبرو میرا به خوبی رصد كند، داده

. ها باشدگیرد كه چطور و چگونه به دنبال سوژهها ياد مینگاری بعد از مدتی كار با اطالعات و دادهالبته هر داده

 شود.د پیشنهاد ارائه میاما به صورت ساده و كلی چن

پیش از هر چیز چهار گوشة آن را چک ها را بررسی كنید. كنید، سر و ته و اول و آخر دادهها را مرتب بايد داده

كنید، با چه حجمی از داده روبرو هستید؟ دادة شما از چه جنسی است؟ عدد، تاريخ، تگ جغرافیايی يا مثالً كلمه 

های اكسل چه تناسبی با هم دارند؟ های مختلف فايلها يا رديفهمخوان هستند؟ ستونها با هم است. آيا اين داده

كند. مصورسازی بخشی از روايت شماست. تصويرسازی لزوماً حواستان باشد كه مصورسازی با روايت سوژه فرق می

تصويرسازی به عنوان  ای را در خود ندارد اين وظیفة شماست كه اول سوژه را كشف كنید و بعد ازداستان و سوژه

رندها ها برويد. به سراغ تها يا كمترينابزاری برای روايت آن استفاده كنید. برای ديدن داستان به سراغ بیشترين

نند كهايی كه میانگین فاصلة زيادی دارند كمک زيادی میيا روندها برويد. آيا افزايش يا كاهشی در كار است؟ داده

درصد است. اگر در  5تا  3ها بین تصور كنید نرخ اعتیاد جوانان در همة استانمثالً  تان را كشف كنید.كه سوژه

 ،انددر يک بازه زمانی عرضه شدهها ، اين داستان شماست. اگر دادهباشددرصد  15اين نرخ يک درصد يا  یاستان

د آن را چیزی كه بتوانی .شدچیزی باشید كه از روند اصلی بیرون با در پیيا كاهش باشید.  افزايشبه دنبال نرخ 

ه هم ها بشناسید معنی كنید. مثالً نرخ دزدی در مناطق مختلف تهران را داريد. آيا همة اين نرخدر فضايی كه می

يا مثالً هر مترمربع زمین  ؟داری بین سطح درآمد اين مناطق و میزان دزدی وجود داردنزديكند؟ آيا تفاوت معنی

کمک به تأمین منافع مخاطب

تأمین منافع رسانه ها

تأثیر بر دولت

کمک به تعامل دولت و ملت

کمک به تعامل میان رسانه و مخاطب
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نگاری داده مجموعه آموزشی روزنامه)» ها عدد و رقم است.با تعداد دزدی ارتباط دارد؟ تنها ابزار برای اين مقايسه

 ، بازيابی از سايت ديتاويز(1/11/1395 ،«)ديتاژورنالیسم(

 کدام است؟ روزنامه نگاری داده محورها یبرا فیکث یهاداده 

های داده ها برخورد كردبا آن اطیها فرار كرد و با احتاز آن ديباو  كنندیمان را گمراه مكه ما و مخاطب يیهاداده

ی نیست. اشدن قابلیت استفاده از عدد و كلمه كار سادهشايد به صورت كلی بتوانیم بگويیم كه جمعند. تكثیف هس

 فهم عدد و رقم بربیايند.  گرهای خوبی باشند هم از پسنگارها هم بايد روايتداده

ار نگبه عنوان مثال در اين خبر واضح است كه روزنامه

د چون هیچ كدام از اين اعدااست به عدد دقت نكرده 

يک  ؛هزار 980هزار و  120. جمع به هم جور نیستند

 ،هزار 120شود و سه برابر هزار نمی 300میلیون و 

هزار  320هزار را به  120هزار نیست. اما اگر  980

شود. اين دار میوقت اعداد معنیتغییر بدهیم آن

نگار انتظار شود از يک دادهاشتباهی است كه نمی

داشت، چون اين اشتباه وقتی به صورت يک گاف و 

يا يک نمودار روی صفحه رسانه نمايان شود ديگر يک 

 اشتباه سادة تايپی نیست.

