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Báo chí dữ liệumôi trường

Nhu cầumở choViệtNam và khu vực Mê Kông

HÀ NỘI, 26-28/10/2016

Sử dụng dữ liệu có trách nhiệm

DỮ LIỆU GIÚP NHÀ BÁO KỂ NHỮNG CÂU CHUYỆN CHÍNH XÁC VÀ CÓ

ẢNH HƯỞNG MẠNH MẼ

Sử dụng dữ liệu có trách nhiệm

 Vì sao cần trực quan hóa dữ liệu?

Câu hỏi đặt ra đối với dữ liệu là gì?

Lựa chọn biểu đồ phù hợp với dữ liệu

Xử lý vấn đề về số liệu thống kê

Biên tập chỉnh sửa

Tóm tắt và tài liệu tham khảo

Giao tiếp bằng lời

Giao tiếp bằng hình họa Giao tiếp bằng hình họa

http://neomam.com/interactive/13reasons/
http://neomam.com/interactive/13reasons/
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Tăng truy cập web

Não con người thích ghi nhớ hình ảnh

Giúp dữ liệu trở nên dễ hiểu

Thu hút sự chú ý của độc giả

Trình diễn số liệu dưới dạng đơn giản nhất

Vấn đề là gì?

Đơn giản hóa các con số!
7% = 100/7= 14.3 = 1 phần 14 

Bạn muốn độc giả “thu nạp” thông tin gì?

Lưu ý khi so sánh, cần dùng chung một tiêu
chuẩn.

20% = 1 phần 5 2 phần 10

50% = 1 phần 2 5 phần 10

Sử dụng dữ liệu có trách nhiệm

Vì sao cần trực quan hóa dữ liệu?

 Câu hỏi đặt ra đối với dữ liệu là gì?

Lựa chọn biểu đồ phù hợp với dữ liệu

Xử lý vấn đề về số liệu thống kê

Biên tập chỉnh sửa

Tóm tắt và tài liệu tham khảo

Đặt các câu hỏi đối với dữ liệu

 Những dữ liệu này đến từ đâu?

 Ai thu thập chúng?

 Bằng cách nào?

 Mục tiêu thu thập để làm gì?

 Làm thế nào để biết dữ liệu này có hoàn thiện không?

 Dữ liệu thống kê định lượng?

 Liệu phương pháp này có phù hợp để lượng hóa vấn đề?

 Đối tượng nào đã không được đề cập trong dữ liệu?

 Dữ liệu này sẽ ảnh hưởng tiêu cực hay gây thiệt hại cho đối tượng nào?

 Dữ liệu này có tính đồng bộ hay được thu thập bởi nhiều người?

 Có những yếu tố mang tính áp đặt nào khi tác giả tạo ra bộ dữ liệu?

 Dữ liệu này có đồng nhất vớ các nguồn khác? Đã có ai đã phân tích dữ liệu này?

 Đã có khiếm khuyết nào được nêu ra? Dữ liệu này có một hay nhiều phiên bản?

Nguồn: Jonathan Stray

Sử dụng dữ liệu có trách nhiệm

Vì sao cần trực quan hóa dữ liệu?

Câu hỏi đặt ra đối với dữ liệu là gì?

 Lựa chọn biểu đồ phù hợp với dữ liệu

Xử lý vấn đề về số liệu thống kê

Biên tập chỉnh sửa

Tóm tắt và tài liệu tham khảo

Lựa chọn các biểu đồ, biểu đồ

Line graphs/Biểu đồ dạng đường

Pie chart/Biểu đồ tròn (dạng bánh)

Thể hiện sự thay đổi theo thời gian, xu hướng

Thể hiện tỉ lệ trên tổng thể

VD: Tổng diện tích ngập lụt hàng năm

VD: Các nguyên nhân gây mất rừng
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Bài báo đăng trên tờ Washington Post: 9 biểu đồ về tương lai bùng nổ dân số

đáng kinh ngạc với châu Phi dẫn đầu

Chọn biểu đồ line không phù hợp

Dự đoán dân số các quốc gia lớn nhất thế giới (triệu người)

Understanding the road tall

Mathematicalmischief (blog)

Chọn biểu đồ tròn không phù hợp
Tỉ lệ tử vong giao thông đường bộ theo ngày, 1987 đến 2012

