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Նա խա բա նի փո խա րեն

Ն ՎԻՐ ՎՈՒՄ Է ԳՐ ՔԻ ՍՏԵՂԾ ՄԱ ՆԸ  ՄԱՍ ՆԱԿ ՑԱԾ ԲՈ ԼՈՐ ԱՅՆ 
ՄԱՐԴ ԿԱՆՑ, Ո ՒՄ Ա ՆՈՒՆ ՆԵ ՐԸ  ՀԻ ՇԱ ՏԱԿ ՎԱԾ ՉԵՆ 

Ն կար 1: Ի նչ պես սկս վեց ա մեն ի նչ

Տ վ յալ նե րի լրագ րու թյան ձեռ նարկ ստեղ ծե լու գա ղա փա րը ծն վել է 2011թ. Լոն դո նում` 48 ժամ տե ւած 
MozFest-ի ըն թաց քում: Հե տա գա յում այն վե րած վեց մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան` ներգ րա վե-
լով տվյալ նե րի լրագ րու թյան ո լոր տի մի քա նի տաս նյակ ջա տա գով նե րի եւ լա վա գույն մաս նա գետ նե րի 
 Հա րյու րա վոր մար դիկ տար բեր կերպ մաս նակ ցել են գր քի ստեղծ մա նը՝ նախ նա կան աշ խա տանք-
նե րից մին չեւ ա ռա ջին տար բե րա կի ամ բող ջա կան հրա տա րա կու մը, ո րը տե ւել է վեց ա միս: Թե եւ 
մենք հնա րա վոր ա մեն ի նչ ա րել ե նք բո լո րին հի շա տա կե լու հա մար, սա կայն շա տե րը նա խընտ րել 
են մնալ ա նա նուն կամ կեղ ծա նուն օգ տա գոր ծել:

Այն մարդ կանց, ո ւմ ա նունն այս տեղ նշ ված չէ, մենք եր կու բան ու նենք ա սե լու: Նախ՝ շնոր հա կա-
լու թյուն: Ա պա՝ ե թե հնա րա վոր է, ա սեք, թե ով քեր եք դուք, որ կա րո ղա նանք մեր ե րախ տա գի տու-
թյու նը հայտ նել ձեզ:
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ԳՐ ՔԻ ՍՏԵՂԾ ՄԱՆ ՄԱՍ ՆԱ ԿԻՑ ՆԵ ՐԻ ՑԱՆ ԿԸ

Ս տո րեւ թվար կած մար դիկ մաս նակ ցել են գր քի ներ կա տար բե րա կի ստեղծ մա նը: 
Նկարազարդումնե րը գրա ֆի կա կան դի զայ ներ Քեյթ Հուդ զո նինն են:

• Գրե գոր Աիշ, Open Knowledge Foundation
• Բրի ջիթ Ա լֆ թեր, Journalismfund.eu
• Դե ւիդ Ան դեր թոն, ֆրի լանս լրագ րող
• Ջեյմս Բոլ, The Guardian
• Քե լեն Բար, Citywire
• Մա րի ա նա Բե րու ցո, Hacks/Hackers Buenos Aires
• Մայքլ Բլաստ լենդ, ֆրի լանս լրագ րող
• Մա րի ա նո Բլեխ ման, Hacks/Hackers Buenos Aires
• Ջոն Բոնս, Verdens Gang
• Մա րի ան Բու շար, Bloomberg News
• Լի լի ա նա Բու նեգ րու, Լրագ րու թյան եվ րո պա կան կենտ րոն
• Բրա յան Բո ւայե, Chicago Tribune
• Փոլ Բրեդ շո, Բիր մինգ հե մի հա մալ սա րան
• Ո ւեն դի Քար լայլ, Australian Broadcasting Corporation
• Լյու սի Չամ բերս, Open Knowledge Foundation
• Սա ռա Կո հեն, Դյու քի հա մալ սա րան
• Ա լաս թեր Դանթ, The Guardian
• Հե լեն Դար բիշր, Access Info Europe
• Չեյս Դեյ վիս, Հե տաքն նա կան լրագ րու թյան կենտ րոն
• Սթիվ Դոյգ, Ա րի զո նայի պե տա կան հա մալ սա րա նի Ո ւոլ թեր Քրոն քայ թի ան վան 

լրագրության դպ րոց
• Լի զա Է վանս, The Guardian
• Թոմ Ֆրի ես, Bertelsmann Stiftung
• Դանքն Գիր, Wired UK
• Ժակ Գի յում, Associated Press
• Ջո նա թան Գրեյ, Open Knowledge Foundation
• Ա լեքս Հո վարդ, O’Reilly Media
• Բել լա Հե րըլ, BBC
• Նի կո լաս Քայ զեր–Բ րիլ, Journalism++
• Ջոն Քիֆ, WNYC
• Սքոթ Քլայն, ProPublica
• Ա լեք սանդր Լե շե նե, Le Monde
• Մարկ Լի Հան թեր, INSEAD
• Է նդ րյու Լիմ դոր ֆեր, BBC
• Ֆ րիդ րիխ Լին դեն բերգ, Open Knowledge Foundation
• Մայք Լինքս վեյեր, Creative Commons
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• Միր կո Լո րենց, Deutsche Welle
• Է սա Մա քի նեն, Helsingin Sanomat
• Պեդ րո Մար կուն, Transparência Hacker
• Այ սաո Մա ցու նա մի, Tokyo Shimbun
• Լո րենց Մա ցատ, OpenDataCity
• Ջեֆ Մա գի, Սթեն ֆոր դի հա մալ սա րան
• Ֆի լիպ Մեյեր, Հյու սի սային Կա ռո լի նայի Չա փել Հի լի հա մալ սա րա նի պատ վա վոր 

պրոֆեսոր 
• Կլեր Միլ լեր, WalesOnline
• Սին թի ա Օ՛ Մուր չու, Financial Times
• Օ լու սե ուն Օ նիգ բայն դը (Oluseun Onigbinde), BudgIT
• Ջորջ Պա դեյս կի, Լրագ րու թյան Knight կր թա թո շա կի ծրագ րի մաս նա կից, Սթեն ֆոր դի 

հա մալ սա րան
• Ջեյն Փարք, Creative Commons
• Ան ժե լի կա Պե րալ տա Ռա մոս, La Nacion (Ար գեն տի նա)
• Չե րիլ Ֆի լիպս, The Seattle Times
• Ա րոն Փիլ հո ֆեր, New York Times
• Լու լու Փի նի, ին ֆոգ րա ֆի կայի ֆրի լանս դի զայ ներ
• Փոլ Ռա դու, Կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան եւ կո ռուպ ցի այի լու սա բան ման նախագիծ
• Սայ մոն Ռո ջերս, The Guardian  
• Մար տին Ռո զեն բաում, BBC
• Ա ման դա Ռոս սի, Friends of Januária
• Մար տին Սար սեյլ, Hacks/Hackers Buenos Aires
• Ֆաբ րի ցի ո Սկ րո լի նի, Լոն դո նի տն տե սա գի տու թյան եւ քա ղա քա գի տու թյան դպ րոց
• Սա ռա Սլո բին, Wall Street Journal
• Սեր խի ո Սո րին, Hacks/Hackers Buenos Aires
• Ջո նա թան Սթ րեյ, The Overview Project
• Բրա յան Սու դա, (optional.is)
• Քրիս Թա գարթ, OpenCorporates
• Ջեր Թորփ, The New York Times R&D Group
• Էն դի Թոու, Hacks/Hackers Buenos Aires
• Լյուկ Ն. վան Վա զեն հով, INSEAD
• Սա շա Վե նոր, Zeit Online
• Ջե րի Վեր մա նեն, NU.nl
• Սե զար Վի ա նա, Գո յա սի հա մալ սա րան (Բ րա զի լի ա)
• Ֆա րի ա Վիս, Լես թե րի հա մալ սա րան
• Փիթ Ո ւոր դըն, տվյալ նե րի ան կախ վեր լու ծա բան եւ դե վե լո պեր
• Քրիս Վու, Hacks/Hackers
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Ինչ կգտ նեք գր քում (եւ ի նչ չեք գտ նի)

Գր քի նպա տակն է օգ տա կար ռե սուրս դառ նալ բո լոր նրանց հա մար, ով քեր լր ջո րեն հե տաքրքր-
ված են տվյալ նե րի լրագ րու թյամբ կամ ցան կա նում են գո նե մա կե րե սո րեն պատ կե րա ցում ու նե-
նալ այդ մա սին:

 Բազ մա թիվ մար դիկ են մաս նակ ցել գր քի ստեղծ մա նը։ Մեր խմ բագ րա կա նի մի ջո ցով փոր ձել ե նք 
հնա րա վո րինս լսե լի դարձ նել նրանց ձայ նը եւ տե սա կետ նե րը: Հու սով ե նք՝ գիրքն ա ռա վե լա պես 
կըն կալ վի որ պես հա րուստ եւ ին ֆոր մա տիվ զրույց տվյալ նե րի լրագ րու թյան, դրա կա րե ւո րու թյան 
մա սին, ի նչ պես նաեւ՝ ու ղե ցույց, թե ի նչ պես զբաղ վել տվ յալ նե րի լրագ րու թյամբ:

 Ափ սո սան քով պի տի նշենք, որ մի այն այս գիր քը կար դա լով չեք տի րա պե տի այն գի տե լի քին եւ 
հմ տու թյուն նե րին, ո րոնք ան հրա ժեշտ են տվյալ նե րի լրագ րող դառ նա լու հա մար: Ա նհ րա ժեշտ 
կլի նի մաս նա գի տա կան գր քե րի հս կա յա կան գրա դա րան, նաև՝ հա րյու րա վոր փոր ձա գետ ներ, 
ո րոնք կօգ նեն պա տաս խա նել հա րյու րա վոր թե մա նե րի ա ռնչ վող հար ցե րի:  Բա րե բախ տա բար, 
այդ գրա դա րա նը գո յու թյուն ու նի եւ կոչ վում է հա մա ցանց:

 Փո խա րե նը, հու սով ե նք, որ այս գիր քը կկողմ նո րո շի ձեզ՝ ի նչ պես սկ սել եւ որ տեղ փնտ րել, ե թե 
ցան կա նում եք խո րա նալ այս ո լոր տում: Օ րի նակ նե րը եւ ու սում նա կան նյու թերն ա ռա վե լա պես 
նպա տակ ու նեն ծա ռայե լու որ պես բա ցատ րա կան, քան հա մա պար փակ եւ ամ բող ջա կան աղ բյուր:

 Մենք ե րախ տա պարտ ե նք մեր հե ղի նակ նե րին` ներդ րած ժա մա նա կի, ջան քե րի ու համ բե րու թյան 
հա մար։ Փոր ձել ե նք հնա րա վո րինս խե լա միտ ձե ւով օգ տա գոր ծել այդ ա մե նը: Հույս ու նենք, որ 
բա ցի օգ տա կար աղ բյուր լի նե լուց, գիր քը կամ րապն դի նաեւ տվյալ նե րի լրագ րու թյան կազ մա-
վոր վող շար ժու մը՝ լի կր քով, ե ռան դով, հս տակ տես լա կա նով: Ձեռ նար կը փոր ձում է ցույց տալ, թե 
ի նչ է տե ղի ու նե նում  տվ յալ նե րի լրագ րու թյան ետ նա բե մում։ Սրանք պատ մու թյուն ներ են պատ-
մու թյուն նե րի մա սին:

Տ վ յալ նե րի լրագ րու թյան ձեռ նարկն ա նընդ հատ կա տա րե լա գործ վում է: Ե թե կար ծում եք, որ գր-
քում փո փո խու թյուն նե րի կա րիք կա կամ ի նչ-որ բան ա կն հայ տո րեն պա կա սում է, խնդ րում ե նք 
տե ղ յակ պա հել մեզ այդ մա սին, որ պես զի գր քի թար մաց ված տար բե րա կում հնա րա վոր լի նի լրա-
ցում ներ կա տա րել: Գիրքն ան վճար հա սա նե լի է Creative Commons Attribution-ShareAlike ար տո-
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ՀԱ ՄԱ ՌՈՏ ՁԵՌ ՆԱՐ ԿԻ ՄԱ ՍԻՆ
 
Ին ֆոգ րա ֆի կա նե րի ի մպ րե սա րի ո Լու լու Փի նելն ստեղ ծել է այս հի ա նա լի պաս տա ռը, ո րն ամ փոփ 
ներ կա յաց նում է «Տ վյալ նե րի լրագ րու թյան» ձեռ նար կի բո վան դա կու թյու նը:

Ն կար 2: Հա մա ռոտ` ձեռ նար կի մա սին
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 Նե րա ծու թյուն
 

Ի՞նչ է տվ յալ նե րի լրագ րու թյու նը: Ի ՞նչ նե րուժ ու նի այն: Ո րո՞նք են նրա սահ ման նե րը: Որ տե ղի՞ց է 
այն ծա գել: Այս բաժ նում մենք կու սում նա սի րենք, թե ի նչ է տվ յալ նե րի լրագ րու թյու նը, եւ ի նչ նշա-
նա կու թյուն այն կա րող է ու նե նալ լրատ վա մի ջոց նե րի հա մար: Բիր մինգ հե մի hա մալ սա րա նից Փոլ 
Բրեդ շոն եւ գեր մա նա կան Deutsche Welle հան րային հե ռար ձա կող ըն կե րու թյու նից Միր կո Լո րեն-
ցը պատ մում են տվյալ նե րի լրագ րու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին: Այս ա ռա ջա տար 
մաս նա գետ նե րը ներ կա յաց նում են ի րենց նա խընտ րե լի օ րի նակ նե րը եւ պատ մում տվյալ նե րի 
լրագ րու թյան կա րե ւո րու թյան մա սին:

 Եւ վեր ջա պես, Լի լի ա նա Բու նեգ րուն՝ Լրագ րու թյան եվ րո պա կան կենտ րո նից, տվյալ նե րի լրագրու-
թյու նը ներ կա յաց նում է պատ մա կան ա վե լի լայն հա մա տեքս տում:

 Ինչ է տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը

/+/++
Ն կար 3. Ու սում նա սի րեք ձեր պատ գա մա վոր նե րի ծախ սե րը (The Guardian)

Ի՞նչ է տվ յալ նե րի լրագ րու թյու նը: Կա րող եմ պար զա պես ա սել, որ այն տվյալ նե րի օգ նու թյամբ 
ստեղծ ված լրագ րու թյունն է: Սա կայն այս ձե ւա կեր պումն այդ քան էլ լավ պատ կե րա ցում չի տա լիս 
տվյալ նե րի լրագ րու թյան մա սին:

«Տ վյալ ներ» եւ «լ րագ րու թյուն» եզ րույթ նե րը խնդ րա հա րույց են: Շա տե րը կար ծում են, թե «տ վյալ-
նե րը» թվե րի հա վա քա ծու ե ն՝ ա վե լի հա ճախ ար տա հայտ ված ա ղյու սակ նե րով: Քսան տա րի ա ռաջ 
լրագ րող ներն աշ խա տում է ին հենց այդ տե սա կի տվյալ նե րի հետ: Սա կայն այ սօր մենք ապ րում ե նք 
թվային աշ խար հում, որ տեղ գրե թե յու րա քան չյուր բան կա րող է եւ ար տա հայտ վում է թվե րի մի ջո ցով:
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 Ձեր աշ խա տան քային փոր ձի պատ մու թյու նը, 300,000 գաղտ նի փաս տաթղ թեր, ձեր ըն կեր նե-
րի մա սին ին ֆոր մա ցի ան կա րող են ար տա հայտ վել պար զա պես եր կու թվով` 0-նե րով եւ 1-ե րով: 
Նույ նը նաեւ լու սան կար նե րի, տե սա նյու թե րի եւ լսա նյու թե րի դեպ քում: Սպա նու թյուն ներ, հի վան-
դու թյուն ներ, ը նտ րու թյուն ներ, կո ռուպ ցի ա եւ ստեր` կր կին ար տա հայտ վում են 0-նե րով եւ 1-ե րով:

Ի՞ն չով է ա ռանձ նա նում տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը լրագ րու թյան մյուս տե սակ նե րից: Թե րեւս այն 
նոր հնա րա վո րու թյուն նե րով, ո րոնք ստեղծ վում են, ե րբ նո րու թյուն նե րի նկատ մամբ ա վան դա կան 
« հո տա ռու թյու նը» եւ հե տաքր քիր պատ մու թյուն պատ մե լու կա րո ղու թյու նը հա մադր վում են հա-
սա նե լի թվային տե ղե կատ վու թյան ի րա կան ծա վալ նե րի եւ բազ մա զա նու թյան հետ:

 Իսկ այդ հնա րա վո րու թյուն նե րը կա րող են ի հայտ գալ լրագ րո ղա կան աշ խա տան քի յու րա քան-
չյուր փու լում, օ րի նակ` ծրագ րա վոր ման մի ջո ցով կա րե լի է ավ տո մա տաց նել տե ղա կան ի նք նա-
կա ռա վար ման մար մին նե րից, ոս տի կա նու թյու նից եւ այլ աղ բյուր նե րից տե ղե կու թյուն հա վա քե լու 
գոր ծըն թա ցը, ի նչ պես դա ա րեց Ադ րի ան Հո լո վա թին ChicagoCrime, ի սկ այ նու հե տեւ՝ EveryBlock 
նա խագ ծե րի հա մար:

Կամ հա մա կարգ չային ծրագ րե րի կի րառ ման մի ջո ցով հնա րա վոր է բա ցա հայ տել հա րյուր հա զա-
րա վոր փաս տաթղ թե րի մի ջեւ ե ղած կա պը, ի նչ պես վար վեց The Telegraph պար բե րա կա նը պատ-
գա մա վոր նե րի ծախ սե րի մա սին գրե լիս:

Տ վ յալ նե րի լրագ րու թյու նը լրագ րող նե րին կա րող է օգ նել ին ֆոգ րա ֆի կա նե րի մի ջո ցով բարդ 
պատ մու թյուն ներ պատ մել: TED (Technology, Entertainment, Design) հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պու թյան հա մա ժո ղով նե րի շր ջա նա կում Հանս Ռոզ լին գի տպա վո րիչ պրե զեն տա ցի ա նե րը, ե րբ 
նա պատ մում է, թե ի նչ պես է Gapminder հիմ նադ րա մում վի զո ւա լի զա ցի այի մի ջո ցով ներ կա յաց րել 
հա մաշ խար հային աղ քա տու թյան պատ կե րը, մի լի ո նա վոր դի տում ներ են ու նե ցել ո ղջ աշ խար-
հում: 

Այն կա րող է օգ նել բա ցատ րե լու, թե այս կամ այն պատ մու թյունն ի նչ պես է ա ռնչ վում կոնկ րետ 
ան ձի հետ, ի նչ պես պար բե րա բար ա նում են BBC-ն եւ Financial Times-ը բյու ջե ին վե րա բե րող ի րենց 
ին տե րակ տիվ նա խագ ծե րում (որ տեղ կա րող եք պար զել, թե ի նչ պես է բյու ջեն ազ դում ան ձամբ 
ձեր կեն սա մա կար դա կի վրա): Տվ յալ նե րի լրագ րու թյու նը կա րող է բաց եւ հա սա նե լի դարձ նել 
հենց լու րեր հա վա քե լու գոր ծըն թա ցը, ի նչ պես The Guardian-ն է հա ջո ղու թյամբ ա նում՝ իր Datablog 
բաժ նում զե տե ղե լով տվյալ նե րը, տե ղե կատ վու թյան հա մա տեքս տը եւ հար ցե րը:

