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Nội dung 

 Báo chí dữ liệu là gì? 

 Tại sao nhà báo cần sử dụng dữ liệu? 

 Tại sao báo chí dữ liệu lại quan trọng? 

 Một số ví dụ về báo chí dữ liệu 

 Báo chí dữ liệu ở Việt Nam 

 Báo chí dữ liệu trong lĩnh vực môi trường 

 Công cụ làm báo chí dữ liệu 

 Thông tin đồ họa 



BÁO CHÍ DỮ LIỆU LÀ GÌ 
What is Data Journalism 
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5 
Báo chí dữ liệu là loại hình nghệ thuật 

và cách thức tìm kiếm các câu chuyện 

bằng dữ liệu…rồi kể lại chúng. 
“ 

” School of Data 



5 
Điều gì khiến báo chí dữ liệu khác với 

các loại hình báo chí khác? Có lẽ đó 

chính là những khả năng mới mẻ mở 

ra khi kết hợp kiểu ‘ngửi tin’ truyền 

thống và khả năng kể câu chuyện hấp 

dẫn, sử dụng nhiều loại thông tin 

digital sẵn có với quy mô lớn. 

“ 

” Paul Bradshaw 

www.onlinejournalismblog.com 



http://www.everyblock.com/ (Adrian Holovaty) 

http://www.everyblock.com/


The Guardian 



https://www.theguardian.com/data  

https://www.theguardian.com/data


Tiên phong về báo chí dữ liệu 

 Guardian 

 New York Times 

 Texas Tribune 

 Die Zeit  



VÌ SAO NHÀ BÁO SỬ DỤNG 
DỮ LIỆU 
Why Journalists Should Use Data? 
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Khảo sát của Trung tâm Báo chí Châu Âu 

về nhu cầu đào tạo báo chí dữ liệu 



Vì sao nhà báo sử dụng dữ liệu 

 Thông tin đến từ rất nhiều nguồn, dưới nhiều 

dạng thức khác nhau, với số lượng khổng lồ và 

không thể chuyển tải bằng các bài viết thông 

thường 

 Công nghệ digital cho phép sắp xếp thông tin 

một cách khoa học và dễ hiểu 



Vì sao nhà báo sử dụng dữ liệu 

 Nhiều độc giả cho rằng thông tin qua báo chí đã 

đi qua “bộ lọc” của nhà báo và cơ quan báo chí 

– theo lý thuyết gác cổng (gatekeeping) của 

Kurt Lewin – nên không phản ánh bản chất thực 

sự 

 Độc giả cho rằng họ đã thông minh (smart) hơn 

và chỉ muốn xem các dữ liệu thô rồi tự phân 

tích  



Vì sao nhà báo sử dụng dữ liệu 

 Dữ liệu cho thấy sự đối lập 

 Dữ liệu cho thấy những điều bất ngờ 

 Dữ liệu cho thấy những mối liên kết vô hình 

 Dữ liệu cho phép kiểm định các giả thuyết 





VÌ SAO BÁO CHÍ DỮ LIỆU 
CÓ Ý NGHĨA QUAN TRỌNG 
Why Is Data Journalism Important? 
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Vì sao báo chí dữ liệu quan trọng 

 Sắp xếp luồng thông tin khổng lồ, phương 

thuốc cho tình trạng bất đối xứng về thông tin, 

tình trạng “lụt” về dữ liệu 

 Một cách tiết kiệm thời gian 

 Phương pháp mới để kể chuyện 

 Kết hợp phương thức truyền thống, hình ảnh hóa dữ 

liệu và các ứng dụng tin tức 



Vì sao báo chí dữ liệu quan trọng 

 Đưa ra cách diễn giải độc lập về những thông 

tin chính thức 

 Thu hẹp khoảng cách giữa xử lý con số và “xử 

lý ngôn từ” của nhà báo 

 Thích ứng với những thay đổi trong môi trường 

thông tin 

 Nhìn sự việc theo cách khác 



Vì sao báo chí dữ liệu quan trọng 

 Câu trả lời cho cách thức PR dựa vào dữ liệu 

 Một phần quan trọng trong kỹ năng của nhà báo 

hiện đại 

 Cuộc sống là dữ liệu 

 Báo chí dữ liệu là tương lai 





MỘT SỐ VÍ DỤ 
Favorite Examples 
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Investigation of the year (Large Newsroom) 