Bar chart/Biểu đồ dạng thanh

Bubble chart/ Biểu đồ dạng bong bóng

Dùng để so sánh các kết quả

So sánh tương quan về lượng

VD: Ngân sách BVMT so với ngân sách dành

cho quân đội

VD: Số lượng mỏ khoáng sản giữa các tỉnh

Chọn biểu đồ bong bóng không phù hợp

Bạn tiếm kiệm được bao nhiêu nếu thuế thu nhập giảm 20%

Hạn chế của biểu đồ bong bóng

Bạn tiếm kiệm được bao nhiêu nếu thuế thu nhập giảm 20%

Bạn tiếm kiệm được bao nhiêu nếu thuế thu nhập giảm 20%

Bạn tiếm kiệm được bao nhiêu nếu thuế thu nhập giảm 20%

http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/07/16/the-amazing-surprising-africa-driven-demographic-future-of-the-earth-in-9-charts/
http://www.mathematicalmischief.com/2013/01/understanding-the-road-toll/
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Di dân và công ăn việc làm: Công nhân Mỹ đến từ đâu

New York Times

Biểu đồ bong bóng thường kết hợp với biểu đồ dạng thanh

!!!

Lưu lượng tham gia giao thông trung bình theo ngày

(theo thiết bị giám sát cảm biến IR 270, Sở GT bang Oregon)
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Số lượng thực tế Hiện tại thực tế

Pictorial chart/Biểu đồ hình họa

Tỉ lệ tính trên tổng dân cư

VD: Tỉ lệ số người thất nghiệp trên tổng dân số

Data Dredger Internews Kenya

Tình trạng thiếu bác sĩ tại Kenya

Sử dụng dữ liệu có trách nhiệm

Vì sao cần trực quan hóa dữ liệu?

Câu hỏi đặt ra đối với dữ liệu là gì?

Lựa chọn biểu đồ phù hợp với dữ liệu

 Xử lý vấn đề về số liệu thống kê

Biên tập chỉnh sửa

Tóm tắt và tài liệu tham khảo

Mối tương quan là gì?

Nguồn: Jonathan Stray

X dẫn đến Y Y dẫn đến X

Z dẫn đến X và Y Ẩn số nào đó dẫn đến X và Y

Ngẫu nhiên

Một số mối tương quan

http://www.nytimes.com/interactive/2009/04/07/us/20090407-immigration-occupation.html
http://internewskenya.org/dataportal/
http://internewskenya.org/dataportal/
http://internewskenya.org/dataportal/
https://source.opennews.org/en-US/learning/statistically-sound-data-journalism/
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Nhân quả hay tương quan

Xycd.com

Mình từng nghĩ
tươngquan ám chỉ
quan hệ nhân quả

Mình từng nghĩ
tươngquan ám chỉ
quan hệ nhân quả

Mình từng nghĩ
tươngquan ám chỉ
quan hệ nhân quả

Mình từng nghĩ
tươngquan ám chỉ
quan hệ nhân quả

Học lớp dữ liệu

xong, giờ thấy
không phải vậy

Trước mình nghĩ mối

tương quan nghĩa là
quan hệ nhân quả

Có vẻ lớp đó đã

giúp ích

Ờ, có lẽ vậy

Tương quan, Nhân quả, Ngoại suy

Xycd.com

Kiểu bẫy dễ mắc phải

Giải pháp:

Nên tránh kết luận về mối quan hệ

khi chưa chứng minh được

Hãy nghĩ về điều mà độc giả nên

nhận thấy trên bản đồ.

Hiểu sâu hơn về dữ liệu sẽ giúp

quyết định nên lựa chọn sử dụng

dữ liệu nào cho bản đồ và đồ thị.

Các biến gây nhiễu

 Trẻ em gái thôi học khi đến tuổi dậy thì ở châu Phi

• Liệu việc thiếu nhà VS tại trường học có phải là nguyên nhân dẫn đến

tình trạng này?

• Liệu điều kiện kinh tế eo hẹp của các gia đình có phải là nguyên nhân

khiến các nữ sinh thôi học khi việc đi học không còn là “miễn phí”?

• Liệu tập quán gả chồng sớm phổ biến có liên quan đến tình trạng nữ

sinh thôi học?

• Liệu có nguyên nhân nào khác mà chúng ta không biết?