Լ րագ րու թյան այս ժան րի հա մար տվյալ նե րը կա րող են լի նել կա՛մ աղ բյուր, կա՛մ ամ բող ջա կան 
նյու թը ներ կա յաց նե լու գոր ծիք, կա՛մ էլ եր կու սը մի ա սին: Ի նչ պես յու րա քան չ յուր աղ բյու րի դեպ-
քում, տվ յալ նե րին ե ւս պետք է թե րա հա վա տո րեն վե րա բեր վել, եւ ի նչ պես յու րա քան չ յուր գոր ծիք 
կի րա ռե լիս՝ պետք է գի տակ ցել, թե տվյալ ներն ի նչ տեսք կա րող են տալ պատ մու թյուն նե րին եւ ի նչ 
սահ մա նա փա կում ներ կա րող են մտց նել:

 Փոլ Բրեդ շո, Բիր մինգ հե մի հա մալ սա րան

http://chicago.everyblock.com/crime/
http://chicago.everyblock.com/crime/
http://www.everyblock.com/
http://www.everyblock.com/
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/mps-expenses/
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/mps-expenses/
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/mps-expenses/
http://www.gapminder.org/
http://www.gapminder.org/
http://www.guardian.co.uk/news/datablog
http://www.guardian.co.uk/news/datablog
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ԻՆ ՉՈՒ ՊԵՏՔ Է ԼՐԱԳ ՐՈՂ ՆԵ ՐԸ ՏՎՅԱԼ ՆԵՐ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾԵՆ
 
Լ րագ րու թյունն այժմ դժ վար ժա մա նակ ներ է ապ րում։ Նախ կի նում լրագ րող նե րը տեխ նո լո գի ա նե-
րի մի ջո ցով բազ մաց նում եւ տա րա ծում է ին նա խորդ օ րը կա տար վա ծի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը. 
տպագ րա կան հաս տո ցը մարդ կանց հաս նե լու մի ակ դար պասն է ր։ Ե թե ո րե ւէ բան էր պետք հան-
րայ նաց նել, դի մում է ին թեր թե րին։ Այդ ժա մա նակ ներն ան ցել ե ն։

 Այ սօր ի րա դար ձու թյուն նե րը եւ դրանց մա սին լու րե րը հայտն վում են գրե թե մի ա ժա մա նակ. կան 
բազ մա թիվ աղ բյուր ներ, ա կա նա տես ներ, բլոգ ներ. ա մե նը ֆիլտր վում եւ ան ցնում է հա սա րա կա-
կան կա պե րի հս կա յա կան ցան ցով, դա սա կարգ վում, մեկ նա բան վում եւ հիմ նա կա նում՝ ան տես-
վում է ։

 Այդ պատ ճա ռով էլ տվ յալ նե րի լրագ րու թյունն այդ քան կա րե ւոր է։ Մե ծա նում է կա տար վա ծի մա-
սին տե ղե կու թյու նը հա վա քե լու, զտե լու եւ ան զեն աչ քով չն կատ վո ղը վի զո ւա լի զաց նե լու կա րե ւո-
րու թյու նը։ Ա ռա վո տյան խմած նարն ջի հյու թը, ե փած սուր ճը. այ սօր վա գլո բալ տն տե սու թյու նում 
ան տե սա նե լի կա պեր գո յու թյուն ու նեն այս ա մե նի, քո եւ ան ծա նոթ մարդ կանց մի ջեւ։ Այս ցան ցի 
ներ սում գոր ծող լե զուն տվյալ ներն են եւ դրանց մի ջեւ առ կա կա պե րը. տե ղե կատ վու թյան փոք րիկ 
պա տա ռիկ ներ, ո րոնք ա ռան ձին-ա ռան ձին ա նի մաստ են, սա կայն ու նեն հս կա յա կան կա րե ւո րու-
թյուն՝ ճիշտ կող մից դի տարկ վե լու դեպ քում։

 Ա ռա ջա տար լրագ րող ներն ար դեն ցու ցադ րում են, թե ի նչ պես կա րե լի է օգ տա գոր ծել տվ յալ նե րը՝ 
ա վե լի լավ հաս կա նա լու, թե ի նչ է կա տար վում մեր շուր ջը եւ ի նչ պես այդ ա մե նը կա րող է ազ դել 
մեզ վրա:

Տ վ յալ նե րի վեր լու ծու թյու նը կա րող է բա ցա հայ տել « պատ մու թյան կա ռուց ված քը» (Սա ռա Կո-
հեն) կամ մեզ նոր « տե սախ ցիկ» տալ (Դե ւիդ Մք Քենդլս)։ Տվ յալ նե րի օգ տա գոր ծու մը փո խում է 
ու շադ րու թյան կենտ րո նը լրագ րու թյան մեջ. ե թե նախ կի նում լրագ րող նե րի նպա տակն ա ռա-
ջի նը լու րը հա ղոր դելն էր, ա պա այժմ նրանք վեր լու ծում եւ մեզ պատ մում են, թե կոնկ րետ 
զար գա ցումն ի րա կա նում ի նչ հե տե ւանք ներ կա րող է ու նե նալ։ Թե մա նե րը կա րող են լի նել 
բազ մա զան` սկ սած հա ջորդ ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մից ու ա ռօ րյա օգ տա գործ ման ապ րանք-
նե րի ար ժե քի տն տե սա գի տա կան հիմ նա վո րու մից մին չեւ քա ղա քա կան կո պիտ սխալ նե րի, ոչ 
նպա տա կային օգ տա գործ ված մի ջոց նե րի մա սին վի զո ւա լի զաց ված  վեր լու ծու թյուն, ո րը գրե-
թե ան հնար է վի ճար կել։

Ա հա թե ին չու լրագ րող նե րը պետք է տվյալ նե րի օգ տա գոր ծու մը դի տար կեն որ պես հնա րա վո-
րու թյուն։ Դրանց մի ջո ցով կա րե լի է ցույց տալ, թե ի նչ պես է գոր ծազր կու թյան նման վե րա ցա կան 
հաս կա ցու թյունն ազ դում մարդ կանց վրա` կախ ված նրանց տա րի քից, սե ռից եւ կր թա կան մա-
կար դա կից։ Տվ յալ նե րի օգ տա գոր ծու մը թույլ է տա լիս վե րա ցա կան ե րե ւույթ նե րը դարձ նել բո լո րի 
հա մար հաս կա նա լի ու շո շա փե լի։

Տ վ յալ նե րի մի ջո ցով կա րե լի է ստեղ ծել ան հա տա կա նաց ված հաշ վիչ ներ, ո րոնք կօգ նեն մարդ-
կանց կողմ նո րոշ վել ո րո շում ներ կա յաց նե լիս։ Օ րի նակ՝ ավ տո մե քե նա կամ տուն գնե լիս, կր թու-
թյան կամ մաս նա գի տու թյան ը նտ րու թյան հար ցում, կամ սե փա կան ծախ սե րը վե րա հաշ վար կե-
լիս՝ պարտ քե րից խու սա փե լու հա մար։

Տ վ յալ նե րի մի ջո ցով կա րե լի է վեր լու ծել այն պի սի բարդ ի րա վի ճակ նե րի դի նա մի կան, ի նչ պի սին 
են քա ղա քա կան դե բատ նե րը, ցույ ցե րը, բա ցա հայ տել տա րած ված մո լո րու թյուն նե րը եւ օգ նել բո-
լո րին տես նե լու բարդ խն դիր նե րի հնա րա վոր լու ծում նե րը։
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Տ վ յալ նե րը փնտ րե լու, զտե լու եւ վի զո ւա լաց նե լու հմ տու թյուն նե րը նպաս տում են նաեւ տե ղե կու-
թյուն ներ հա վա քե լու մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րը զար գաց նե լուն։ Տվ յալ նե րի հետ աշ-
խա տան քում հմ տա ցած լրագ րո ղը կզ գա, որ հոդ վա ծը փաս տե րի եւ վեր լու ծու թյան վրա կա ռու ցե-
լը հեշ տաց նում է աշ խա տան քը։ Կա րիք չի լի նում գու շա կու թյուն ներ ա նել, մեջ բե րում ներ փնտ րել: 
Լրագ րողն ա սե լի քը կա ռու ցում է տվյալ նե րով ա մուր հիմ քի վրա, ին չը է ա պես մե ծաց նում է ը նդ-
հա նուր լրագ րու թյան դե րը։

 Ա վե լին, տվ յալ նե րի լրագ րու թյու նը նաեւ հե ռան կա րային է։ Այ սօր, ե րբ խմ բագ րու թյուն ներն աշ-
խա տա տե ղեր են կր ճա տում, լրագ րող նե րի հույ սը մնում է հան րային կա պե րի ո լոր տում աշ խա-
տանք գտ նե լը։ Ի սկ տվյալ նե րի լրագ րող նե րը եւ ը նդ հան րա պես տվյալ նե րի հետ աշ խա տող մաս-
նա գետ ներն ար դեն ի սկ պա հանջ ված աշ խա տող ներ են ոչ մի այն լրատ վա մի ջոց նե րում։ Ո ղջ աշ-
խար հում ըն կե րու թյուն ներն ու հաս տա տու թյուն նե րը փնտ րում են մարդ կանց, ո րոնք կա րող են 
փորփ րել հս կա յա կան տվյալ նե րի բա զա նե րը եւ այդ ա մե նից ի նչ-որ շո շա փե լի բան ստա նալ։

Տ վ յալ նե րի հե տա զո տու թյու նը հե ռան կա րային ո լորտ է, դրա հա մար էլ խմ բագ րու թյուն ներն ակ-
տի վո րեն նոր « տե սա կի» լրագ րող նե րի են փնտ րում։ Ֆրի լան սեր նե րի հա մար էլ տվ յալ նե րի ո լոր-
տում հմ տու թյուն նե րը ճա նա պարհ են բա ցում դե պի նոր ա ռա ջար կու թյուն ներ եւ կա յուն ե կա մուտ։ 
Ցածր ո րա կի բո վան դա կու թյամբ ա րագ-ա րագ է ջե րը լց նե լու փո խա րեն՝ տվ յալ նե րի օգ տա գոր-
ծու մը կա րող է պա հան ջարկ ստեղ ծել այն պի սի ին տե րակ տիվ նյու թե րի հան դեպ, ո րոնց պատ-
րաստ ման հա մար ա ռն վազն մեկ շա բաթ է ծախս վում: Լրատ վա մի ջոց նե րից շա տե րի հա մար ող-
ջու նե լի է այս փո փո խու թյու նը։

Տ վ յալ նե րի լրագ րու թյան նե րու ժը լի ար ժե քո րեն օգ տա գոր ծե լուց լրագ րող նե րին մեկ բան է հետ 
պա հում՝ ու սու ցումն ու հա մա պա տաս խան գի տե լի քը, ին չը հնա րա վո րու թյուն կտա տվյալ նե րի 
հետ աշ խա տե լու հմ տու թյուն ներ ձեռք բե րել՝ ան ցնե լով բո լոր փու լե րով՝ ա ռա ջին հար ցը տա լուց 
մին չեւ մե ծա ծա վալ տվյալ նե րի կի րառ մամբ սկան դա լային նյութ պատ րաս տե լը:

Տ վ յալ նե րի հետ աշ խա տե լը նման է մի հս կա յա կան ու նոր աշ խարհ մուտք գոր ծե լուն։ Սկզ բում 
հում տվյալ ներն ան հաս կա նա լի են թվում։ Ը նդ հան րա պես տվյալ նե րի հետ աշ խա տան քը ծանր է։ 
Վի զո ւա լաց նե լու հա մար տվյալ նե րը ճիշտ տես քի բե րե լը դժ վար գործ է. մեծ տո կու թյուն և փորձ 
է հար կա վոր՝ հա ճախ ձանձ րա լի թվա ցող խա ռը տվյալ նե րի հետ աշ խա տե լու եւ դրանց հե տե ւում 
թաքն ված պատ մու թյուն նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար:  
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Ն կար 4. Ու սուց ման կա րիք նե րի մա սին Լրագ րու թյան եվ րո պա կան կենտ րո նի հար ցու մը

 Հար ցու մը

Լ րագ րու թյան եվ րո պա կան կենտ րո նը հար ցում էր ան ցկաց րել, որ պես զի ա վե լի շատ բան ի մա նա 
լրագ րող նե րի ու սուց ման կա րիք նե րի վե րա բե րյալ։ Պարզ վել է, որ կա ա վան դա կան լրագ րու թյան 
ո լոր տի հար մա րա վե տու թյան գո տուց դուրս գա լու եւ նոր հմ տու թյուն ներ ձեռք բե րե լու մեծ ցան-
կու թյուն։ Հարց ման ար դյունք նե րը ցույց են տվել, որ լրագ րող նե րը բաց են նման հնա րա վո րու-
թյուն ա ռաջ, սա կայն մի փոքր ա ջակ ցու թյան կա րիք ու նեն, որ պես զի հաղ թա հա րեն տվյալ նե րի 
հետ աշ խա տե լու նախ նա կան դժ վա րու թյուն նե րը։ Նրանք վս տահ են, որ ե թե տվյալ նե րի լրագ րու-
թյու նը մի փոքր էլ տա րա ծում ստա նա, ա պա աշ խա տա կար գը, գոր ծի քա կազ մը եւ ար դյունք նե-
րը շատ ա րագ կբա րե լավ վեն։ Տվ յալ նե րի լրագ րու թյան այն պի սի ա ռա ջա տար ներ, ի նչ պի սին են 
Guardian, New York Times, Texas Tribune եւ Die Zeit պար բե րա կան նե րը, շա րու նա կում են բարձ րաց-
նել տվ յալ նե րի վրա կա ռուց ված նյու թե րի նշա ձո ղը։

 Արդյո՞ք տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը կմ նա մի խումբ ա ռա ջա մար տիկ նե րի մե նաշ նոր հը, թե՞ բո լոր 
լրատ վա կան նե րը շու տով կու նե նան տվյալ նե րի լրագ րող նե րի ի րենց նվի րյալ թի մե րը։ Հու սով ե նք՝ 
այս ձեռ նար կը ա վե լի շատ լրագ րող նե րի եւ խմ բագ րու թյուն նե րի կօգ նի օգ տա գոր ծել նո րա հայտ 
այս ո լոր տի ըն ձե ռած հնա րա վո րու թյուն նե րը։

Միր կո Լո րենց, Deutsche Welle

http://datadrivenjournalism.net/news_and_analysis/training_data_driven_journalism_mind_the_gaps
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 ԻՆ ՉՈՒ Է ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ԼՐԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԿԱ ՐԵ ՎՈՐ

Տ վ յալ նե րի լրագ րու թյան մի քա նի ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րի եւ կողմ նա կից նե րի հարց րել ե նք, 
թե ին չու է կա րե ւոր տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը: Ա հա նրանց պա տաս խան նե րը:

 
Տ վյալ նե րի հոս քի ֆիլտ րում
 
Երբ ին ֆոր մա ցի ան քիչ էր, մենք հիմ նա կա նում ջան քեր է ինք գոր ծադ րում ին ֆոր մա ցի ա հայ թայ-
թե լու եւ հա վա քե լու վրա: Այ սօր, ե րբ ին ֆոր մա ցի ան ա ռատ է, դրա մշա կումն ա վե լի կա րե ւոր 
է դար ձել: Տե ղե կու թյու նը եր կու մա կար դա կում ե նք մշա կում. ա ռա ջի նը վեր լու ծելն է, որ պես զի 
ի մաստ եւ կա ռուց վածք տանք թվե րի ան վերջ հոս քին, ե րկ րոր դը տվյալ ներն այն պես ներ կա յաց-
նե լը, որ ըն թեր ցո ղի հա մար ըն կա լե լի լի նի, թե ի նչն է կա րե ւոր եւ է ա կան: Ի նչ պես գի տու թյան մեջ 
է ըն դուն ված, տվյալ նե րի լրագ րու թյու նում ե ւս մե թոդ նե րը եւ եզ րա կա ցու թյուն նե րը ներ կա յաց-
վում են այն պես, որ հնա րա վոր լի նի դրանք ստու գել վե րար տադր ման մի ջո ցով:
 Ֆի լիպ Մեյեր, Հյու սի սային Կա ռո լի նայի հա մալ սա րա նի (գտն վում է Չա փել Հիլլ քա ղա քում) պատ
վա վոր պրո ֆե սոր

 
 Նոր մո տե ցում ներ նյու թի պատ րաստ մա նը
 
Իմ կար ծի քով` տվ յալ նե րի լրագ րու թյու նը հա վա քա կան եզ րույթ է, ո րը նե րա ռում է շա րու նակ հա-
մալր վող գոր ծի քա կազմ, մե թոդ ներ եւ մո տե ցում ներ: Այն կա րող է ը նդ գր կել ա մեն ի նչ̀  հա մա-
կարգ չով պատ րաստ ված ա վան դա կան նյու թից (տ վ յալ ներն օգ տա գոր ծե լով որ պես «աղ բյուր») 
մինչ տվյալ նե րի գեր ժա մա նա կա կից վի զո ւա լի զա ցի ա եւ լու րե րի հա վել ված ներ: Մի ա վո րող նպա-
տա կը լրագ րո ղա կան է. տրա մադ րել տե ղե կու թյուն եւ վեր լու ծու թյուն, օգ նել տե ղե կաց ված լի նել 
օր վա բո լոր կա րե ւոր ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին:
Ա րոն Փիլ հո ֆեր, New York Times

 Նոութ բու քը` ֆո տոխ ցի կի փո խա րեն

«Տ վ յալ նե րի լրագ րու թյու նը» « բա ռե րի լրագ րու թյու նից» տար բեր վում է մի այն օգ տա գործ վող գոր-
ծիք նե րով: Մենք բո լորս էլ « փորփ րում», գտ նում, հա ղոր դում եւ պատ րաս տում ե նք նյու թեր՝ ապ-
րուստ վաս տա կե լու հա մար: Սա նման է ֆո տոլ րագ րու թյա նը, պար զա պես ֆո տոխ ցի կի փո խա րեն 
նոութ բուք է:
Բ րա յան Բո ւայե, Chicago Tribune

Ա պա գան տվյալ նե րի լրագ րու թյանն է
 
Ա պա գան տվյալ նե րի մի ջո ցով ստեղծ ված լրագ րու թյանն է: Լրագ րող նե րը պետք է գե րա զանց տի-
րա պե տեն դրան: Նախ կի նում ըն դուն ված էր, որ լրագ րո ղա կան նյու թե րի հա մար թե մա ներ կա րե լի 
էր գտ նել մարդ կանց հետ բա րե րում խո սե լով: Թե եւ այ սօր էլ դա կի րա ռե լի է, սա կայն մի այն այդ-
քա նով չես սահ մա նա փակ վի, պետք է խո րա նալ նաեւ տվյալ նե րի մեջ, զին վել վեր լու ծե լու գոր ծիք-
նե րով, ը նտ րել այն, ին չը հե տաքր քիր է: Եվ ճիշտ գնա հա տե լով կոնկ րետ ի րա վի ճա կը՝ օգ նել մարդ-
կանց տես նել, թե որ տեղ են տվյալ նե րը հա մա պա տաս խա նում ի րար եւ ի նչ է կա տար վում ե րկ րում:

Թիմ Բեր ներս Լի, Հա մաշ խար հային սար դոս տայ նի հիմ նա դիր
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Թ վային մե ծա ծա վալ ին ֆոր մա ցի այի մշա կում եւ նոր բա ռե րի ստեղ ծում

Տ վ յալ նե րի լրագ րու թյու նը լրաց նում է վի ճա կա գիր նե րի եւ բա ռաս տեղծ նե րի մի ջեւ ե ղած բա ցը: 
Այն ա ռանձ նաց նում է ան պի տա նը եւ բա ցա հայ տում է մի տում նե րը, ո րոնք ոչ մի այն վի ճա կագ րա-
կան կա րե ւո րու թյուն ու նեն, այ լեւ ան հրա ժեշտ են հաս կա նա լու այ սօր վա բարդ աշ խար հը։
Դե ւիդ Ան դեր թոն, ֆրի լանս լրագ րող

 Թար մաց րեք հմ տու թյուն նե րը

Տ վ յալ նե րի լրագ րու թյու նը նոր հմ տու թյուն նե րի մի ամ բող ջու թյուն է, ո րը թույլ է տա լիս ո րո նել, 
հաս կա նալ եւ վի զո ւա լի զաց նել թվային աղ բյուր նե րը՝ այն դեպ քում, ե րբ ա վան դա կան լրագ րու-
թյան հիմ նա կան հմ տու թյուն նե րը բա վա րար չեն: Սա չի փո խա րի նում ա վան դա կան լրագ րու թյա-
նը, այլ լրաց նում է դրան:

Ին ֆոր մա ցի այի աղ բյուր նե րը մեծ մա սամբ դար ձել են թվային։ Լրագ րող նե րը կա րող են եւ պետք է 
մոտ լի նեն այդ աղ բյուր նե րին: Հա մա ցան ցի ըն ձե ռած հնա րա վո րու թյուն նե րը վեր են մեր այժ մյան 
ըն կա լում նե րից: Տվ յալ նե րի լրագ րու թյու նը կօգ նի հար մար վել աշ խա տան քի առ ցանց ռե ժի մին և 
զար գաց նել մեր ան ցյա լի փոր ձը:

Լ րատ վա մի ջո ցի հա մար Տվ յալ նե րի լրագ րու թյու նը եր կու կա րե ւոր նպա տա կի է ծա ռա յում. ա ռա-
ջի նը` գտ նել յու րա հա տուկ պատ մու թյուն ներ (ոչ լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րից) եւ ի րա կա-
նաց նել « պա հա պան շան» գոր ծա ռույ թը (« պա հա պան շուն» եզ րույթն ա մե րի կյան է, բայց աշ խար-
հում այս պես են բնու թագ րում այն լրագ րող նե րին, ով քեր գե րա դա սում են հան րային, հա սա րա-
կա կան, մարդ կու թյան շա հը պե տա կա նից եւ ազ գային ան վտան գու թյու նից: Նրանց կո չում են 
նաեւ « բա րո յա կա նու թյան պա հա պան ներ», « հան րու թյան պա հակ ներ», « հա սա րա կու թյան հս կիչ-
ներ» եւ այլն: Նրանց նաեւ քն նա դա տում են, որ խոս քի ա զա տու թյու նը վեր են դա սում պե տա կան 
գաղտ նիք նե րից): Սրանք կա րե ւոր նպա տակ ներ են թեր թե րի հա մար՝ հատ կա պես ֆի նան սա կան 
ռիս կե րի ժա մա նա կաշր ջա նում:

Շր ջա նային թեր թի հա մար տվյալ նե րը կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նեն: Այս պի սի մի ա սաց վածք կա. 
« Ձեր դռան առ ջե ւի չամ րաց ված մեկ սա լիկն ա վե լի կա րե ւոր է, քան հե ռու ե րկ րում սկս ված ա պս տամ-
բու թյու նը»: Դա ան մի ջա պես ձեր աչ քի ա ռաջ է եւ ո ւղ ղա կի ո րեն ազ դում է ձեր կյան քի վրա: Մի եւ նույն 
ժա մա նակ՝ թվայ նա ցումն ա մե նուր է: Քա նի որ տե ղա կան թեր թե րը ո ւղ ղա կի ազ դե ցու թյուն ու նեն 
ի րենց հա մայն քի վրա, ի սկ ին ֆոր մա ցի այի աղ բյուր ներն ա մե նուր թվայ նաց վում են, լրագ րո ղը պետք 
է ի մա նա` ի նչ պես գտ նել տվյալ ներ, վեր լու ծել դրանք եւ վի զո ւա լաց նե լով  նյութ պատ րաս տել:

 Ջե րի Վեր մա նեն

 Դե ղա մի ջոց տե ղե կատ վու թյան ան հա մա չա փու թյան դեմ
 
Ին ֆոր մա ցի այի ան հա մա չա փու թյու նը (ոչ թե ին ֆոր մա ցի այի պա կա սը, այլ ան կա րո ղու թյու նը ին-
ֆոր մա ցի ան ստա նա լու եւ մշա կե լու այն ա րա գու թյամբ եւ ծա վալ նե րով, որ մեզ հաս նում է) հենց 
այն ա մե նա կա րե ւոր խն դիր նե րից մեկն է, ո րին քա ղա քա ցի նե րը բախ վում են ա ռօ րյա կյան քում 
ո րո շում ներ կա յաց նե լիս: Թեր թե րից, վի զո ւալ եւ աու դի ո լրատ վա մի ջոց նե րից ստաց ված տե ղե-
կու թյուն ներն ազ դում են մարդ կանց ը նտ րու թյան ու գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա: Լավ մա տուց ված 
տվյալ նե րի լրագ րու թյունն օգ նում է պայ քա րել տե ղե կատ վու թյան ան հա մա չա փու թյան դեմ:

Թոմ Ֆրի ես, Բեր տելս ման հիմ նադ րամ

http://www.media.am/watchdog-journalism-medialiteracy
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 Պա տաս խան տվյալ նե րի օգ տա գործ մամբ ար ված PR-ի ն
 
Ար տադ րո ղա կա նու թյան ու ար դյու նա վե տու թյան ձգ տու մը, դրանք չա փե լու գոր ծիք նե րի հա սա նե-
լի ու թյունն ու մատ չե լի ու թյու նը ո րո շում կա յաց նող նե րին ստի պել են թվե րով ար տա հայ տել ի րենց 
որ դեգ րած ռազ մա վա րու թյան ա ռա ջըն թա ցը, մշ տա դի տար կել մի տում նե րը եւ բա ցա հայ տել հնա-
րա վո րու թյուն նե րը:

Ըն կե րու թյուն նե րը շա րու նա կա բար ստեղ ծում են չափ ման նոր հա մա կար գեր` ցույց տա լով, թե 
որ քան լավ են ի րենք աշ խա տում: Քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը սի րում են պար ծե նալ գոր ծա զուրկ-
նե րի թվի կր ճատ մամբ եւ ՀՆԱ-ի ա ճով: Enron, Worldcom, Solyndra ըն կե րու թյուն նե րի կամ Բեր-
նար Մե դո ֆի մաս նակ ցու թյամբ սկան դա լային գոր ծե րում լրագ րո ղա կան խո րա թա փան ցու թյան 
բա ցա կա յու թյու նը ա պա ցու ցում են, որ շատ լրագ րող ներ ի վի ճա կի չեն տես նել, թե ի նչ կա թվե րի 
հե տե ւում: Բո լոր փաս տե րից շատ ա վե լի հա վա նա կան է, որ հենց թվերն ըն դուն վեն « հա լած յու-
ղի» տեղ: Դրանք լր ջու թյան մթ նո լորտ են ստեղ ծում, նույ նիսկ ե րբ ամ բող ջու թյամբ հո րին ված են:

Տ վ յալ նե րին գե րա զանց տի րա պե տե լը լրագ րող նե րին կօգ նի հիմ նա վո րել քն նա դա տու թյու նը, ե րբ 
նրանք թվե րի հետ գործ ու նե նան, եւ հետ գրա վել ո րոշ « տա րածք ներ» հա սա րա կայ նու թյան հետ 
կա պե րի բա ժին նե րի հետ « պայ քա րում»:

Նի կո լաս Քայ զերԲ րիլ, Journalism++

 Պաշ տո նա կան ին ֆոր մա ցի այի ան կախ մեկ նա բա նու թյան ա պա հո վում

2011թ. ա վե րիչ ե րկ րա շար ժից եւ այ նու հե տեւ Ֆու կու շի մայի ա տո մա կա յա նի ա ղե տից հե տո Ճա պո-
նի ա յում վե րա նայ վեց տվյալ նե րի լրագ րու թյան կա րե ւո րու թյու նը: Ճա պո նի այի կա ռա վա րու թյու նը 
եւ փոր ձա գետ նե րը հա վաս տի տվյալ ներ չու նե ին պատ ճառ ված վնա սի մա սին: Պաշ տո նյան նե րը 
թաքց նում է ին SPEEDI-ի տվյալ նե րը (ռա դի ոակ տիվ նյու թե րի կան խա տես ված տա րա ծու մը) հան-
րու թյու նից։ Ե թե նույ նիսկ այդ տվյալ նե րի ար տա հոսք լի ներ, մենք պատ րաստ չէ ինք դրանք վեր-
ծա նել: Կա մա վոր ներն սկսե ցին տվյալ ներ հա վա քել ռա դի ոակ տի վու թյան մա սին` օգ տա գոր ծե լով 
ի րենց ան ձնա կան սար քե րը։ Սա կայն մենք չու նե ինք վի ճա կագ րու թյան և ան հրա ժեշտ գի տե լիք 
թվե րի հա մադր ման, վի զո ւա լի զա ցի այի եւ այլ բա նե րի մա սին: Ա նմ շակ տվյալ նե րը պետք է հա-
սա նե լի լի նեն լրագ րող նե րին, բայց լրագ րող ներն էլ պետք է կա րո ղա նան կար դան դրանք, ոչ թե 
հույս նե րը դնեն պաշ տո նա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րի վրա:

Այ սաո Մա ցու նա մի, Tokyo Shimbun պար բե րա կան (Chunichi Shimbun ըն կե րու թյուն)

 
Աշ խա տել տվյալ նե րի տա րա փի հետ

Թ վային հե ղա փո խու թյան ա ռաջ քա շած մար տահ րա վեր ներն ու ըն ձե ռած հնա րա վո րու թյուն նե րը 
շա րու նա կում են ձե ւա փո խել լրագ րու թյու նը: Ին ֆոր մա ցի այի ա ռա տու թյան դա րաշր ջա նում ի նչ-
պես բո լո րը, այն պես էլ լրագ րող նե րը, քա ղա քա ցի նե րը ա վե լի լավ գոր ծիք նե րի կա րիք ու նեն՝ ան-
կախ նրա նից Մեր ձա վոր Ա րե ւել քում 21-րդ դա րում սա միզ դա՞տ1 են հրա տա րա կում, ո ւշ գի շե րով 
թվե րի կո՞ւյտ են մշա կում, թե՞ սպա ռող նե րի հա մար ջրի ո րա կը վի զո ւա լաց նե լու լա վա գույն տար-
բե րակն են փնտ րում: Մինչ մենք փոր ձում ե նք հաղ թա հա րել տվ յալ նե րի տա րա փի սպառ ման մար-
տահ րա վե րը՝  հրա պա րակ ման նոր հար թակ նե րը բո լո րին խրա խու սում են նոր տվյալ նե րը հա վա-
քել, թվայ նաց նել եւ տա րա ծել դրանք որ պես տե ղե կատ վու թյուն: Լրագ րող նե րը եւ խմ բա գիր ներն 
ա վան դա բար ե ղել են ին ֆոր մա ցի այի հա վաք ման եւ տա րած ման ա ռանց քը, սա կայն 2012-ից ի 

1 Պետության կողմից արգելված մամուլի կամ գրականության գաղտնի տպա գրու թյուն, պատճենահանում եւ 
տարածում, որը հատկապես տարածված էր Արեւել յան Եվրոպայի նախկին կոմունիստական երկրներում։ 
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վեր ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան մի ջա վայ րում հրա տապ լու րերն ա ռա ջի նը հայտն վում են 
հա մա ցան ցում, ոչ թե լու րե րի թո ղար կում նե րում:

Տ վյալ նե րի եւ լրագ րու թյան մի ջեւ կապն ամ բողջ աշ խար հում ա վե լի է ամ րա նում: Մե ծա ծա վալ տվյալ-
նե րի դա րաշր ջա նում տվյալ նե րի լրագ րու թյան  հիմ քը նյու թը հա մա տեքս տում ներ կա յաց նե լու կա րո-
ղու թյունն է, հս տա կու թյան ա պա հո վու մը, եւ թե րեւս ա մե նա կա րե ւո րը̀  մեծ ծա վա լի թվային բո վան դա-
կու թյան մեջ ճշ մար տու թյու նը գտ նե լը: Սա կայն սա չի նշա նա կում, որ այ սօր վա լրատ վա մի ջոց նե րը 
վճ ռո րոշ դեր չեն խա ղում հա սա րա կու թյան մեջ: Ա մե նե ւին: Ին ֆոր մա ցի այի դա րում լրագ րող ներն 
ա վե լի պա հանջ ված ե ն՝ ո ւղ ղոր դե լու, ստու գե լու, վեր լու ծե լու եւ հա մադ րե լու տվյալ նե րի տա րա փը: Այս 
հա մա տեքս տում հան րու թյան հա մար տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը խիստ կա րե ւոր է:

 Ներ կա յումս տվյալ նե րի, հատ կա պես՝ ան կա նոն շատ տվյալ նե րի մեջ ի մաստ գտ նե լը տվյալ նե րի 
մշակ մամբ եւ վեր լու ծու թյամբ զբաղ վող գիտ նա կան նե րի գլ խա վոր նպա տակն է դար ձել ամ բողջ 
աշ խար հում, կա րե ւոր չէ՝ նրանք աշ խա տում են խմ բագ րու թյու նո՞ւմ, Ո ւոլ Սթ րի թո՞ւմ, թե՞ Սի լի կո-
նային հով տում: Հատ կան շա կան է, որ այդ նպա տա կը կյան քի կկոչ վի հիմ նա կա նում ը նդ հա նուր 
գոր ծիք նե րի կի րառ ման շնոր հիվ՝ ան կախ նրա նից, թե ով քեր են դրանք կի րա ռում՝ կա ռա վա-
րու թյան ին ժե ներ նե՞ րը, ո րոնք Չի կա գո յում2 ա պա հո վե ցին հան րային տվյալ նե րի հրա պար կու մը, 
ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի մաս նա գետ նե՞ րը, թե՞ խմ բագ րու թյուն նե րը:

Ա լեքս Հո վարդ, O’Reilly Media

 Մեր կյան քը կազմ ված է տվյալ նե րից

 Լավ տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը դժ վար բան է, ի նչ պես լավ լրագ րու թյունն ը նդ հան րա պես: Պետք է 
ո րո շել, թե ի նչ պես գտ նել տվյալ ներ, ի նչ պես հաս կա նալ դրանք եւ ի նչ պես այդ տվյալ նե րի մեջ տես նել 
նյու թի թե մա: Եր բեմն փա կու ղում ես հայտն վում, թե մա չես գտ նում: Վեր ջի վեր ջո, ե թե դա ճիշտ կո-
ճակ սեղ մե լու պես բան լի ներ, լրագ րու թյուն չէր հա մար վի: Սա կայն հենց այս հան գա մանքն է տվյալ-
նե րի լրագ րու թյու նը դարձ նում ար ժե քա վոր եւ կեն սա կա նո րեն ան հրա ժեշտ ա զատ և ար դար հա սա-
րա կու թյան հա մար (մի աշ խար հում, որ տեղ մեր կյան քը շա րու նակ ա ռնչ վում է տվյալ նե րի հետ):

Ք րիս Թա գարթ, OpenCorporates

 Ժա մա նակ խնայե լու մի ջոց
 
Լ րագ րող նե րը ժա մա նակ չու նեն, որ պես զի այն վատ նեն ի նչ-որ բան սղագ րե լու կամ PDF ֆոր մա-
տի փաս տաթղ թե րից տվյալ ներ ար տագ րե լու վրա: Այդ ի սկ պատ ճա ռով չեք պատ կե րաց նի, թե 
որ քան ար ժե քա վոր է մի քիչ ծրագ րա վո րում սո վո րե լը կամ գո նե ի մա նա լը, թե որ տեղ փնտ րել 
մարդ կանց, ով քեր կա րող են օգ նել այս հար ցում:

Folha de São Paulo պար բե րա կա նի լրագ րող նե րից մե կը, ով աշ խա տում էր տե ղա կան բյու ջե ի մա սին 
նյու թի վրա, զան գա հա րեց ի նձ եւ շնոր հա կա լու թյուն հայտ նեց, որ մենք հա մա ցան ցում տե ղադ րել 
է ինք Սան Պաու լոյի քա ղա քա պե տա րա նի հա շիվ նե րը (մեկ հա քե րի եր կու օր վա աշ խա տան քի ար-
դյունք էր): Նա ա սաց, որ վեր ջին ե րեք ա միս նե րին ի նքն ար տագ րում էր այդ տվյալ նե րը` փոր ձե լով 
նյութ ստա նալ դրա նից: Հի շում եմ, մենք լու ծե ցինք PDF ֆոր մա տից տվյալ նե րը վերց նե լու խն դի րը 
նաեւ Contas Abertas լրատ վա մի ջո ցի հա մար, ո րը մշ տա դի տար կում է խորհր դա րա նի գոր ծու նե ու-
թյու նը: 15 րո պեն եւ ծրագ րա վոր ման 15 տո ղը լու ծե ցին ա միս նե րի աշ խա տան քի խն դի րը:
Պեդ րո Մար կուն, Transparência Hacker

2 2011թ. Չիկագոյի քաղաքային իշխանություններն անցում կատարեցին կա ռա վարման բաց մոդելին:
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Լ րագ րո ղա կան գոր ծի քա կազ մի է ա կան մա սը
 
Կար ծում ե մ՝ կա րե ւոր է շեշ տադ րել «լ րագ րու թյուն» բա ռը «տ վ յալ նե րի լրագ րու թյուն» բա ռա-
կա պակ ցու թյու նում: Տվ յալ նե րը չպետք է ի նք նան պա տակ վեր լու ծել կամ վի զո ւա լաց նել, դրանք 
պետք է օգ տա գոր ծել որ պես գոր ծիք` ա վե լի ճշտգ րիտ հաս կա նա լու, թե ի նչ է տե ղի ու նե նում աշ-
խար հում: Տվ յալ ներ վեր լու ծելն ու մեկ նա բա նե լը ես այ սօր ոչ թե ա ռան ձին գի տա կարգ, այլ լրագ-
րո ղի գոր ծի քա կազ մի կեն սա կան մասն եմ հա մա րում: Ի վեր ջո, ա մե նա կա րե ւո րը ո րա կյալ նյութ 
պատ րաս տե լը եւ պատ մու թյուն պատ մելն է:

Տ վ յալ նե րի լրագ րու թյունն աշ խար հը ման րա մասն ու սում նա սի րե լու եւ իշ խա նու թյուն նե րին հաշ-
վե տու պա հե լու ե ղա նակ նե րից մեկն է: Ա նընդ հատ ա վե լա ցող տվյալ նե րի պայ ման նե րում այ սօր, 
ա ռա վել քան եր բեք, կա րե ւոր է, որ լրագ րող նե րը տի րա պե տեն տվյալ նե րի հետ աշ խա տե լու նր-
բու թյուն նե րին: Սա յու րա քան չ յուր լրագ րո ղի կող մից կի րառ վող գոր ծիք նե րից մե կը պետք է լի նի՝ 
ան կախ նրա նից ան ձա՞մբ է տվյալ նե րի հետ աշ խա տում, թե՞ հա մա գոր ծակ ցում է ո րե ւէ մե կի հետ, 
ով կա րող է դա ա նել:

Տ վ յալ նե րի լրագ րու թյան ի րա կան ո ւժն այն է, որ օգ նում է ձեռք բե րել ին ֆոր մա ցի ա, ո րը հա կա-
ռակ դեպ քում շատ դժ վար կլի ներ գտ նել կամ  ա պա ցու ցել: Ա մե նա վառ օ րի նակն այս ա ռու մով 
Սթիվ Դոյ գի նյութն է, ո րը վեր լու ծում է «Էնդ րյու» փո թոր կի վնաս նե րը: Նա մի ա վո րել է եր կու տար-
բեր տվյալ նե րի բա զա ներ. ա ռա ջի նը քար տե զի վրա փո թոր կի ա վե րա ծու թյուն նե րի ծա վալն է, 
մյու սը` քա մու ա րա գու թյու նը: Տվ յալ նե րի հա մադր ման շնոր հիվ նա ա ռանձ նաց րել է այն բնա կե լի 
տա րածք նե րը, որ տեղ վատ կա ռու ցա պա տու մը և նա խագ ծային, շի նա րա րա կան նոր մե րին չհե-
տե ւե լը ա վե լաց րել է ին ա ղե տի ա վե րա ծու թյունն նե րը: Պատ մու թյու նը մեծ ար ձա գանք ստա ցավ, և 
1993-ին Սթիվ Դոյ գը այս նյու թի հա մար Պու լի ցե րյան մր ցա նա կի ար ժա նա ցավ:

 Կա տա րյալ տար բե րա կում տվյալ ներն օգ տա գործ վում են ո րո շա կի հե տաքրք րու թյուն ներ, աչ քի 
զար նող փաս տեր, տար բե րու թյուն ներ կամ զար մա նա լի օ րի նա չա փու թյուն ներ ա ռանձ նաց նե լու 
հա մար: Այս ա ռու մով տվյալ նե րը կա րող են դառ նալ լիդ3 կամ հու շում: Չնա յած տվյալ ներն ի նք նին 
կա րող են հե տաքր քիր լի նել, սա կայն մի այն դրանց մա սին գրե լը բա վա րար չէ: Պետք է դրանց 
հի ման վրա նյութ գրեք և բա ցատ րել ձեր գտած տվյալ նե րի նշա նա կու թյու նը:

 Սին թի ա Օ՛ Մուր չու, Financial Times

 
 Հար մար վե լով ին ֆոր մա ցի ոն մի ջա վայ րի փո փո խու թյուն նե րին

Թ վային տեխ նո լո գի ա նե րը նոր գի տե լիք ստեղ ծե լու եւ հան րու թյան շր ջա նում տա րա ծե լու նոր ձե-
ւեր են ա ռա ջար կում: Լրատ վա մի ջոց նե րը ին տե րակ տիվ, բազ մա կողմ նյու թե րի մի ջո ցով փոր ձում 
են ար ձա գան քել ին ֆոր մա ցի ոն մի ջա վայ րի փո փո խու թյուն նե րին՝ թույլ տա լով ըն թեր ցող նե րին ու-
սում նա սի րել լու րի հիմ քում ըն կած աղ բյուր նե րը, խրա խու սե լով նրանց մաս նակ ցու թյու նը նյու թեր 
ստեղ ծե լու եւ գնա հա տե լու գոր ծըն թա ցին:

Սե զար Վի ա նա, Գո յա սի հա մալ սա րան (Բ րա զի լի ա)

 
Ան տե սա նե լին տես նե լու մի ջոց
 
Ո րոշ պատ մու թյուն ներ հնա րա վոր է մի այն բա ցատ րել եւ հաս կա նալ տվյալ նե րը վեր լու ծե լու կամ 
վի զո ւա լաց նե լու մի ջո ցով: Ազ դե ցիկ մարդ կանց եւ կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջեւ ան տե սա նե լի 

3 Նյութի առաջին պարբերությունն է, որ «չոր» լուրի դեպքում պատասխանում է ի՞նչ, ո՞վ, ե՞րբ, որտե՞ղ, 
ինչո՞ւ եւ ինչպե՞ս հարցերին։
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կա պը, ոս տի կա նու թյան վատ աշ խա տան քի պատ ճա ռով թմ րա նյու թե րից մա հա ցու թյուն նե րի քա-
նա կը, բնու թյա նը հասց րած վնաս ներն այդ պես էլ չէ ին բա ցա հայտ վի, ե թե լրագ րող նե րը չգտ նե ին, 
չվեր լու ծե ին եւ ըն թեր ցող նե րին չներ կա յաց նե ին հա մա պա տաս խան տվյալ նե րը: Տվ յալ նե րը կա-
րող են լի նել պարզ, ի նչ պես հա սա րակ ա ղ յու սա կը կամ գրանց ված հե ռա խո սա զան գե րի ցան կը, 
եւ բարդ, ի նչ պես օ րի նակ՝ քն նու թյուն նե րի գնա հա տա կան նե րի ար դյունք ներն են կամ հի վան դա-
նո ցի վա րակ նե րի տվյալ նե րը: Այս ա մե նը թե մա ներ են, ո րոնց մա սին ար ժի նյութ պատ րաս տել:

Չե րիլ Ֆի լիպս, The Seattle Times

Ա վե լի հա րուստ, դի տար ժան նյու թեր պատ րաս տե լու տար բե րակ
 
Մեր ամ բողջ կյան քը կա րե լի է պատ կե րել թվային աշ խար հում մեր թո ղած հետ քե րի և գոր ծո ղու-
թյուն նե րի մի ջո ցով: Սկ սած նրա նից, թե մենք ի նչ ե նք սպա ռում եւ ի նչ ե նք կար դում հա մա ցան-
ցում, որ տեղ եւ ե րբ ե նք հանգս տա նում, մեր ե րաժշ տա կան նա խա սի րու թյուն նե րը, մեր ա ռա ջին 
սե րը, մեր ե րե խա նե րի զար գաց ման կա րե ւոր փու լե րը, նույ նիսկ մեր վեր ջին ցան կու թյու նը կա րող 
է գրանց վել, թվայ նաց վել, պահ վել քլաու դում4 եւ տա րած վել: Տվ յալ նե րի այս ամ բող ջու թյու նը կա-
րե լի է օգ տա գոր ծել նյու թեր պատ րաս տե լու, հար ցե րի պա տաս խա նե լու, նաև ման րա մաս նո րեն 
յու րա քան չ յու րի կյան քը վե րար տադ րե լու հա մար։

 Սա ռա Սլո բին, Wall Street Journal

4 Խոսքն ամպային տեխնոլոգիաների մասին է. ինտերնետային վիրտուալ տա րածք է, որտեղ պահվում են 
համակարգչային ֆայլեր, ծրագրեր եւ այլն։
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Տ ՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ԼՐԱԳ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱ ՆԻ ՍԻ ՐԵ ԼԻ Օ ՐԻ ՆԱԿ ՆԵՐ
 

Այս գր քի ստեղծ մա նը մաս նակ ցած մաս նա գետ նե րից մի քա նի սին խնդ րել ե նք ցույց տալ տվյալ-
նե րի լրագ րու թյան ի րենց ա մե նա սի րե լի օ րի նակ նե րը եւ պատ մել, թե հատ կա պես ի նչն են հա վա-
նում այդ օ րի նակ նե րում: Ա հա դրանք:

 

« Մի վնա սիր» հոդ ված նե րի շար քը Las Vegas Sun պար բե րա կա նում

Ն կար 5, « Մի վնա սիր» հոդ ված նե րի շարք, Las Vegas Sun

Իմ սի րե լի օ րի նա կը Las Vegas Sun պար բե րա կա նում 2010-ին  հրա պա րակ ված « Մի վնա սիր» հոդ-
ված նե րի շարքն է հի վան դա նո ցային խնամ քի վե րա բե րյալ (տե՛ս Ն կար 5): Պար բե րա կա նը վեր լու-
ծել է հի վան դա նոց նե րում մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի վճար ման ա վե լի քան 2.9 մի լի ոն փաս-
տա թուղթ, ին չի ար դյուն քում բա ցա հայ տել է վնաս վածք նե րի, վա րակ նե րի սխալ բուժ ման ա վե լի 
քան 3600 դեպք, ո րոնք հնա րա վոր էր կան խար գե լել: Հար ցում նե րի մի ջո ցով խմ բագ րու թյունն 
ար խի վային փաս տաթղ թե րից ձեռք է բե րել այդ տվյալ նե րը եւ պար զել, որ ա վե լի քան 300 դեպ-
քում հի վանդ նե րը մա հա ցել են կան խար գե լե լի սխա լի պատ ճա ռով:

Հոդ վա ծա շա րը բաղ կա ցած է տար բեր բա ժին նե րից։ Ու նի ին տե րակ տիվ գրա ֆի կա, ո րն ըն թեր-
ցո ղին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս տես նել, թե որ հի վան դա նո ցում են սպաս վա ծից ա վե լի հա ճախ 
ե ղել վի րա հա տա կան բար դու թյուն նե րը: Կա ժա մա նա կագ րա կան քար տեզ, ո րը ցույց է տա լիս, 
թե ի նչ պես է վա րա կը տա րած վում մեկ հի վան դա նո ցից մյու սը: Ե ւս մեկ ին տե րակ տիվ գրա ֆի կա 
ըն թեր ցող նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս տվյալ նե րը դա սա կար գել՝ ը ստ կան խար գե լե լի վնաս-
ված քի կամ ը ստ հի վան դա նո ցի, որ պես զի եր ևա, թե որ տեղ են հի վանդ նե րը տու ժում: Ես այն 
հա վա նում եմ, քա նի որ դյու րըմբռ նե լի է, ըն թեր ցո ղը կա րող է հեշ տու թյամբ ու սում նա սի րել տվ յալ-

https://lasvegassun.com/hospital-care/
https://lasvegassun.com/hospital-care/
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/introduction_3.html#FIG014
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/introduction_3.html#FIG014
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/introduction_3.html#FIG014
https://lasvegassun.com/hospital-care/surgical-injuries-interactive/
https://lasvegassun.com/hospital-care/surgical-injuries-interactive/
https://lasvegassun.com/hospital-care/infections-interactive/
https://lasvegassun.com/hospital-care/infections-interactive/
https://lasvegassun.com/hospital-care/events-chart/
https://lasvegassun.com/hospital-care/events-chart/
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նե րը և ան ցնել մեկ գրա ֆի կայից մյու սը:  Շարքն ի րա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել. Նե վա դայի 
օ րենսդ րա կան մար մի նը, ար ձա գան քե լով հոդ ված նե րին, 6 օ րի նա գիծ է մշա կել: Լրագ րող նե րը 
քրտ նա ջան աշ խա տանք են կա տա րել տվ յալ նե րը ձեռք բե րե լու եւ մշա կե լու ո ւղ ղու թյամբ: Լրագ-
րող նե րից Ա լեքս Ռի չարդ սը ա ռն վազն տասն ան գամ տ վ յալ նե րը հետ է ու ղար կել հի վան դա նոց ներ 
եւ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին ներ` սխալ ներն ո ւղ ղե լու հա մար:

Ան ժե լի կա Պե րալ տա Ռա մոս, La Nacion (Ար գեն տի նա)

Պե տա կան աշ խա տող նե րի աշ խա տա վար ձե րի տվյալ նե րի բա զա

Ն կար 6, Պե տա կան աշ խա տող նե րի աշ խա տա վար ձե րի տվյալ նե րի բա զա  (The Texas Tribune)

 Ես սի րում եմ փոքր, ան կախ կազ մա կեր պու թյուն նե րի, ի նչ պի սին ProPublica եւ Texas Tribun պար-
բե րա կան ներն են, ա մե նօ րյա աշ խա տան քը: Նրանք ու նեն տվյալ նե րի հի ա նա լի լրագ րող՝ ի դեմս 
Ռա յան Մըր ֆի: Ե թե ի նձ հարց նե ին, թե ո րն է իմ սի րե լի օ րի նա կը, ա պա կընտ րե ի Texas Tribun-ի « 
Պե տա կան աշ խա տող նե րի աշ խա տա վար ձե րի տվյալ նե րի բա զան» (տե՛ս Նկար 6): Այս նա խա գի-
ծը հա վա քել է 660,000 պե տաշ խա տող նե րի աշ խա տա վար ձե րի տվյալ նե րը մի բա զա յում, որ պես-
զի օգ տա տե րե րը կա րո ղա նան ո րո նել եւ այդ տե ղից նյու թի թե մա ներ քա ղել: Ո րո նու մը կա րե լի է 
կա տա րել ը ստ պե տա կան կա ռույ ցի, աշ խա տո ղի ան վան կամ աշ խա տա վար ձի չա փի: Այն պարզ 
է, ի մաս տա լից, ան հա սա նե լի ին ֆոր մա ցի ան դարձ նում է հան րային և հեշտ օգ տա գոր ծե լի: Հի-
ա նա լի օ րի նակ է, թե ին չու է Texas Tribun-ն իր այ ցե լու թյուն նե րի մեծ մասն ստա նում տվյալ նե րով 
հա րուստ է ջե րից:

 Սայ մոն Ռո ջերս, The Guardian 

https://lasvegassun.com/news/2011/apr/14/health-care-transparency-bills-pass-key-milestone-/
https://lasvegassun.com/news/2011/apr/14/health-care-transparency-bills-pass-key-milestone-/
http://www.poynter.org/2011/las-vegas-sun-pulitzer-finalists-explain-how-they-turned-data-into-web-gold/128672/
https://salaries.texastribune.org
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/introduction_3.html#FIG015
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Ի րա քյան պա տե րազ մի հաշ վետ վու թյուն նե րի տեքս տային ամ բող ջա կան 
վիզուա լի զա ցի ա, Associated Press

Ն կար 7, Ի րա քյան պա տե րազ մի հաշ վետ վու թյուն նե րի տեքս տային ամ բող ջա կան վի զո ւա լի զա ցի ա, Associated 
Press
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Ի րա քյան պա տե րազ մի ժա մա նակ Ա ՄՆ զի նու ժի հաշ վետ վու թյուն նե րի մա սին Ջո նա թան Սթ րեյի 
եւ Ջու լի ան Բըր ջե սի աշ խա տան քը վեր լու ծա կան տեքս տի եւ վի զո ւա լի զա ցի այի ո գեշն չող օ րի նակ 
է, ո րում օգ տա գործ վել է փոր ձա րա րա կան տեխ նի կա՝ բա ցա հայ տե լու նոր փաս տեր մեծ տեքս-
տային տվյալ ներն ու սում նա սի րե լու հաշ վին: (տե՛ս Ն կար 7):

Ալ գո րիթմ նե րի եւ տեքս տի վեր լու ծու թյան տեխ նի կայի մի ջո ցով Ջո նա թա նը եւ Ջու լի ա նը ստեղ-
ծել են մի մե թոդ, ո րը վի զո ւալ տար բե րա կով ցույց է տա լիս Ի րա քյան պա տե րազ մի մա սին Ա ՄՆ 
կա ռա վա րու թյան հա զա րա վոր հաշ վետ վու թյուն նե րի (ար տա հո սել է ին Wikileaks մի ջո ցով) մեջ օգ-
տա գործ ված բա նա լի բա ռե րի խմ բեր:

Չ նա յած մե թո դի սահ մա նա փա կում նե րին՝ այն շատ նո րա րա րա կան մո տե ցում էր: Բո լոր ֆայ լե րը 
կար դա լու, ստաց ված ար դյունքն ու սում նա սի րե լու փո խա րեն՝ այս տեխ նի կան հաշ վար կում եւ վի-
զո ւա լաց նում է այն թե մա նե րը/ բա նա լի բա ռե րը, ո րոնք հա տուկ նշա նա կու թյուն ու նեն:

 Հաշ վի առ նե լով, որ շա րու նակ ա վե լի մեծ ծա վա լով տվյալ ներ են հա սա նե լի դառ նում հան րու թյա-
նը (ի նչ պես տեքս տային, այն պես էլ թվային)`  հե տաքրք րու թյուն նե րի հիմ նա կան շր ջա նա կը մատ-
նան շելն ա վե լի ու ա վե լի կա րե ւոր է դառ նում: Սա տվյալ նե րի լրագ րու թյան գրա վիչ են թա ճյուղ է:

 Սին թի ա Օ՛ Մուր չու, Financial Times

 

http://jonathanstray.com/a-full-text-visualization-of-the-iraq-war-logs
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/introduction_3.html#FIG016
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/introduction_3.html#FIG016
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/introduction_3.html#FIG016
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Ա ռեղծ վա ծային սպա նու թյուն ներ

Ն կար 8, Ա ռեղծ վա ծային սպա նու թյուն ներ (Scripps Howard News Service)
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Տ վ յալ նե րի լրագ րու թյան իմ ա մե նա սի րե լի օ րի նակ նե րից մե կը Թոմ Հարգ րո վի «Ա ռեղծ վա ծային 
սպա նու թյուն ներ» նա խա գիծն է Scripps Howard News Service-ի հա մար (տե՛ս Նկար 8): Նա կա-
ռա վա րու թյան եւ հան րային բաց աղ բյուր նե րի տվյալ նե րից ստեղ ծել է ա վե լի քան 185,000 չբա-
ցա հայտ ված սպա նու թյուն նե րի տվյալ նե րի բա զա, ո րում կան ժո ղովր դագ րա կան ման րա մաս-
ներ: Այ նու հե տեւ ալ գո րիթ մի մի ջո ցով փոր ձել է գտ նել օ րի նա չա փու թյուն ներ, ո րոնք կհու շե ին, թե 
ա րդյոք դրանց մեջ կան հնա րա վոր սե րի ա կան մար դաս պան ներ: Այս նա խագ ծում ա մեն ի նչ կա. 
քրտ նա ջան աշ խա տանք` կա ռա վա րու թյու նից ա վե լի լավ տվյալ նե րի բա զա ու նե նա լու հա մար, հա-
սա րա կա կան գի տու թյան մե թոդ նե րի կի րառ մամբ խե լա ցի վեր լու ծու թյուն, ի սկ տվյալ ներն օն լայն 
ներ կա յաց ված են այն պի սի ին տե րակ տիվ տար բե րա կով, որ ըն թեր ցող ներն ի նք նու րույն կա րող 
են ու սում նա սի րել դրանք:

Ս թիվ Դոյգ, Ո ւոլ տեր Քրոն քայ թի ան վան լրագ րու թյան դպ րոց, Ա րի զո նայի պե տա կան հա մալ սա
րան

 ՔԱ ՐՈԶ ՉԱ ՄԵ ՔԵ ՆԱ

Ն կար  9, Քա րոզ չա մե քե նա (ProPublica)