 

 

ها كثیف هستند. توانیم بگويیم كه دادهبه طور عمومی میهای غیرقابل اطمینان هستند های بد دادهاما داده

توان با استفاده از ابزارهای مختلف تمیز يا مرتب كرد اما بايد تشخیص دهیم از های كثیف يا نامرتب را میداده

 در حالت عادی،هاست. چه ابزاری و به چه صورتی استفاده كنیم و اين در گرو فهم درست ما از مجموعه داده

اما  ،را تمیز كنیمآل وجود ندارند و اين وظیفه ماست كه آنها های خام هرگز به صورت تمیز و مرتب و ايدهداده

های ما قابل استناد، اعتماد و اطمینان پیش از آن بايد مطمئن باشیم كه چنین كاری ارزش دارد يعنی داده

 . ها امكان پذير استتمیز كردن دادهدوم اينكه  ،هستند

از اطالعات تكراری، شبیه به هم و  مملوها . معموالً ديتابیسوجود داردابزارهای زيادی برای تمیزكردن داده 

. تصور كنید در يک مجموعه اطالعات از سه عنوان نزديک به هم استفاده شده، مثالً هستند خالی هایقسمت

ة در مجموع خواهیدمی. شما «بیمارستان شهید مدرس )ره(»يا  «بیمارستان شهید مدرس»يا  «بیمارستان مدرس»

اشتباه  «بیمارستان شهید مدرسی»با عنوان و در عین حال كی در نظر گرفته شود اطالعاتتان اين سه عنوان داده ي

ا پیداين نكات اهمیت حیاتی  شويدمی روبروها وقتی با هزاران هزار داده در مجموعة بزرگی از داده ،گرفته نشود

 ی از سايت ديتاويز(، بازياب1/11/1395 ،«نگاری داده )ديتاژورنالیسم(مجموعه آموزشی روزنامه)» .كنندمی
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 روزنامه نگاری داده محور یافرازهاابزارها و نرم 

-كه دارند دسته يیوجود دارد كه براساس كاربردهامحور  نگاری دادهروزنامهاستفاده در  ینرم افزار برا 61 بايتقر

 یكه مخصوص كور رنگ يینرم افزارها ها،داده یرسازيتصو ینرم افزارها ها،داده لیتحل یافزارها. نرمشوندیم یبند

 دارند. یكاربرد متفاوت نهاي.. هر كدام از ا. دارند و يیرنگ دقت باال میهستند و در تنظ

و آن را به صوووورت  كندیما را مرتب م یهاكه انبوه داده يیافزارهامربدون ابزارها و ن محور نگاری دادهروزنامه

چه  میافزارها قدم اول اسووت كه بداننرم نيبا ا يیاسووت. آشوونا دهيا کيفقط در حد  كند،یم تيروا یريتصووو

 است به درد ما بخورد. مكنو هر كدام كجا م میها داشته باشاز آن میتوانیم یانتظارات

آوری بندی كنیم: گروه اول ابزارهايی كه كارشان نگهداری و جمعگروه عمده تقسیم 4در  یمتواناين ابزارها را می

ها از افزارترين اين ابزارها اكسل در برنامه آفیس ماكروسافت است. تسلط روی اين دسته از نرممعروف ؛داده است

ها از اينترنت و برای ها و دادهافزارهايی كه برای استخراج فايلگروه دوم نرم نگار است.های دادهترين مهارتاساسی

است. گروه سوم ابزارهايی كه  import.ioابزارها  اين تريناز بهكنیم. های داده از آنها استفاده میساختن فايل

است. گروه  Refine  Openكنیم كه بهترين ابزار اين حوزهفیه و تمیز كردن داده از آنها استفاده میصبرای ت

كاركردن  وافزارهای اين حوزه است از بهترين نرم (Tableau) تابلوافزارهای مصورسازی داستان است چهارم نرم

كردن با نقشه و ساختن اينتركتیو مپ برايتان جالب است  با آن خیلی ساده است و امكانات زيادی دارد. اگر كار

كه بتوانید  است اليناگر قصدتان ساختن تايم .CARTODBو  MAPBOX :افزار خوب ديگر عبارتند ازدو نرم

از  Datawrapperرا ببینید.  نايت لب Timelineمطالب را روی يک گذر زمانی نشان بدهید سايت رايگان 

عرضه شده و طرفداران زيادی دارد. اگر دنبال كارهای پیشرفته  2011افزارهای اولیه اين حوزه است كه سال نرم

هايی است كه هم امكان مصورسازی و هم امكان از جمله سايت Silk.coشروع كنید.  infogr.amنیستید از 