Hiểu dữ liệu: Quan hệ nhân quả hay chỉ là mối tương quan

Liệu dãy núi này có ảnh hưởng đến tỉ lệ tội phạm?

Sử dụng dữ liệu có trách nhiệm

Vì sao cần trực quan hóa dữ liệu?

Câu hỏi đặt ra đối với dữ liệu là gì?

Lựa chọn biểu đồ phù hợp với dữ liệu

Xử lý vấn đề về số liệu thống kê

 Biên tập chỉnh sửa

Tóm tắt và tài liệu tham khảo

http://xkcd.com/605/
http://xkcd.com/605/
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Chính xác hay Khái quát hóa

Bản đồ về cấp phép sử dụng súng do The Journal News công bố cho phép độc

giả tiếp cận thông tin từng giấy phép được cấp đã dấy lên cuộc tranh luận về đạo

đức nghề báo. Lẽ ra dữ liệu này nên được khái quát hóa để tôn trọng bảo mật cá

nhân.

Lựa chọn hình thức thể hiện hay chức năng biểu đạt

Không phủ nhận đẹp về hình thức, song ai hiểu biểu đồ này muốn nói gì?

http://www.chrisharrison.net/

 Sản phẩm trực quan hóa dữ liệu không nên chỉ đẹp về hình thức mà cần thể

hiện nội dung một cách có cấu trúc. 

 Sản phẩm đồ họa nên được sử dụng để làm rõ các câu chuyện, tuy nhiên

cần lưu ý giữ thông tin về bối cảnh.  

 Dữ liệu có thể được đơn giản hóa, song toàn bộ sản phẩm báo chí thì không

như vậy.

Lựa chọn hình thức thể hiện hay chức năng biểu đạt Cân đối giữa đồ họa và Text

http://www.nytimes.com/interactive/2013/02/23/world/middleeast/Refu

gee-Influx-Threatens-Balance-in-Lebanon.html

Cung cấp bối cảnh bằng cách bổ

sung các chú thích cần thiết

Text giúp độc giả hiểu và diễn giải

các hình họa.

Lưu ý dùng text ngắn gọn và đơn

giản. 

Nếu như hình họa không thể diễn

đạt câu chuyện, ít nhất nó cũng

giúp cải thiện hình thức bài báo.

Dòng người di cư đe dọa sự cân bằng ở Lebanon

Sử dụng dữ liệu có trách nhiệm

Vì sao cần trực quan hóa dữ liệu?

Câu hỏi đặt ra đối với dữ liệu là gì?

Lựa chọn biểu đồ phù hợp với dữ liệu

Xử lý vấn đề về số liệu thống kê

Biên tập chỉnh sửa

 Tóm tắt và tài liệu tham khảo

Tóm tắt

 Dữ liệu có sẵn ngày càng nhiều. Mỗi nhà báo cần có năng lực đánh giá chất

lượng của dữ liệu. Hãy trung thực với những gì bạn biết. 

 Đặt câu hỏi đối với dữ liệu và cố gắng hiểu các con số thống kê cũng như

phương pháp thu thập dữ liệu.

 Tạo nguồn cảm hứng sáng tạo cho bản thân từ sản phẩm của người khác và

tìm kiếm các câu chuyện đằng sau dữ liệu, không chỉ đơn thuần bổ sung số

liệu cho các bài viết. 

 Nên gia nhập các nhóm đa dạng về chuyên môn. Xây dựng khả năng nắm

bắt nhanh các phát hiện dữ liệu đáng nghi vấn và tham vấn ý kiến chuyên gia

đều là những công việc rất quan trọng. 
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Một số tài liệu tham khảo tiếng Anh

• Để trở thành nhà báo dữ liệu tồi

• Đâu đó có thể loại báo chí số liệu thay vì báo chí dữ liệu

• Làm thế nào để không bị mất định hướng trong viết báo

• Chớ tin dữ liệu của bạn

• Rút ra các kết luận từ dữ liệu

Tham khảo thêm

http://prezi.com/pweevqs1hunh/guide-to-bad-data-journalism/
http://www.thefunctionalart.com/2014/05/some-data-journalism-is-just-datum.html
http://www.nytimes.com/2014/05/02/upshot/how-not-to-be-misled-by-the-jobs-report.html?_r=0
https://source.opennews.org/en-US/learning/distrust-your-data/
https://source.opennews.org/en-US/learning/statistically-sound-data-journalism/