 Շատ եմ հա վա նում ProPublica-ի « Քա րոզ չա մե քե նա» պատ մու թյու նը եւ բլո գի հրա պա րա կու մը 
(տե՛ս Նկար 9): Ա մեն ի նչ սկս վեց այն ժա մա նակ, ե րբ Twitter սոց ցան ցի ո րոշ օգ տա տե րեր հե-
տաքրք րու թյուն ցու ցա բե րե ցին տար բեր նա մակ նե րի նկատ մամբ, ո րոնք ստա ցել է ին Օ բա մայի 
նա խընտ րա կան շտա բից: ProPublica-ի աշ խա տող նե րը նկա տե ցին դա եւ ի րենց լսա րա նին խնդ-
րե ցին քա րո զար շա վի կազ մա կեր պիչ նե րի կող մից ստաց ված յու րա քան չ յուր նա մակ ու ղար կել խմ-
բագ րու թյուն: Ար դյուն քում ստաց վեց նր բա գեղ պրե զեն տա ցի ա` այդ ե րե կո ու ղարկ ված է լեկտ րո-

http://projects.scrippsnews.com/magazine/murder-mysteries/
http://www.murderdata.org/p/who-we-are.html
http://www.murderdata.org/p/who-we-are.html
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/introduction_3.html#FIG017
https://www.propublica.org/article/message-machine-you-probably-dont-know-janet
https://www.propublica.org/nerds/item/when-are-190-emails-like-six-emails
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/introduction_3.html#FIG018
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նային նա մակ նե րից է ա պես տար բեր վող վի զո ւա լի զա ցի այով:  Սա հի ա նա լի օ րի նակ է, քա նի որ 
նրանք հա վա քել է ին ի րենց տվյալ նե րը (թե եւ փոքր ծա վա լով, սա կայն բա վա կան` պատ մու թյուն 
պատ մե լու հա մար): Բայց այն էլ ա վե լի լավն է դառ նում, քա նի որ նրանք պատ մում են նո րա հայտ 
ե րե ւույ թի մա սին. այն է, թե ի նչ պես են օգ տա գործ վում մեծ ծա վա լի տվյալ նե րը քա ղա քա կան 
ը նտ րար շավ նե րում կոնկ րետ մարդ կանց թի րա խա վո րե լու հա մար: Եւ սա մի այն սկիզբն է:

Բ րա յան Բո ւայե, Chicago Tribune

ՉԱՐԹ ԲՈԼ

Ն կար 10, Գծա պատ կե րի մի ջո ցով հաղ թա նա կի եւ պար տու թյան ցու ցա դ րում (Chartball)

Տ վ յալ նե րի լրագ րու թյան իմ ա մե նա սի րե լի նա խագ ծե րից մեկն Է նդ րյու Գար սի ա Ֆի լիփ սի աշ խա-
տանքն է, ո րը կոչ վում է « Չարթ բոլ» (Chartball, տե՛ս Նկար 10): է նդ րյուն սպոր տի մեծ սի րա հար է, 
ով ան հագ սեր ու նի տվյալ նե րի նկատ մամբ, շատ գե ղե ցիկ դի զայն է ա նում եւ կա րո ղա նում է նաեւ 
ծրագ րա վո րել: « Չարթ բոլ»-ով նա վի զո ւա լաց նում է ոչ մի այն սպոր տի ը նդ գր կուն պատ մու թյու նը, 
այ լեւ ման րա մասն ներ կա յաց նում յու րա քան չ յուր մար զի կի հա ջո ղու թյուն ներն ու ձա խո ղում նե րը: 
Նա ա պա հո վում է հա մա տեքստ, ստեղ ծում գրա վիչ ին ֆոգ րա ֆի կա. եւ նրա աշ խա տան քը խորն է, 
հե տաքր քիր եւ զվար ճա լի, չնա յած ես սպոր տով ա ռանձ նա պես հե տաքրքր ված չեմ:

 Սա ռա Սլո բին, Wall Street Journal

 

http://www.chartball.com/
http://www.chartball.com/
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/introduction_3.html#FIG019
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/introduction_3.html#FIG019


26

Տ ՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ԼՐԱԳ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՀԵ ՌԱՆ ԿԱ ՐԸ

2010թ. օ գոս տո սին ես եւ գոր ծըն կեր ներս կազ մա կեր պե ցինք, մեր հա մոզ մամբ, «տ վ յալ նե րի 
լրագ րու թյան» ա ռա ջին մի ջազ գային հա մա ժո ղո վը, ո րը տե ղի ու նե ցավ Ա մս տեր դա մում: Այդ ժա-
մա նակ տվյալ նե րի լրագ րու թյունն այդ քան էլ տա րած ված չէր, եւ կային մի այն մի քա նի կազ մա-
կեր պու թյուն ներ, ո րոնք մեծ ճա նա չում է ին ձեռք բե րել այս ո լոր տում ի րենց ծա վա լած գոր ծու նե-
ու թյան հա մար:

Guardian-ի եւ New York Times-ի նման լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից Wikileaks-ի գաղտ նա զեր ծած 
մե ծա ծա վալ տվյալ նե րի օգ տա գործ ման ձեւն այն հիմ նա կան քայ լե րից էր, որ հայտ նի դարձ րեց 
այս եզ րույ թը: Հենց այդ ժա մա նակ էր, որ «տ վ յալ նե րի լրագ րու թյուն» (data journalism) եզ րույ թը 
« հա մա կարգ չային լրագ րու թյուն» (computer-assisted reporting) եզ րույ թի հետ մի ա սին սկ սե ցին 
ա վե լի լայ նո րեն կի րառ վել՝ նկա րագ րե լու, թե ի նչ պես են լրագ րող նե րը տվյալ ներն օգ տա գոր ծում 
ի րենց աշ խա տան քի ո րա կը բարձ րաց նե լու եւ կոնկ րետ թե մա նե րով հե տաքն նու թյուն ներ ա նե լու 
հա մար:

Twitter-ո ւմ  տվ յալ նե րի փոր ձա ռու լրագ րող նե րի եւ այդ ո լոր տի գի տակ նե րի հետ շփ վե լիս պարզ է 
դառ նում, որ ներ կայիս տվյալ նե րի լրագ րու թյան ա մե նա վաղ դր սե ւո րու մը ե ղել է 2006թ. Ադ րի ան 
Հո լո վա թի EveryBlock-ո ւմ: Սա տե ղե կատ վա կան ծա ռա յու թյուն է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա-
լիս օգ տա տե րե րին տե ղե կա նալ̀  ի նչ է կա տար վում ի րենց շր ջա նում եւ թա ղա մա սում: « Թեր թե րի 
կայ քե րը հիմ նո վին փո խե լու ու ղի» վեր նագ րով կարճ հոդ վա ծում, նա պն դում է, որ լրագ րող ներն 
ա վան դա կան ծա վա լուն տեքս տե րի հետ մեկ տեղ պետք է նաեւ հրա պա րա կեն ճիշտ կա ռուց ված, 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար ըն թեռ նե լի տվյալ ներ:

Են թադ րենք թեր թը տե ղա կան հր դե հի մա սին նյութ է գրել: Հի ա նա լի է, ե թե այն հնա րա վոր է կար-
դալ բջ ջային հե ռա խո սով: Փառք տեխ նո լո գի ա նե րին: Բայց իմ ու զածն ի րա կա նում հում փաս տերն 
ու սում նա սի րելն է, կետ առ կետ, բո լոր հղում նե րով եւ նր բու թյուն նե րով, որ պես զի հա մե մա տեմ 
հր դե հի ման րա մաս նե րը: Մաս նա վո րա պես` օ րը, ժա մը, վայ րը, զո հե րը, հր շեջ կա յա նի հա մա րը, 
հր շեջ ծա ռա յու թյան հե ռա վո րու թյու նը, հր շեջ նե րի ա նուն նե րը եւ դեպ քի վայր մեկ նած նե րի աշ խա-
տան քային փոր ձը, որ քան ժա մա նակ է պա հանջ վել հր շեջ նե րին դեպ քի վայր հաս նե լու հա մար` 
նա խորդ հր դեհ նե րի եւ հե տա գա հր դեհ նե րի (ե րբ դրանք լի նեն) ման րա մաս նե րով:

Սա կայն ի ՞նչն է տվյալ նե րի լրագ րու թյունն ա ռանձ նաց նում լրագ րու թյան այլ տե սակ նե րից, ո րոնք 
ե ւս օ գտ վում են տվյալ նե րի բա զա նե րից եւ հա մա կար գիչ նե րից: Ի նչ պե՞ս եւ որ քա՞ն է տվյալ նե րի 
լրագ րու թյու նը տար բեր վում լրագ րու թյան՝ ան ցյա լում ե ղած տե սակ նե րից:

« Հա մա կարգ չային լրագ րու թյուն» եւ «Ճշգ րիտ լրագ րու թյուն»

Հան րու թյանն ա վե լի ո րա կյալ եւ հա մա կարգ ված (ե թե ոչ հա մա կար գիչ նե րի հա մար ըն թեռ նե-
լի) ին ֆոր մա ցի ա հա ղոր դե լու նպա տա կով ռե պոր տաժ նե րում տվյալ նե րի օգ տա գոր ծու մը եր կար 
պատ մու թյուն ու նի: Ներ կայիս տվյալ նե րի լրագ րու թյան հետ թե րեւս ա մե նա մոտ ա ռն չու թյուն ու-
նե ցո ղը « հա մա կարգ չային լրագ րու թյունն» է: Այն հա մա կար գիչ նե րի մի ջո ցով տվյալ ներ հա վա-
քե լու եւ վեր լու ծե լո ւա ռա ջին փորձն էր, ո րն օգ տա գործ վում էր նյու թե րի ո րա կը բարձ րաց նե լու 
հա մար:

« Հա մա կարգ չային լրագ րու թյունն» ա ռա ջին ան գամ 1952թ.-ին օգ տա գոր ծել է CBS հե ռուս տա-
տե սային ցան ցը նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը կան խա տե սե լու հա մար: 

https://blogs.journalism.co.uk/2010/08/26/ddj-reasons-to-cheer-from-amsterdams-data-driven-journalism-conference/
https://blogs.journalism.co.uk/2010/08/26/ddj-reasons-to-cheer-from-amsterdams-data-driven-journalism-conference/
https://blogs.journalism.co.uk/2010/08/26/ddj-reasons-to-cheer-from-amsterdams-data-driven-journalism-conference/
https://twitter.com/smfrogers/status/108238296685096961
http://www.holovaty.com/writing/fundamental-change/
http://www.holovaty.com/writing/fundamental-change/
http://www.holovaty.com/writing/fundamental-change/
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1960-ա կան նե րից սկ սած (Ա ՄՆ-ո ւմ բնակ վող, հիմ նա կա նում հե տաքն նող) լրագ րող նե րը փոր ձել 
են ան կախ վե րահս կո ղու թյուն սահ մա նել իշ խա նու թյուն նե րի նկատ մամբ` գի տա կան մե թոդ նե-
րի կի րառ մամբ վեր լու ծե լով հան րային աղ բյուր նե րից ստաց ված տվյալ նե րը: « Հա մա կարգ չային 
լրագ րու թյու նը» հայտ նի է նաեւ « հան րային ծա ռա յու թյան լրագ րու թյուն» ա նու նով: Սրա ջա տա-
գով նե րը փոր ձում են բա ցա հայ տել մի տում ներ, հեր քել այն, ին չը հան րու թյա նը հայտ նի է որ պես 
ճշ մար տու թյուն, ի նչ պես նաեւ բա ցա հայ տել մաս նա վոր կոր պո րա ցի ա նե րի կող մից ի րա կա նաց-
ված ա նար դա րու թյուն ներ: Այդ պի սի օ րի նակ է Ֆի լիպ Մեյե րը, ով փոր ձեց բա ցա հայ տել ճշ մար-
տու թյու նը 1967թ. Դետ րոյ թի ան կար գու թյուն նե րի վե րա բե րյալ եւ կոտ րել մաս նա կից նե րի մա սին 
ստեղծ ված կարծ րա տի պը: Ըն դուն ված էր կար ծել, թե ցույ ցե րին մաս նակ ցում է ին թե րի կր թու թյուն 
ու նե ցող նե րը հա րա վից: Բիլ Դեդ մե նի « Փո ղի գույ նը» հոդ վա ծա շա րը բա ցա հայ տեց, թե ի նչ պես 
են 1980-ա կան նե րի ֆի նան սա կան խո շոր հաս տա տու թյուն նե րը հա մա կարգ ված ձե ւով ազ գային 
խտ րա կա նու թյուն դր սե ւո րել ի րենց վար կային քա ղա քա կա նու թյու նում: Սթիվ Դոյգն իր «Ինչն էր 
սխալ» հոդ վա ծում փոր ձում է վեր լու ծել վաղ 1990-ա կան նե րին «էնդ րյու» փո թոր կի վնա սի ծա-
վալ նե րը` հաս կա նա լու հա մար, թե ի նչ պես են քա ղա քային զար գաց ման քա ղա քա կա նու թյան թե-
րու թյուն ներն ու բաց թո ղում ներն ազ դել փո թոր կի հասց րած վնա սի վրա: Տվ յալ նե րի հի ման վրա 
պատ րաստ ված նյու թե րը դար ձել են ար ժե քա վոր հան րային աշ խա տանք եւ ար ժա նա ցել հե ղի նա-
կա վոր մր ցա նակ նե րի:

1970-ա կան նե րի սկզբ նե րին ստեղծ վեց «ճշգ րիտ լրագ րու թյուն» եզ րույ թը, ո րն օգ տա գործ վում էր` 
նկա րագ րե լու հա սա րա կա կան եւ վար քագ ծային գի տա հե տա զո տա կան մե թոդ նե րի կի րա ռու մը 
լրագ րու թյու նում: Ճշգ րիտ լրագ րու թյու նը նա խա տես վում էր ներդ նել ա ռա ջա տար լրատ վա մի-
ջոց նե րում` լրագ րու թյան եւ հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի ո լոր տի փոր ձա ռու մաս նա գետ նե րի 
կող մից: Այս եզ րույ թը ստեղծ վել էր ի պա տաս խան մեկ այլ̀  « նոր լրագ րու թյուն» եզ րույ թի, որ տեղ 
նյու թը պատ րաս տե լիս օգ տա գործ վում է ին գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան ար տա հայտ չա մի-
ջոց ներ: Մեյե րի հա մոզ մամբ, օբյեկ տի վու թյան եւ ճշ մար տու թյան հաս նե լու հա մար լրագ րու թյանն 
ա ռա վել ան հրա ժեշտ են տվյալ նե րի ձեռք բեր ման եւ վեր լու ծու թյան գի տա կան, քան գրա կան-գե-
ղար վես տա կան մե թոդ ներ:

Ճշգ րիտ լրագ րու թյունն ար ձա գանքն էր լրագ րու թյա նը ա մե նից շատ վե րագր վող թե րու թյուն նե-
րին եւ թու լու թյուն նե րին, այն է` մա մու լի հա ղոր դագ րու թյուն նե րից կախ վա ծու թյուն (հե տա գա յում 
այն ստա ցավ « չուռ նա լիզմ» ան վա նու մը), հե ղի նա կա վոր աղ բյուր նե րի նկատ մամբ կան խա կալ վե-
րա բեր մունք եւ այլն: Մեյե րի դի տարկ մամբ, այս ա մե նի պատ ճառն այն էր, որ չէ ին կի րառ վում 
տե ղե կատ վու թյան ու սում նա սի րու թյան գի տա կան հնա րա վո րու թյուն ներն ու գի տա կան այն պի-
սի մե թոդ ներ, ի նչ պի սիք են հար ցում նե րը, ար խիվ նե րը եւ տե ղե կատ վու թյան բաց աղ բյուր նե րը: 
1960-ա կան նե րին լրագ րու թյան այս տե սա կը կի րառ վում էր լու սանց քում հայտն ված խմ բե րին 
ներ կա յաց նե լու եւ նրանց պատ մու թյուն նե րը պատ մե լու հա մար: Մեյե րը գրում է.

Ճշգ րիտ լրագ րու թյու նը լրագ րո ղի գոր ծի քա կազմն ը նդ լայ նե լու մի ջոց էր, որ պես զի նախ կի նում ան
հա սա նե լի կամ ա ռե րե ւույթ հա սա նե լի թե մա նե րը հայտն վե ին լրագ րող նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո
նում եւ դառ նային վեր լու ծու թյան կամ ու սում նա սի րու թյան ա ռար կա: Սա հատ կա պես վե րա բե րում 
էր փոք րա մաս նու թյուն նե րի եւ այ լա խոհ նե րի խմ բե րին, ո րոնք պայ քա րում է ին ի րենց խն դիր նե րը 
ներ կա յաց նե լու  և լսե լի դարձ նե լու հա մար:

1980-ա կան նե րին լրագ րու թյան եւ հա սա րա կա գի տու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին հրա պա-
րակ ված ազ դե ցիկ մի հոդ ված ար տա ցո լում է ներ կայիս տվյալ նե րի լրագ րու թյան շուրջ ստեղծ ված 
դիս կուր սը: Հոդ վա ծի հե ղի նակ նե րի (լ րագ րու թյուն դա սա վան դող եր կու ա մե րի կա ցի ներ) հա մոզ-
մամբ՝ 1970-80-ա կան նե րին լու րի մա սին հան րու թյան ըն կա լումն ը նդ լայն վել է` «ի րա դար ձային 
լու րի» նեղ կոն ցեպ ցի այից դառ նա լով «ի րա վի ճա կային նյու թեր ստեղ ծե լու» կամ հան րային մի-
տում նե րը բա ցա հայ տե լու լրագ րու թյուն: Տվ յալ նե րի բա զա ներ օգ տա գոր ծե լով (օ րի նակ` մար դա-

http://www.unc.edu/~pmeyer/book/Chapter1.htm
http://www.unc.edu/~pmeyer/book/Chapter10.htm
http://www.unc.edu/~pmeyer/book/Chapter10.htm
https://academic.oup.com/poq/article-abstract/44/4/477/1847364/Journalism-and-Social-Science-A-New-Relationship?redirectedFrom=PDF
https://academic.oup.com/poq/article-abstract/44/4/477/1847364/Journalism-and-Social-Science-A-New-Relationship?redirectedFrom=PDF
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հա մա րի կամ սոց հարց ման տվյալ նե րը)՝ լրագ րող նե րը կա րող են « դուրս գալ ա ռան ձին ի րա դար-
ձու թյուն լու սա բա նե լու շր ջա նա կից եւ ստեղ ծել այն պի սի բո վան դա կու թյուն, ո րն ի մաստ է տա լիս 
այդ ա մե նին»:

Ինչ պես եւ կա րե լի է ա կն կա լել, նյու թե րի ո րա կը բա րե լա վե լու նպա տա կով տվյալ նե րի օգ տա-
գործ ման պրակ տի կան կի րառ վել է դեռ այն ժա մա նակ նե րից, ե րբ ի հայտ է ե կել «տ վ յալ ներ» 
հաս կա ցու թյու նը: Ի նչ պես Սայ մոն Ռո ջերսն է ն շում, տվ յալ նե րի լրագ րու թյան ա ռա ջին օ րի նա կը 
Guardian-ո ւմ ե ղել է 1821թ.: Այն Ման չես թե րի դպ րոց նե րի ցանկն է (ար տա հո սել է մա մուլ), ո րում 
ներ կա յաց ված են դպ րոց հա ճա խող ա շա կերտ նե րի քա նա կը եւ յու րա քան չ յուր դպ րո ցի ծախ սե րը: 
Ռո ջեր սի հա մոզ մամբ՝ այս հրա պա րակ ման շնոր հիվ ա ռա ջին ան գամ պարզ դար ձավ ան վճար 
կր թու թյուն ստա ցող նե րի ի րա կան քա նա կը, ի նչն ա վե լի շատ էր, քան ներ կա յաց վում էր պաշ տո-
նա կան տվյալ նե րում:

 

Ն կար 11. Տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը Guardianո ւմ, 1821 թ.