Investigation of the Year (Small Newsrooms) 

Fundación Civio 



Data Visualisation of the Year (Large Newsroom) 



Best Use of Data in a Breaking News Story (Within First 36 Hours) 

Al Jazeera America 



Data Journalism Website of the Year 



News Data App of the Year (Small Newsrooms) 





Links 

 http://jonathanstray.com/a-full-text-

visualization-of-the-iraq-war-logs 

 https://salaries.texastribune.org/  

 https://www.propublica.org/special/message-

machine-you-probably-dont-know-janet  

 https://panamapapers.icij.org/  

 http://fivethirtyeight.com/  
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Links 

 http://excesosincastigo.convoca.pe/  

 http://medicamentalia.org/  

 https://www.buzzfeed.com/peteraldhous/spies-

in-the-skies  

 http://america.aljazeera.com/multimedia/2015/5

/map-derailed-amtrak-sped-through-northeast-

corridor.html  

 http://china.fathom.info/  
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Báo chí dữ liệu ở Việt Nam 

 Chưa thực sự phát triển 

 Một số hình thức đơn giản 

 Website 

 Infographics/Videographics 

 Interactive infographics 





BÁO CHÍ DỮ LIỆU TRONG 
LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 
Data Journalism & Environmental issues 
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CÔNG CỤ 
Tools for data journalists 
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Công cụ cho báo chí dữ liệu 

 Bảng tính (spreadsheet) 

 Công cụ hình ảnh hóa (visualization tools) 

 Phần mềm mapping 

 Google Fusion, Tableau Public, QGIS, 

PostGIS, SpatiaLite  

 Ngôn ngữ lập trình 

 SQL, PHP, Perl, Python, Ruby 

 Công cụ phân tích tài liệu 

 DocumentCloud, Jigsaw 



THÔNG TIN ĐỒ HỌA 
Basics of data visualisation 
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Bar Charts 



Donut Charts 



Donut Charts 



Bubble Charts 



Bubble Charts 



Heat Maps 



Heat Maps 



Tree Maps 



Tree Maps 









Công cụ 

 Sử dụng các phần mềm làm đồ họa tĩnh 

 Adobe Illustrator, Adobe Photoshop 

 Lập trình Flash và HTML5 để tạo đồ họa tương 

tác 

 Các công cụ web-based hoặc có thể tải về thiết 

bị 

 Mobile apps 

 



Visme 

 Được gọi là ‘con dao Thụy Sỹ để sản xuất nội 

dung visual 

 Tạo ra infographics chuyên nghiệp, các bài 

thuyết trình tương tác, banner, biểu đồ.  

 20 templates miễn phí. 









Visual.ly 

 Vừa là nền tảng sáng tạo infographic, vừa là 

cộng đồng chia sẻ sản phẩm trên mạng Internet.  

 Theo dõi điều gì đang là trending, những hình 

ảnh đẹp được website này lựa chọn và những 

hình được người dùng yêu thích. 

 





Piktochart 

 9 template miễn phí. Để truy cập thêm phải 

nâng cấp lên bản pro.  

 Có thể tùy biến template về font chữ, icon, màu 

sắc và nhiều tính năng khác. 

 







Infogr.am 

 Công cụ tạo các loại biểu bảng tương tác.  

 6 templates miễn phí.  

 Có thể tạo pie charts, bar graphs, line và matrix 

graphs bằng cách tải thông tin ở dạng file Excel. 

 





Easel.ly 

 Có giao diện người dùng thân thiện, dễ hiểu và 

gợi ý các thủ thuật trong quá trình sáng tạo. 

 Templates được gọi là Vhemes (Visual 

Themes). 

 







Creately 

 Công cụ hiệu quả để tạo ra các biểu đồ đẹp 

 Có thể sử dụng mà không cần đăng ký 

 





Vizualize.me 

 Vizualize.me là công cụ tạo sơ yếu lý lịch 

(resume) tương tác.  

 Kết nối với tài khoản LinkedIn để thu thập 

thông tin và tạo lập tự động 

 





ChartsBin 

 Chuyên dành cho việc tạo charts và graphs.  

 Không cần biết về lập trình, chỉ cần gắn code 

lên website hoặc blog. 

 





Dipity 

 Tạo interactive timelines dựa theo thời gian xảy 

ra sự kiện.  

 Gắn code sẵn lên website 





XIN CẢM ƠN! 