كند. اگر خواستید نمودار سازمانی، نقشة ذهنی، فلوچارت و كارهايی از اين قبیل رسم اهم میذخیره اطالعات را فر

 .مناسب اين كار است creatly.comهايی مثل كنید سايت

ها اصوالً كثیف دو نكته را نبايد فراموش كرد اول اينكه داده: خام یهاداده هیتصف یبرا یابزار ،1فانیراوپن

 نیستاستفاده  قابل زيادهای خام داده دارند.به هم زيادی  شباهتو هستند  تكراری، خالی هاهستند يعنی داده

است چرا  ایهای تصفیه نشده كار غیرمسئوالنهكنیم. دوم استفاده از اطالعات و دادهرا تصفیه مگر اينكه از قبل آن

كه با چند نفر به عنوان منبع  استتواند شما و مخاطب را گمراه كند درست مثل اين كه داده تصفیه نشده می

و نادرست در اختیار شما قرار بدهند كه به طور طبیعی  غیردقیقتان مصاحبه كنید و اين افراد اطالعات گزارش

نگاری مجموعه آموزشی روزنامه)» تان هم گمراه خواهد شد.گیری شما غلط خواهد بود و به طبع آن مخاطبنتیجه

 ، بازيابی از سايت ديتاويز(1/11/1395 ،(«داده )ديتاژورنالیسم
  

 

 

 

                                                           
بود به صورت  یبرنامه به درد بخور یلیسال گوگل آن را رها کرد چون خ 2شد اما بعد از  یمعرف 2010گوگل بود که در سال  هایاز پروژه یكی نیفایاوپن ر - 1

 .افتی رییتغ نیفایبه اوپن ر فانیاست. اسم آن هم از گوگل ر اوپن سورس ایبرنامه متن باز  کیمستقل به کارش ادامه داد و االن 
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 گیری  نتیجه 

به وجود آمده، اقتصاد نشر، تحوالت  یتحوالت نسل ی،اجتماع یهاكنار رسانه ها دررسانه میان یرقابت یفضا

ها انهرس ازیو ن ایاش نترنتيها، ورود به عصر اروز افزون داده شياها، افزآزاد به داده یامكان دسترس ،یكيتكنولوژ

 ستین شتریب یو چند سال ردیمحور مورد توجه قرار گداده ینگارروزنامهتا  هشد موجبمخاطبان  تيبه جلب رضا

ود در تصويری خگسترده تلويزيون با توجه به امكانات در اين میان  باز شده است. یعموم یهابه رسانه شيكه پا

تواند از می ،ی كه با آمار، اعداد و ارقام و اطالعات گسترده روبروستارائه بسیاری از خبرهای اقتصادی و اجتماع

 استفاده كند.  روزنامه نگاری داده محور 

بهتر و محقق كردن  گزارشگری یبرا یابزار ،رسانه ملی ژهيوبه یخبر یهارسانه یبراروزنامه نگاری داده محور 

و كمک به درک اطالعات  مخاطبان یفراهم كردن اطالعات مرتبط برا یبرا یابزار زیها و نآن یاساس یهافهیوظ

يی هابا استفاده از داده تواندرسانه ملی میهای خبری بخشمعنادار است.  یهابه كمک روشتوسط مخاطبان؛ 

 قيو حقارا كشف ها در دادهاخبار نهفته  ،دكننمی منتشر و ... سازمان آمار ،كه مراكزی همچون بانک مركزی

 توانندیلذت ببرند، بلكه م اخباراز  توانندیتنها م نهمخاطبان در اين شیوه . كند ارائه اتيروا تيتقو یبرا یشتریب

های همچنین از آنجا كه مجموعه داده. خام تعامل داشته باشند یهاو مجموعه داده یاداده یهایرسازيبا تصو

شوند و برای عموم قابل دسترسی معموالً به صورت آنالين منتشر میروزنامه نگاری داده محور مورد استفاده در 

 كنند.های خبری كمک میشفافیت و صحت گزارشگسترش توان اطالع رسانی، هستند، به 

ی، های اجتماعهای آنالين و شبكهو فضای رقابتی میان رسانه ملی و رسانه روزنامه نگاری داده محوربنابر مزايای 

 اهتمام ورزد.روزنامه نگاری داده محور ضروری است كه معاونت سیاسی رسانه ملی برای تشكیل 
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