 Եվ րո պա յում տվյալ նե րի լրագ րու թյան մեկ այլ վաղ օ րի նակ նե րից է Ֆլո րենս Նայ թին գե լի « Մա-
հա ցու թյուն նե րը բրի տա նա կան բա նա կում» ա ռանց քային ու սում նա սի րու թյու նը` հրա պա րակ ված 
1858թ.: Խորհր դա րա նին ներ կա յաց րած իր ու սում նա սի րու թյու նում նա օգ տա գոր ծել է գրա ֆիկ-
ներ, որ պես զի խորհր դա րա նա կան նե րին ա պա ցու ցի, որ բրի տա նա կան բա նա կում ա ռող ջա պա-
հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա կար գը բա րե լավ ման կա րիք ու նի: Նրա ու սում նա սի րու թյան ա մե-
նա հայտ նի մա սը բաղ կա ցած է պա րու րա ձեւ հատ ված նե րի բա ժան ված գրա ֆի կա նե րից, ո րոն ցից 
յու րա քան չ յու րը ներ կա յաց նում է ա մս վա կտր ված քով գրանց ված մա հա ցու թյուն նե րը: Այդ գրա ֆի-
կա նե րից պարզ է դառ նում, որ զին վոր նե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը մա հա ցել է ոչ թե ստա ցած 
հրա զե նային վնաս վածք նե րից, այլ կան խար գե լե լի հի վան դու թյուն նե րից:

https://www.theguardian.com/news/datablog/2012/jan/06/facts-sacred-guardian-shorts-ebook
https://www.theguardian.com/news/datablog/2012/jan/06/facts-sacred-guardian-shorts-ebook
http://archive.org/stream/mortalityofbriti00lond#page/n3/mode/2up
http://archive.org/stream/mortalityofbriti00lond#page/n3/mode/2up
http://archive.org/stream/mortalityofbriti00lond#page/n3/mode/2up
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Ն կար 12. Ֆլո րենս Նայ թին գեյ լի « Մա հա ցու թյուն նե րը բրի տա նա կան բա նա կում» (լու սան կա րը̀  Wikipediaից)

Տ վյալ նե րի լրագ րու թյուն եւ « հա մա կարգ չային լրագ րու թյուն»
 
Ներ կա յումս « շա րու նա կա կան եւ փո փո խա կան» բա նա վե ճեր են ըն թա նում «տ վ յալ նե րի լրագ րու-
թյուն» եզ րույ թի եւ դրա կա պի շուրջ լրագ րու թյան նախ կին այն տե սակ նե րի հետ, ո րոնք տվյալ նե-
րի բա զա ներ վեր լու ծե լու հա մար կի րա ռել են հա մա կար գիչ ներ:

Շա տե րը պն դում են, թե « հա մա կարգ չային լրագ րու թյան» (computer assisted reporting) եւ տվ յալ նե-
րի լրագ րու թյան մի ջեւ տար բե րու թյուն կա: Նրանց հա մոզ մամբ, « հա մա կարգ չային լրագ րու թյու-
նը» տվյալ նե րի հա վաք ման եւ վեր լու ծու թյան մի ջոց է, ո րն օգ տա գործ վում է նյու թե րի (սո վո րա բար՝ 
հե տաքն նա կան) ո րա կը լա վաց նե լու հա մար, մինչ դեռ տվյալ նե րի լրագ րու թյունն ու շադ րու թյուն 
է դարձ նում, թե ի նչ պես են տվյալ նե րը նե րառ վում լրագ րո ղա կան ը նդ հա նուր աշ խա տան քային 
գոր ծըն թա ցում: Այս ա ռու մով տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը շատ (եր բեմն ա վե լի շատ) ու շադ րու թյուն 
է դարձ նում հենց տվյալ նե րին, քան պար զա պես դրանց օգ տա գործ մա նը՝ որ պես նյու թեր գտ նե լու 
կամ այդ նյու թե րի ո րա կը բարձ րաց նե լու մի ջոց: Դրա հա մար էլ Guardian Datablog-ը կամ Texas Tri-
bune-ն ի րենց նյու թե րին կից հրա պա րա կում են նաեւ տվյալ նե րի ա ղ յու սակ ներ կամ մի այն տվյալ-
նե րի ա ղ յու սակ ներ, որ պես զի մար դիկ ի նք նու րույն ու սում նա սի րեն եւ վեր լու ծեն դրանք:

Մյուս տար բե րու թյունն էլ այն է, որ նախ կի նում հե տաքն նող լրագ րող նե րը բախ վում է ին տե ղե-
կատ վու թյան սղու թյան խնդ րին. տե ղե կու թյուն, ո րը կառնչ վեր ան պա տաս խան մնա ցած հար ցին, 
կամ խնդ րին, ո րը լրագ րող նե րը փոր ձում է ին բարձ րաց նել: Թե եւ ի րա կա նում այ սօր էլ այդ խն դի-
րը կա, սա կայն առ կա է նաեւ շատ մեծ ծա վա լի ին ֆոր մա ցի ա, ո րի հետ նրանք չգի տեն՝ ի նչ պես 
վար վել: Նրանք չգի տեն՝ ի նչ պես կա րե լի է ար ժեք ստա նալ այդ ին ֆոր մա ցի այից: Ա մե նա թարմ 
օ րի նա կը «Առ ցանց տե ղե կատ վու թյան մի աս նա կան հա մա կարգն» է (Combined Online Informa-
tion System), ո րը ծախ սե րի վե րա բե րյալ՝ Մեծ Բրի տա նի այի ա մե նա մեծ տվյալ նե րի բա զան է: Այս 
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հա մա կար գի ստեղծ մա նը ձգ տում է ին կա ռա վար ման ո լոր տում թա փան ցի կու թյուն ա պա հո վե լու 
կողմ նա կից նե րը, սա կայն դրա գոր ծար կու մից հե տո շատ լրագ րող ներ մո լո րու թյան մեջ ըն կան եւ 
հայտն վե ցին ա նե լա նե լի ի րա վի ճա կում: Վեր ջերս Ֆի լիպ Մեյերն ի նձ գրեց. «Երբ ին ֆոր մա ցի ան 
սա կավ էր, մեր ջան քե րի հիմ նա կան մա սը գոր ծադր վում էր տվյալ ներ գտ նե լու եւ հա վա քե լու վրա: 
Հի մա, ե րբ ա ռատ ին ֆոր մա ցի ա կա, դրա մշա կումն ա վե լի կա րե ւոր է»:

 Մյուս կող մից, սա կայն, ո րոշ մար դիկ պն դում են, որ տվյալ նե րի լրագ րու թյան եւ հա մա կարգ չային 
լրագ րու թյան մի ջեւ ի մաս տա լից տար բե րու թյուն չկա: Հի մա պարզ է, որ նույ նիսկ ա մե նա վեր ջին 
մե դի ա ո ւղ ղու թյուն նե րը պա րու նա կում են ի նչ պես պատ մա կան հիմք, այն պես էլ նո րա րա րու թյուն: 
Բա նա վի ճե լու փո խա րեն` ա րդյոք տվյալ նե րի լրագ րու թյունն ամ բող ջո վին նոր բան է, թե ոչ, ա վե լի 
ճիշտ կլի ներ որ դեգ րել այն դիր քո րո շու մը, որ տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը հին ա վան դույ թի մի մաս 
է, ո րը սա կայն ար ձա գան քում է նոր հան գա մանք նե րին ու պայ ման նե րին: 

Ե թե նույ նիսկ տար բե րու թյուն չլի նի նպա տակ նե րի եւ մե թոդ նե րի մի ջեւ, դա րասկզ բին «տ վ յալ նե-
րի լրագ րու թյուն» եզ րի ա ռա ջա ցու մը մատ նան շում է նոր փուլ, որ տեղ օն լայն տի րույ թում ա զա տո-
րեն հա սա նե լի են մեծ ծա վա լով տվյալ ներ` հա մակց ված օգ տա տե րե րին հար մար բարդ գոր ծիք-
նե րով: Ի սկ ի նք նու րույն ի նչ-որ բան հրա պա րա կելն ու քրաուդ սոր սինգն ա վե լի շատ մարդ կանց 
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս շատ տվյալ նե րի հետ ա վե լի հեշտ աշ խա տել, քան նախ կի նում:

 
Տ վյալ նե րի լրագ րու թյու նը եւ վի ճա կագ րա կան գի տե լիք նե րը
 
Թ վային տեխ նո լո գի ա նե րը եւ հա մա ցան ցը հիմ նո վին փո խում են տե ղե կատ վու թյան հրա պա րակ-
ման ձե ւը։ Տվ յալ նե րի լրագ րու թյու նը տվյալ նե րի եւ ծա ռա յու թյուն նե րի կայ քե րից ծն ված գոր ծիք-
նե րի եւ մո տե ցում նե րի բարդ եւ փոխ կա պակց ված ցան ցի մի մասն է։ Աղ բյուր ներ մեջ բե րե լը եւ 
դրան ցով կիս վե լը մոտ է հա մա ցան ցի հի պեր լին քային կա ռուց ված քի է ու թյա նը եւ մեր կող մից 
տե ղե կու թյան տա րած ման ձե ւին։ Ա վե լին, հա մա ցան ցի հի պեր լին քային կա ռուց ված քի հիմ քում 
ըն կած է մեջ բեր ման սկզ բուն քը, ո րը կի րառ վում է ա կա դե մի ա կան աշ խա տանք նե րում։ Աղ բյուր-
նե րով եւ նյու թի հիմ քում ըն կած տվյալ նե րով կիս վե լը այն տար րա կան բա նե րից է, ո րոնց մի ջո ցով 
տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը կա րող է բա րե լա վել լրագ րու թյան ո րա կը: « Վի քի լիք սի» հիմ նա դիր Ջու-
լի ան Ա սան ժը սա կո չում է « գի տա կան լրագ րու թյուն»։

Տ վ յալ նե րի լրագ րու թյու նը բո լո րին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ման րա մասն ու սում նա սի րել 
տվյալ նե րի աղ բյուր նե րը եւ այն տե ղից գտ նել ի րենց հե տաքրք րող տե ղե կատ վու թյու նը, ի նչ պես 
նաեւ ստու գել պն դում ներն ու մար տահ րա վեր նե տել հա մընդ հա նուր են թադ րու թյուն նե րին: Այս-
պի սով, տվյալ նե րի լրագ րու թյունն ար դյու նա վետ եւ զանգ վա ծային կեր պով բո լո րին հա սա նե լի է 
դարձ նում աղ բյուր նե րը, գոր ծիք նե րը եւ այն մե թոդ նե րը, ո րոնք նախ կի նում օգ տա գոր ծում է ին մի-
այն մաս նա գետ նե րը՝ հե տաքն նող լրագ րող ներ, հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րով զբաղ վող ներ, 
վի ճա կա գիր ներ, վեր լու ծա բան ներ կամ այլ փոր ձա գետ ներ։ Թե եւ այժմ տվյալ նե րի աղ բյուր նե րից 
մեջ բե րում ներ ա նելն ու դրանց հղում տա լը հա տուկ է տվյալ նե րի լրագ րու թյա նը, մենք գնում ե նք 
դե պի մի աշ խարհ, որ տեղ տվյալ ներն ան նկատ կեր պով ին տեգր վել են լրատ վա կան ո լոր տին եւ 
դար ձել դրա բաղ կա ցու ցիչ մա սը: Տվյալ նե րի լրագ րող նե րը կա րե ւոր դեր են խա ղում տվյալ նե րը 
հաս կա նա լու եւ դրանք ու սում նա սի րե լու գոր ծըն թա ցը հեշ տաց նե լու հար ցում, ի նչ պես նաեւ բարձ-
րաց նե լու ըն թեր ցող նե րի՝ տվյալ նե րը հաս կա նա լու հա մար ան հրա ժեշտ գի տե լիք նե րի մա կար դա կը:

Ներ կա յումս մարդ կանց նոր ձե ւա վոր վող հա մայն քը, ո րն ի րեն կո չում է «տ վյալ նե րի լրագ րող ներ», 
խիստ տար բեր վում է նրան ցից, ով քեր խո րաց ված զբաղ վում են հա մա կարգ չային լրագ րու թյամբ։ 
Հու սանք՝ ա ռա ջի կա յում կա պը այս եր կու խմ բե րի մի ջեւ կամ րա նա, ի նչ պես դա տե ղի ու նե ցավ 
ՀԿ-նե րի եւ քա ղա քա ցի ա կան լրատ վու թյամբ զբաղ վող այն պի սի կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջեւ, 
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ի նչպի սիք են ProPublica-ն եւ Հե տաքն նա կան լրագ րու թյան բյու րոն (Bureau of Investigative Journalism), 
ո րոնք ա վան դա կան լրատ վա մի ջոց նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցում են հե տաքն նա կան նա խագ ծեր 
ի րա կա նաց նե լիս։ Թե եւ տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը գու ցե ա վե լի նո րա րա կան ձե ւե րով է ներ կա յաց-
նում տվյալ նե րը եւ պատ մու թյուն նե րը, դրա նով զբաղ վող նե րը հաս տատ սո վո րե լու բան ու նեն հա-
մա կարգ չային լրագ րու թյամբ զբաղ վող նե րի խո րը վեր լու ծա կան եւ քն նա դա տա կան մո տե ցու մից:

 Լի լի ա նա Բու նեգ րու, Լրագ րու թյան Եվ րո պա կան կենտ րոն

ԽՄ ԲԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ

Ինչ պե՞ս է տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը խմ բագ րու թյուն նե րի աշ խա տան քի մաս դառ նում ամ բողջ աշ-
խար հում: Ի նչ պե՞ս են տվյալ նե րի ա ռա ջա տար լրագ րող նե րը հա մո զում ի րենց գոր ծըն կեր նե րին, որ 
տվյալ նե րի ա ղ յու սակ ներ հրա պա րա կե լը կամ տվյալ նե րի վրա հիմն ված նո րու թյուն նե րի հա վել ված 
գոր ծար կե լը լավ գա ղա փար է: Ա րդյոք լրագ րող նե րը պե՞տք է սո վո րեն ծրագ րա վո րել, թե՞ սերտ 
հա մա գոր ծակ ցեն տա ղան դա վոր ծրագ րա վո րող նե րի հետ: Այս գլ խում մենք կու սում նա սի րենք 
տվյալ նե րի եւ տվյալ նե րի լրագ րու թյան դե րը Australian Broadcasting Corporation-ո ւմ, BBC-ո ւմ, Chica-
go Tribune-ո ւմ, Guardian-ո ւմ եւ Zeit Online-ո ւմ: Մենք կսո վո րենք, թե ի նչ պես կա րե լի է ծա նո թա նալ 
եւ աշ խա տան քի ըն դու նել լավ ծրագ րա վո րող նե րի, ի նչ պես հա քա թոն նե րի եւ այլ մի ջո ցա ռում նե րի 
մի ջո ցով մարդ կանց մաս նա կից դարձ նել այս թե մայի շուրջ քն նար կում նե րին, ի նչ պես հա մա գոր-
ծակ ցել մի ջազ գային մա կար դա կում եւ գտ նել տվյալ նե րի լրագ րու թյան բիզ նես մո դել նե րը:

 
Տ վյալ նե րի լրագ րու թյու նը ABC-ո ւմ
 
Ար դեն 70 տա րի է, ի նչ Australian Broadcasting Corporation-ը (ABC) Ա վստ րա լի այի հան րային հե ռար-
ձա կողն է: Տա րե կան ֆի նան սա վո րու մը մոտ 1 մի լի արդ ա վստ րա լա կան դո լար է, ո րը բաշխ վում է 
7 ռա դի ո հե ռար ձակ ման ցան ցե րի, տե ղա կան 60 ռա դի ո կա յան նե րի, թվային հե ռուս տաըն կե րու-
թյան 3 ծա ռա յու թյուն նե րի, մեկ նոր մի ջազ գային հե ռուս տաըն կե րու թյան եւ մեկ օն լայն հար թա կի 
մի ջեւ̀  թվային եւ օգ տա տե րե րի կող մից ստեղծ ված ու ա նընդ հատ ա վե լա ցող բո վան դա կու թյու նը 
տա րա ծե լու հա մար: Վեր ջին հաշ վարկ նե րով ըն կե րու թյունն ու նի ա վե լի քան 4,500 լրիվ դրույ քով 
աշ խա տող, ո րոնց մոտ 70%-ն է բո վան դա կու թյուն ստեղ ծում:

Մենք հան րային հե ռար ձա կող ըն կե րու թյուն ե նք եւ շատ հպարտ ե նք մեր ան կա խու թյամբ: Չնա-
յած ֆի նան սա վոր վում ե նք կա ռա վա րու թյան կող մից, սա կայն պահ պա նում ե նք մեր ան կա խու-
թյու նը, ի սկ կա ռա վա րու թյան հետ մեր հա րա բե րու թյուն նե րը կա նո նա կարգ վում են օ րեն քով: 
Մենք զբաղ վում ե նք ան կախ լրագ րու թյամբ, ո րը ծա ռա յում է հան րու թյա նը: ABC-ը հա մար վում է 
ե րկ րի ա մե նավս տա հե լի լրատ վա մի ջո ցը:

 Մենք հե տաքր քիր ժա մա նա կաշր ջան ե նք ապ րում, եւ մեր գոր ծա դիր տնօ րեն, թեր թի նախ կին 
ղե կա վար Մարկ Սքո թի ղե կա վա րու թյան ներ քո ABC-ո ւմ բո վան դա կու թյուն ստեղ ծող նե րը խրա-
խուս վում են լի նել ա րա գա շարժ եւ ճկուն:

Ի հար կե, դա ա վե լի հեշտ է ա սել, քան ա նել:

 Վեր ջերս ա ռա ջարկ ված նա խա ձեռ նու թյուն նե րից մե կը, ո րը նպա տակ ու ներ նպաս տել դրան, 
բազ մա հար թակ նա խագ ծե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով հատ կաց վող ֆի նան սա կան մի ջոց նե-
րի հա մար աշ խա տա կից նե րի մի ջեւ ստեղծ ված մր ցակ ցու թյունն էր:



32

 Ա հա այս պես ABC-ո ւմ ծն վեց տվյալ նե րի լրագ րու թյան ա մե նաա ռա ջին նա խա գի ծը:

2010-ի սկզ բին ես հան դի պե ցի ե րեք հե ղի նա կա վոր մարդ կանց հետ, որ պես զի նրանց ներ կա յաց-
նեմ իմ ա ռա ջար կը: 

Ես տե ւա կան ժա մա նակ մտա ծում է ի դրա մա սին` ա գա հո րեն վայե լե լով այ սօր ար դեն հան րա-
հայտ Guardian-ի տվյալ նե րի լրագ րու թյան բլո գի նյու թե րը: Եւ դա մի այն սկիզբն էր:

 Իմ փաս տարկն այն էր, որ 5 տա րի հե տո ABC-ն, ան շուշտ, կու նե նա տվյալ նե րի լրագ րու թյան իր 
սե փա կան խմ բագ րա կան բա ժի նը: Իմ հա մոզ մամբ դա ան խու սա փե լի էր: Սա կայն խն դիրն այն էր, 
թե ի նչ պես ե նք մենք պատ րաստ վում դա ա նել, եւ ով է այն սկ սե լու:

Այն ըն թեր ցող նե րը, ով քեր ծա նոթ չեն ABC-ին, կա րող են պատ կե րաց նել, թե ի նչ հս կա յա կան բյու-
րոկ րա տի ա կա րող էր ստեղծ ված լի նել ըն կե րու թյան գո յու թյան ա վե լի քան 70 տա րի նե րի ըն թաց-
քում: Իր լսա րա նին այն գլ խա վո րա պես ա ռա ջար կել է ռա դի ո եւ հե ռուս տա տե սային բո վան դա-
կու թյուն: Վեր ջին տաս նա մյա կում առ ցանց մե դի ա նե րի ի հայտ գա լով ABC-ն սկ սեց ա ռա ջար կել 
նաեւ լու սան կար ներ, տեքս տային եւ ին տե րակ տիվ բո վան դա կու թյուն, ո րը նախ կի նում ան հնար 
էր պատ կե րաց նել: Հա մա ցան ցը ABC-ին ստի պեց վե րա նայել իր մո տե ցում նե րը, թե ի նչ պես պետք 
է «կտ րել տոր թը» (այ սինքն` ի նչ պես բաշ խել գու մա րը) եւ թե ի նչ տե սա կի « տորթ թխել» (այ սինքն` 
ի նչ բո վան դա կու թյուն ստեղ ծել):

Եւ դա, ի հար կե, ըն թաց քի մեջ գտն վող աշ խա տանք է:

Բայց ի նչ-որ այլ բան էր կա տար վում տվյալ նե րի լրագ րու թյան հետ: Է լեկտ րո նային կա ռա վա րու մը՝ 
Կա ռա վա րում 2.0-ը5 (ո րը, ի նչ պես մենք պար զե ցինք, պար բե րա բար խախտ վում էր Ա վստ րա լի-
ա յում), սկ սում էր նյու թեր ստեղ ծե լու նոր մի ջոց ներ ա ռա ջար կել, ո րոնք մինչ այդ պա հը թաղ ված 
է ին զրո նե րի եւ կե տե րի մեջ:

 Այս ա մե նը ես պատ մե ցի իմ ա ռա ջար կը ներ կա յաց նե լու ժա մա նակ: Նաեւ նշե ցի, որ հար կա վոր է 
լրագ րող նե րին ան հրա ժեշտ նոր հմ տու թյուն նե րի ցու ցակ ստեղ ծել եւ սո վո րեց նել նրանց աշ խա-
տել նոր գոր ծիք նե րի հետ: Մեզ պետք էր նա խա գիծ, որ պես զի սկ սե ինք գոր ծըն թա ցը:

Եւ նրանք ի նձ գու մար տվե ցին:

2011թ. նոյեմ բե րի 24-ին, ABC-ի բազ մա հար թակ նա խա գի ծը եւ օն լայն լու րե րը հայտն վե ցին հա մա-
ցան ցում «Ած խա շեր տային գա զը` ներ կա յաց ված թվե րով» հոդ վա ծով:

 

5 Էլեկտրոնային կառավարումը տեղեկատվական եւ հեռահաղորդակցման տեխ նոլոգիաների կի
րա ռումն է պետական ծառայությունների իրա կա նաց ման գործընթացում: Նպատակը էլեկտրո
նա յին կառավարման միջո ցով քաղաքացիների սպասարկման ծառայություններն ար դյու նա վետ 
եւ թափանցիկ դարձնելն է:

http://www.abc.net.au/news/specials/coal-seam-gas-by-the-numbers/promise/
http://www.abc.net.au/news/specials/coal-seam-gas-by-the-numbers/promise/
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Ն կար 13. « Ած խա շեր տային գա զը̀  ներ կա յաց ված թվե րով» (ABC News Online)

 Այն բաղ կա ցած էր 5 է ջից եւ նե րա ռում էր ին տե րակ տիվ քար տեզ, տվյալ նե րի վի զո ւա լի զա ցի ա եւ 
տեքստ:

Սա բա ցա ռա պես տվյալ նե րի լրագ րու թյան օ րի նակ չէր, այլ լրագ րու թյան տար բեր տե սակ նե րի 
խառ նուրդ, ո րը ծն վել էր նա խա գի ծը պատ րաս տած թի մի ան դամ նե րի եւ նյու թի հա մակ ցու թյու-
նից: Պատ մու թյու նը, ե թե կոն տեքս տում դի տար կենք, ա պա բարձ րա ձայ նում էր Ա վստ րա լի այի 
ա մե նահ րա տապ եւ ցա վոտ խն դիր նե րից մե կի մա սին:

 Նա խագ ծի գա գաթ նա կե տը քար տեզն էր, ո րը ցույց էր տա լիս Ա վստ րա լի այի ած խա շեր տային 
գա զի հո րե րը եւ վար ձա կալ ված տա րածք նե րը: Օգ տա տե րե րը կա րող է ին ո րո նում կա տա րել 
ը ստ տա րած քի, ի նչ պես նաեւ փո խել քար տե զի ռե ժիմ նե րը, որ պես զի այն ցույց տար կա՛մ հո-
րե րը, կա՛մ վար ձա կա լած հո ղա տա րածք նե րը: Քար տե զը մե ծաց նե լիս ըն թեր ցող նե րը կա րող 
է ին տես նել, թե ով է հան քար դյու նա բե րո ղը, նաեւ ի մա նալ հո րի կար գա վի ճակն ու հո րատ ման 
ամ սա թի վը: Մեկ այլ քար տեզ հա մե մա տում էր տա րածք նե րը, որ տեղ ած խա շեր տային գա զի 
ար դյու նա հան ման աշ խա տանք ներ է ին ի րա կա նաց վում Ա վստ րա լի այի ստոր գետ նյա ջրե րի հա-
մա կար գի հետ:
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Ն կար 14. Ած խա շեր տային գա զի հո րե րի եւ վար ձա կալ ված տա րածք նե րի ին տե րակ տիվ քար տեզ (ABC News 
Online)

 Մենք պատ րաս տե ցինք վի զո ւա լի զաց ված տվյալ ներ, ո րոնք կոնկ րետ վե րա բե րում է ին ա ղի թա-
փոն նե րի խնդ րին եւ ջրի ար տադ րու թյա նը, ին չը կա րող էր ի րա կա նու թյուն դառ նալ՝ կախ ված 
կոնկ րետ զար գա ցու մից: Նա խագ ծի մյուս հատ վա ծը ներ կա յաց նում էր քի մա կան նյու թե րի ար-
տա նե տու մը տե ղի գե տային հա մա կարգ:

 Մեր թի մը  

• Վեբ ծրագ րա վո րող եւ դի զայ ներ
• Ա վագ լրագ րող
• Կես դրույ քով աշ խա տող հե տա զո տող, ով տար բեր աղ բյուր նե րից տվյալ ներ կոր զե լու, 

ի նչ պես նաեւ Excel է լեկտ րո նային ա ղ յու սակ նե րի հետ աշ խա տե լու եւ տվյալ ներ մաք րե լու 
փորձ ու նի

• Կես դրույ քով աշ խա տող կրտ սեր լրագ րող
• Գլ խա վոր պրո դյու սե րի խորհր դա տու
• Տվ յալ ներ հա վա քե լու, դրանք վի զո ւա լաց նե լու եւ խո րաց ված հե տա զո տու թյուն ներ ա նե-

լու հա րուստ փորձ ու նե ցող գի տա կան խորհր դա տու
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• Ծրագ րի ղե կա վա րի ծա ռա յու թյուն ներ եւ ABC-ի բազ մա հար թակ բաժ նի կող մից վար չա-
կան հար ցե րում ա ջակ ցու թյուն

• Կա րե ւոր է նշել, որ մենք ու նե ինք լրագ րող նե րի եւ այլ մաս նա գետ նե րի խումբ, ո րոնց հետ 
ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում խորհր դակ ցում է ինք:

 
Որ տե ղի՞ց գտանք տվյալ նե րը
 
Ին տե րակ տիվ քար տե զի հա մար տվյալ նե րը ներ բեռ նե ցինք կա ռա վա րա կան կայ քե րից shapefile 
ֆոր մա տով (աշ խար հագ րա կան եւ տա րա ծա կան տվյալ նե րի ֆայ լի տա րած ված տե սակ):

Ա ղի եւ ջրի վե րա բե րյալ մյուս տվյալ նե րը վերց րինք տար բեր հրա պա րա կում նե րից, ի սկ քի մի ա-
կան ար տա նե տում նե րի մա սին տվյալ նե րը` բնա պահ պա նու թյան ո լոր տում կա ռա վա րու թյան կող-
մից տր ված թույլտ վու թյուն նե րի մա սին փաս տաթղ թե րից:

 Ի՞նչ դա սեր քա ղե ցինք
 
«Ած խա շեր տային գա զը` թվե րով» նա խա գի ծը հա վակ նոտ էր թե ՛բո վան դա կու թյան, եւ թե՛ ծա վա-
լի ա ռու մով: Իմ կար ծի քով ա մե նագլ խա վորն այն էր, թե ի նչ սո վո րե ցինք ու հա ջորդ ան գամ ին չը 
կփո փո խենք:

Տ վ յալ նե րի լրագ րու թյան նա խա գի ծը մեկ սե նյա կում հա վա քեց շատ մարդ կանց, ով քեր ABC-ո ւմ 
սո վո րա բար մի մյանց չէ ին հան դի պում, պարզ ա սած` լրագ րող նե րի եւ հա քեր նե րի: Մեզ նից շա տե-
րը չէ ին կա րո ղա նում մի մյանց հետ մեկ ը նդ հա նուր լե զու գտ նել կամ նույ նիսկ գնա հա տել, թե ի նչ 
է դի մա ցինն ա նում: Տվ յալ նե րի լրագ րու թյու նը հե ղա փո խա կան բան է:

 Մի քա նի գործ նա կան եզ րա կա ցու թյուն ներ.
 

• Կա րե ւոր է, որ պես զի թի մը մեկ վայ րում աշ խա տի: Մեր ծրագ րա վո րողն ու դի զայ նե րը 
աշ խա տում է ին դր սից եւ գա լիս է ին մի այն հան դի պում նե րին: Սա մի ան շա նակ ա նար-
դյու նա վետ է: Նրանք պետք է լրագ րող նե րի հետ մի ա սին նույն տա րած քում աշ խա տեն:

• Գլ խա վոր պրո դյու սե րի խորհր դա կա նը նս տում էր շեն քի մեկ այլ հար կում: Մենք պետք 
է ա վե լի մոտ լի նե ինք, որ պես զի հնա րա վոր լի ներ ցան կա ցած պա հի կարճ ժա մա նա կով 
մտ նել նրա մոտ խորհր դի հա մար:

• Ը նտ րել պատ մու թյուն, ո րը հիմն ված կլի նի բա ցա ռա պես թվե րով ար տա հայտ ված տվյալ-
նե րի վրա:

 
Ընդ հա նուր պատ կե րը. մի քա նի գա ղա փար ներ
 
Մեծ լրատ վա մի ջոց նե րը պետք է ներդ րում կա տա րեն կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման ո ւղ ղու-
թյամբ, որ պես զի դի մա կայեն տվ յալ նե րի լրագ րու թյան մար տահ րա վեր նե րին: Ես կան խազ-
գում եմ, որ լրատ վա մի ջոց նե րի տեխ նի կա կան բա ժին նե րում « թաքն ված» են հա մա կարգ չի 
կամ հա մա ցան ցի բազ մա թիվ սի րա հար ներ եւ հա քեր ներ, ով քեր այդ տե ղից դուրս գա լու մեծ 
ցան կու թյուն ու նեն: Այդ պատ ճա ռով մենք կա րիք ու նենք «Լ րագ րող նե րը հան դի պում են հա-
քեր նե րի» ձե ւա չա փով սե մի նար նե րի, որ տեղ հա մա կարգ չի կամ հա մա ցան ցի թաքն ված սի-
րա հար նե րը, ե րի տա սարդ լրագ րող նե րը, վեբ ծրագ րա վո րող նե րը եւ դի զայ ներ նե րը կաշ խա-
տեն ա վե լի փոր ձա ռու լրագ րող նե րի հետ` հմ տու թյուն նե րի փո խա նակ ման եւ դա սա վանդ ման 
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ո ւղղու թյամբ: Եվ նրանց կտր վի հանձ նա րա րու թյուն. ներ բեռ նեք տվ յալ նե րի այս բա զան եւ 
սկ սեք աշ խա տել:

Տ վ յալ նե րի լրագ րու թյունն ի նք նին բա ղադ րյալ, միջ ճյու ղային գի տա կարգ է: Տվ յալ նե րի լրագ րու-
թյան թի մե րը կազմ ված են այն պի սի մարդ կան ցից, ով քեր նախ կի նում մի ա սին չէ ին աշ խա տի: 
Հա մա ցան ցը խախ տել է սահ ման նե րը:  

Մենք ապ րում ե նք քայ քայ ված եւ կաս կած նե րով լի քա ղա քա կան հա մա կար գում: Նախ կի նում 
պրո ֆե սի ո նալ եւ ան կախ լրագ րու թյան գոր ծու նե ու թյունն ա պա հո վող բիզ նես մո դե լը, որ քան էլ 
այն ան կա տար էր, այժմ ար դեն փլուզ ման եզ րին է: Մենք պետք է հարց նենք ի նք ներս մեզ, եւ շա-
տերն են ար դեն այդ պես ա նում, թե ի նչ պի սի՞ն կլի նի աշ խարհն ա ռանց կեն սու նակ չոր րորդ իշ-
խա նու թյան: Ա մե րի կա ցի լրագ րող եւ մտա վո րա կան Ո ւոլ տեր Լիփ մա նը 1920-ա կան նե րին գրել է. 
« Բո լորն ըն դու նում են, որ ա ռողջ եւ ա մուր հան րային կար ծի քը գո յու թյուն չէր ու նե նա, ե թե չլի ներ 
լու րե րի հա սա նե լի ու թյու նը»: Այդ հայ տա րա րու թյու նը ոչ պա կաս ար դի ա կան է նաեւ հի մա:

21-րդ դա րում բո լո րը «զ վար ճա նում են» բլո գո լոր տում: Դժ վար է բամ բա սող նե րին, ստա խոս նե րին, 
կեղ ծա վոր նե րին եւ ան ձնա կան շա հով ա ռաջ նորդ վող մարդ կանց խմ բե րին տար բե րել պրո ֆե սի-
ո նալ լրագ րող նե րից: Քիչ, թե շատ յու րա քան չ յուր կայք եւ աղ բյուր կա րե լի է դարձ նել այն պի սին, 
որ վս տա հու թյուն ներշն չի, լի նի հա մո զիչ եւ ազ նիվ: Այ սօր վս տա հե լի լրատ վա մի ջոց նե րը մին չեւ 
վեր ջին շուն չը պայ քա րում են: Եւ «աղ բային լրագ րու թյան» այս նոր տա րած քում հի պերհ ղում նե րը 
կա րող են ըն թեր ցող նե րին շա րու նակ ո ւղ ղոր դել դե պի նո րա նոր, ա վե լի ա նի մաստ, սա կայն շատ 
գե ղե ցիկ տեսք ու նե ցող այլ աղ բյուր ներ` նրանց պա հե լով հայե լի նե րի թվային սե նյա կում: Այս ա մե-
նի տեխ նի կա կան ձե ւա կեր պու մը հե տե ւյալն է` ան հե թե թու թյու նը շե ղում է մարդ կանց ու ղեղ նե րը:

Հա մա ցան ցում այ սօր բո լորն են պատ մու թյուն պատ մող ներ, այդ պես չէ՞: Ոչ, այդ պես չէ: Ե թե պրո-
ֆե սի ո նալ լրագ րու թյու նը պետք է գո յա տե ւի (ի սկ պրո ֆե սի ո նալ լրագ րու թյուն ա սե լիս նկա տի 
ու նեմ նրանց, ով քեր հե տե ւում են է թի կային, հա վա սա րակշռ ված են եւ հա մար ձակ, ո րոնց նպա-
տա կը ճշ մար տու թյուն գտ նելն է), ա պա այս մաս նա գի տու թյու նը պետք է վե րա հաս տա տի իր տե ղը 
հա մա ցան ցում:

Տ վ յալ նե րի լրագ րու թյու նը ե ւս մի գոր ծիք է, ո րով մենք կուղ ղոր դենք թվային տա րած քը: Հենց այս-
տեղ մենք կս տեղ ծենք է լեկտ րո նային քար տեզ ներ, կու սում նա սի րենք, կտե սա կա վո րենք, կֆիլտ-
րենք, կս տա նանք եւ կգտ նենք պատ մու թյուն ներ այդ 0-նե րից եւ 1-ե րից: Ա պա գա յում մենք կողք 
կող քի աշ խա տե լու ե նք հա քեր նե րի, ծրագ րա վո րող նե րի, դի զայ ներ նե րի եւ կո դա վո րող նե րի հետ: 
Սա ան ցու մային մի շր ջան է, ո րը պա հան ջում է հմ տու թյուն նե րի լուրջ զար գա ցում: Մեզ ան հրա-
ժեշտ են լու րե րի հա մա կար գող ներ, ով քեր « հար կադ րա բար» մի մյանց կկա պեն տվյալ ներն ու 
լրագ րու թյու նը եւ ի րենց ներդ րու մը կու նե նան այդ ա մե նի ստեղծ ման գոր ծում:

Ո ւեն դի Քար լայլ, Australian Broadcasting Corporation
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Տ ՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ԼՐԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ BBC-Ո ՒՄ
 

Ն կար 15. «Աշ խար հի բնակ չու թյու նը 7 մի լի արդ է» (BBC)

«Տ վ յալ նե րի լրագ րու թյուն» տեր մի նը կա րող է նե րա ռել մի շարք գի տա կար գեր, ո րոնք տար բեր 
կերպ են օգ տա գործ վում լրատ վա մի ջոց նե րում, այդ ի սկ պատ ճա ռով օգ տա կար կլի նի սահ մա նել, 
թե BBC-ո ւմ ի նչ նկա տի ու նենք, ե րբ ա սում ե նք «տ վ յալ նե րի լրագ րու թյուն»: Լայն ի մաս տով այս 
ե զրն օգ տա գործ վում է նկա րագ րե լու այն նա խագ ծե րը, ո րոնք տվյալ ներն օգ տա գոր ծում են հե-
տե ւյալ նպա տակ նե րով.

• Հնա րա վո րու թյուն տալ ըն թեր ցո ղին գտ նել ան ձնա կան հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող 
ին ֆոր մա ցի ա։

• Բա ցա հայ տել պատ մու թյուն, ո րն ու շագ րավ է եւ նախ կի նում չի լու սա բան վել։
• Օգ նել ըն թեր ցո ղին ա վե լի լավ հաս կա նալ բարդ խն դի րը:
•  Այս կա տե գո րի ա նե րը կա րող են հա մընկ նել, եւ օն լայն մի ջա վայ րում նրանց վի զո ւա լաց-

ման ո րո շա կի աս տի ճա նը կա րող է շա հե կան լի նել։

 Դարձ րու այն ան ձնա կան
 
BBC News-ի կայ քում ար դեն մեկ տաս նա մյա կից ա վե լի մենք օգ տա գոր ծում ե նք տվյալ ներ՝ մեր 
օգ տա տե րե րին գոր ծիք ներ եւ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու հա մար:

http://www.bbc.com/news/world-15391515
http://www.bbc.com/news/world-15391515
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Ա մե նա հար մար օ րի նակն ա ռա ջին ան գամ 1999թ. հրա պա րակ ված դպ րոց նե րի վար կա նի շային 
ցու ցակն էր, ո րի ստեղծ ման հա մար օգ տա գոր ծել է ինք կա ռա վա րու թյան հրա պա րա կած տա րե-
կան տվյալ նե րը: Ո րոն ման հա մա կար գում փոս տային ին դեք սը գրե լով`ըն թեր ցող նե րը կա րող են 
գտ նել տե ղա կան դպ րոց նե րը եւ հա մե մա տել դրանք մի շարք ցու ցա նիշ նե րով: Նախ քան նյու թի 
հրա պա րա կու մը, նյու թե րի հա մար տվյալ նե րի հա վաք ման եւ դրանց մշակ ման աշ խա տանք նե րին 
այս նա խագ ծի թի մի ան դամ նե րի հետ մի ա սին մաս նակ ցում են նաեւ կր թա կան թե մա ներ լու սա-
բա նող լրագ րող նե րը:

 Երբ սկ սե ցինք այս նա խա գի ծը, դեռ ոչ մի պաշ տո նա կան կայք չկար, ո րը հան րու թյա նը տվյալ ներ 
հե տա զո տե լու հնա րա վո րու թյուն կտար: Ներ կա յումս Կր թու թյան նա խա րա րու թյունն ու նի հա մե-
մա տա կան ներ ան ցկաց նե լու իր ծա ռա յու թյու նը, դրա հա մար էլ մենք սկ սել ե նք կենտ րո նա նալ 
ա վե լի շատ այդ տվյալ նե րից ստաց վող նյու թե րի, քան բուն տվյալ նե րի վրա:

Այս ո լոր տի մար տահ րա վե րը պետք է լի նի հա սա նե լի դարձ նել այն պի սի տվյալ ներ, ո րոնք հան-
րային հս տակ հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում: Ա մե նա վեր ջին օ րի նա կը « Մա հա ցու թյան 
դեպ քե րը ճա նա պարհ նե րին» հա տուկ հոդ վածն է, ո րի ստեղծ ման հա մար օգ տա գործ ված տվյալ-
նե րի մեծ բա զան սո վո րա բար հա սա նե լի չէր լայն հան րու թյա նը: Մենք ստեղ ծել է ինք փոս տային 
ին դեք սով ո րո նե լու հնա րա վո րու թյուն, ո րն ըն թեր ցող նե րին թույլ էր տա լիս գտ նել Մի ա ցյալ Թա-
գա վո րու թյու նում ան ցած տաս նա մյա կում մահ վան ել քով գրանց ված բո լոր ճա նա պար հատ րանս-
պոր տային պա տա հար նե րի վայ րե րը:

 Մենք  վի զո ւա լաց րինք մի քա նի հիմ նա կան փաս տեր եւ թվեր` վերց ված ոս տի կա նու թյան տրա-
մադ րած տվյալ նե րից: Նա խա գիծն ա վե լի դի նա միկ դարձ նե լու եւ դրան մարդ կային դեմք հա ղոր-
դե լու հա մար մի ա վոր վե ցինք Լոն դո նի շտապ օգ նու թյան ա սո ցի ա ցի այի (London Ambulance Asso-
ciation) եւ BBC London հե ռուս տա ռա դի ոըն կե րու թյան հետ: Հե տե ւում է ինք մայ րա քա ղա քում տե ղի 
ու նե ցող պա տա հար նե րին: Այն հե ռար ձակ վում էր ու ղիղ մի աց մամբ, ի նչ պես նաեւ գրա ռում ներ 
է ին կա տար վում Twitter-ո ւմ` օգ տա գոր ծե լով #crash24 հեշ թե գը: Բո լոր պա տա հար նե րը հա ղորդ-
վե լուն պես գրանց վում է ին նաեւ քար տե զի վրա:

 Պարզ գոր ծիք ներ
 
Մեր ըն թեր ցող նե րին տվյալ նե րի մեծ ա ղ յու սակ ներ ու սում նա սի րե լու մի ջոց ներ տրա մադ րե լուց 
բա ցի մենք հա ջո ղու թյուն ե նք ու նե ցել պարզ գոր ծիք ներ ստեղ ծե լու գոր ծում, ո րոնք հնա րա վո-
րու թյուն են տա լիս ա ռանձ նաց նել ան ձնա կան հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող ին ֆոր մա ցի այի 
հատ ված ներ: Այս գոր ծիք նե րը քիչ ժա մա նակ ու նե ցող մարդ կանց հա մար են, ո րոնք եր կար վեր-
լու ծու թյուն ներ ա նե լու հնա րա վո րու թյուն չու նեն: «Անձ նա կան փաս տե րով» հեշ տո րեն կիս վե լու 
կա րո ղու թյու նը մենք սկ սել ե նք ներդ նել մեր ծրագ րում որ պես ստան դարտ:

Նույն մո տեց ման ա վե լի թե թեւ տար բե րա կը մեր «Աշ խար հի բնակ չու թյու նը 7 մի լի արդ է. ո րն 
է քո՞ հա մա րը» նա խա գիծն է: Այն հրա պա րակ վեց հենց այն ժա մա նակ, ե րբ ե րկ րի բնակ չու-
թյան թի վը պաշ տո նա կան տվ յալ նե րով գե րա զան ցեց 7 մի լի ար դը: Նշե լով ծնն դյան ամ սա թի-
վը՝ օգ տա տե րե րը կա րող է ին պար զել, թե աշ խար հի բնակ չու թյան թվա քա նա կում ո րն է ի րենց 
« հա մա րը», եւ կա րող է ին տա րա ծել դա Facebook-ո ւմ եւ Twitter-ո ւմ: Նյու թում օգ տա գործ վել են 
ՄԱԿ-ի բնակ չու թյան զար գաց ման հիմ նադ րա մի տվ յալ նե րը: Այս նա խա գի ծը շատ հայտ նի էր, 
եւ դրա հղու մը 2011թ. Facebook-ո ւմ ա մե նա շատ տա րած վածն էր (Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան 
տա րած քում):

 Վեր ջերս ար ված նա խագ ծե րից մեկ այլ օ րի նակ է BBC-ի ստեղ ծած « բյու ջե ի հաշ վի չը»: Այն հնա-
րա վո րու թյուն է տա լիս ըն թեր ցող նե րին պար զել, թե ֆի նան սա պես որ քան լավ կամ վատ ազ դե-

http://www.bbc.com/news/education-35364398
http://www.bbc.com/news/education-35364398
http://www.bbc.com/news/education-35364398
http://www.bbc.com/news/uk-15975720
http://www.bbc.com/news/uk-15975720
http://www.bbc.com/news/uk-15975720
http://www.bbc.co.uk/news/uk-15975564
http://www.bbc.co.uk/news/uk-15975564
http://www.bbc.co.uk/news/uk-16030644
http://www.bbc.co.uk/news/uk-16030644
http://www.bbc.co.uk/news/uk-15820072
http://www.bbc.co.uk/news/uk-15820072
http://www.bbc.com/news/world-15391515
http://www.bbc.com/news/world-15391515
http://www.bbc.com/news/business-17442946
http://www.bbc.com/news/business-17442946


39

ցու թյուն կու նե նա ի րենց վրա նոր բյու ջեն, ե րբ այն ու ժի մեջ մտ նի: Այս տվյալ նե րը ե ւս կա րե լի է 
տա րա ծել հա մա ցան ցում: Մենք KPMG LLP հաշ վա պա հա կան ըն կե րու թյան հետ թիմ ստեղ ծե-
ցինք, եւ նրանք մեզ տրա մադ րե ցին տա րե կան բյու ջե ի վրա հիմն ված հաշ վարկ նե րը: Այ նու հե տեւ 
մենք քրտ նա ջան աշ խա տանք կա տա րե ցինք, որ պես զի նա խագ ծի հա մար գրա վիչ ին տեր ֆեյս 
ստեղ ծենք, ո րն էլ ըն թեր ցող նե րին կխ րա խու սեր կա տա րել ի րենց տր ված ա ռա ջադ րան քը՝ հաշ վել 
ի րենց բյու ջեն: 

 Փորփ րել տվյալ նե րը

 Սա կայն ո ՞րն է այս ա մե նում լրագ րու թյու նը: Տվ յալ նե րի բա զա նե րում նյու թի թե մա ներ գտ նե լը 
տվյալ նե րի լրագ րու թյան ա վե լի ա վան դա կան սահ մա նում է: Ա րդյոք բա ցա ռի՞կ նյութ է թաքն ված 
թվե րի մեջ: Ճշգ րի՞տ են թվե րը, թե՞ ոչ: Ա պա ցու ցո՞ւմ են դրանք ա րդյոք խն դի րը, թե՞ հեր քում: 
Սրանք այն հար ցերն են, ո րոնք տվյալ նե րի կամ « հա մա կարգ չային» լրագ րու թյամբ զբաղ վող նե րը 
պետք է տան ի րենք ի րենց: Սա կայն ժա մա նա կի ա ռյու ծի բա ժի նը կա րող է ծախս վել տվ յալ ներն 
ու շադ րու թյամբ ու սում նա սի րե լու վրա՝ այն հույ սով, որ ի նչ-որ ու շագ րավ բան կգտն վի:

 Մեր հա մոզ մամբ՝ այս ա ռու մով ա մե նաար դյու նա վե տը հե տաքն նող լրագ րող նե րի թի մե րի կամ 
ծրագ րե րի հետ հա մա գոր ծակ ցելն է, քա նի որ նրանք ու նեն ե ՛ւ փորձ, ե ՛ւ ժա մա նակ՝ պատ մու թյու նը 
հե տաքն նե լու հա մար: BBC-ի « Պա նո րա մա» քա ղա քա կան-սո ցի ա լա կան հա ղոր դու մը՝ Հե տաքն-
նա կան լրագ րու թյան կենտ րո նի հետ հա մա տեղ, ա միս ներ ծախ սեց պե տա կան ո լոր տում աշ խա-
տա վար ձե րի տվյալ նե րի ձեռք բեր ման ո ւղ ղու թյամբ: Ար դյուն քում ստեղծ վեց հե ռուս տա տե սային 
վա վե րագ րա կան ֆիլմ եւ « Կա ռա վա րու թյան աշ խա տա վար ձե րը` թվե րով» հա տուկ հոդ վա ծը, ո րը 
տե ղադր վեց կայ քում: Հրա պա րակ ված եւ վի զո ւա լաց ված տվյալ նե րը մեկ առ մեկ վեր լու ծում է ին 
ո լորտ նե րը:

 Հե տաքն նող լրագ րող նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լուց բա ցի կա րե ւոր է նաեւ կա պեր ու նե նալ մա-
թե մա տի կա կան գի տե լիք ներ ու նե ցող լրագ րող նե րի հետ: Ե րբ մեր թի մի բիզ նես թե մա ներ լու սա-
բա նող լրագ րո ղը վեր լու ծեց կա ռա վա րու թյան կր ճատ վող ծախ սե րի տվյալ նե րը, ե կավ այն եզ րա-
կա ցու թյան, որ այդ պի սով կա ռա վա րու թյունն ի րեն ա վե լի նշա նա կա լից դեր էր վե րագ րում, քան 
ի րա կա նում ու ներ: Ար դյուն քը դար ձավ «Ի մաստ ստեղ ծել տվ յալ նե րից» վեր նագ րով բա ցա ռիկ մի 
նյութ` հա մակց ված նաեւ հս տակ վի զո ւա լի զա ցի այով: Այն ար ժա նա ցավ Մեծ Բրի տա նի այի Թա-
գա վո րա կան վի ճա կագ րա կան ա սո ցի ա ցի այի մր ցա նա կին:

 
Հաս կա նալ խն դի րը
 
Սա կայն պար տա դիր չէ, որ տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը լի նի բա ցա ռիկ, այ սինքն՝ այն պի սին, ո րը 
մեկ ու րի շը նկա տած չլի նի: Տվ յալ նե րի լրագ րու թյան թի մի աշ խա տան քը պետք է լի նի հա մադ րե-
լը լավ դի զայ նը հս տակ խմ բագ րա կան պատ մու թյու նով, ո րն ըն թեր ցո ղի հա մար ան նկա րագ րե լի 
փոր ձա ռու թյուն կլի նի: Ճշգ րիտ տվյալ նե րի գրա վիչ վի զո ւա լի զա ցի ան կա րող է օգ նել ա վե լի լավ 
հաս կա նալ խն դի րը կամ պատ մու թյու նը, եւ մենք հա ճախ ե նք օգ տա գոր ծում այս մո տե ցու մը BBC-
ո ւմ նյու թեր պատ րաս տե լիս: Մեր օգ տա գոր ծած մե թոդ նե րից մեկն էլ, օ րի նակ, քար տեզ ստեղ ծելն 
էր, ո րը ցույց է տա լիս գոր ծազր կու թյան նպաստ ստա նա լու դի մում նե րի քա նա կը. այդ տվյալ նե-
րը պար բե րա բար փոխ վում են, որ պես զի օգ տա տե րը հս տակ պատ կե րա ցում ու նե նա փո փո խու-
թյուն նե րի վե րա բե րյալ:

«Եվ րա մի ու թյան պարտ քե րի սար դոս տայն» նա խա գի ծը բա ցա հայ տում է, թե պե տու թյուն նե րը 
պարտ քային ի նչ պի սի խճճ ված հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ են: Այն օգ նում է բարդ խն դի րը բա-
ցատ րել վի զո ւալ տար բե րա կով` օգ տա գոր ծե լով գույ ներ, հա մա չափ սլաք ներ եւ պարզ տեքստ: 
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Կա րե ւոր է խրա խու սել ըն թեր ցո ղին` բա ցա հայ տե լու հոդ վա ծը կամ հե տե ւե լու պատ մու թյա նը: Նա 
եր բեք չպետք է ծան րա բեռն վի թվե րով:

BBC –ում տվյալ նե րի լրագ րող նե րի թի մը
 
BBC News կայ քի հա մար տվյալ նե րի լրագ րու թյամբ զբաղ վում են 20 լրագ րող, դի զայ ներ ներ եւ 
ծրագ րա վո րող ներ:

Թի մը տվյալ նե րից բաղ կա ցած նա խագ ծե րից եւ վի զո ւա լի զա ցի ա նե րից բա ցի պատ րաս տում է 
նաեւ լու րե րի կայ քում տե ղադր վող բո լոր ին ֆոգ րա ֆի կա նե րը եւ ին տե րակ տիվ քար տեզ նե րը: 
Նյու թեր պատ րաս տե լու այս մե թոդ նե րը մի ա սին կո չում ե նք « վի զո ւալ լրագ րու թյուն»: Մենք չու-
նենք այն պի սի մար դիկ, ո րոնց պաշ տո նա պես կա րե լի է կո չել «տ վ յալ նե րի լրագ րող ներ», սա կայն 
խմ բագ րա կազ մի բո լոր ան դամ նե րը տվյալ ներ վեր լու ծե լու հա մար պետք է բա վա րար հմ տու թյուն-
ներ ու նե նան աշ խա տե լու այն պի սի պարզ ծրագ րե րի հետ, ի նչ պի սիք են Excel-ն ու Google Docs-ը:

Տ վ յալ նե րի լրագ րու թյան նա խագ ծե րի ա ռանց քը տեխ նի կա կան հմ տու թյուն ներն են, մեր ծրագ-
րա վո րող նե րի խոր հուրդ ներն ու դի զայ ներ նե րի՝ վի զո ւա լի զաց նե լու հմ տու թյուն նե րը: Եւ չնա յած 
մենք կա՛մ լրագ րող ե նք, կա՛մ դի զայ ներ, կա՛մ ծրագ րա վո րող, ա ռա ջին հեր թին քրտ նա ջա նո րեն 
աշ խա տում ե նք, որ պես զի ա վե լի լավ հաս կա նանք մեկս մյու սի գոր ծու նե ու թյան ո լոր տը եւ հմ տա-
նանք դրա նում:

Տ վ յալ նե րի մշակ ման եւ ու սում նա սիր ման հիմ նա կան գոր ծիք ներն են Excel-ը, Google Docs-ը եւ 
Fusion Tables-ը: Տվ յալ նե րի մեծ բա զա ներ ու սում նա սի րե լու հա մար, թե եւ ոչ հա ճախ, սա կայն 
թիմն օգ տա գոր ծում է նաեւ MySQL-ը, Access եւ Solr ծրագ րե րը, ի նչ պես նաեւ RDF-ը եւ SPARQL 
լե զուն նե րը` գտ նե լու տար բե րակ ներ, ո րով մենք կա րող ե նք մո դե լա վո րել ի րա դար ձու թյուն նե րը՝ 
օգ տա գոր ծե լով Linked Data տեխ նո լո գի ա նե րը: Ի րենց ը նտ րու թյամբ ծրագ րա վո րող նե րը նաեւ 
օգ տա գոր ծում են ծրագ րա վոր ման լե զու, օ րի նակ՝ ActionScript-ը, Python-ը կամ Perl-ը` հա մա պա-
տաս խա նեց նե լու, վեր լու ծե լու կամ ա ռանձ նաց նե լու տվ յալ նե րի այն հատ վա ծը, ո րի վրա, հա վա-
նա բար, աշ խա տե լու ե նք: Perl-ը օգ տա գործ վում է նաեւ հրա պա րակ ման հետ կապ ված ո րո շա կի 
խն դիր ներ լու ծե լու հա մար:

 Աշ խար հագ րա կան տվյալ ներ բա ցա հայ տե լու եւ վի զո ւա լաց նե լու հա մար մենք օգ տա գոր ծում ե նք 
Google եւ Bing քար տեզ ներ, ի նչ պես նաեւ Google Earth եւ Esri ըն կե րու թյան ArcMAP ծրագ րե րը:

Գ րա ֆի կա ներ ստեղ ծե լու հա մար մենք օգ տա գոր ծում ե նք Adobe Suite ծրա գի րը, այդ թվում՝ After 
Effects, Illustrator, Photoshop եւ Flash: Ներ կա յումս մենք շատ հազ վա դեպ ե նք կայ քում հրա պա րա-
կում Flash ֆայ լեր, քա նի որ JavaScript-ը` մաս նա վո րա պես JQuery եւ JavaScript-ով աշ խա տող այլ 
գրա դա րան ներ, ի նչ պի սիք են Highcharts-ը, Raphael-ը եւ D3-ը, ա վե լի շատ են հա մա պա տաս խա-
նում տվյալ նե րի վի զո ւա լաց ման մեր պա հանջ նե րին:

Բել լա Հե րըլ եւ Է նդ րյու Լիմ դոր ֆեր, BBC
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Ն կար 16. Chicago Tribuneի լու րե րի հա վել ված ներ ստեղ ծող թի մը (լու սան կա րը̀  Բրա յան Բոյե րի)
 

Chicago Tribune-ի լու րե րի հա վել ված ներ ստեղ ծող թի մը կազմ ված է մի խումբ եր ջա նիկ հա քեր-
նե րից, ո րոնք կց ված են խմ բագ րու թյա նը: Մենք սեր տո րեն աշ խա տում ե նք խմ բա գիր նե րի եւ 
լրագ րող նե րի հետ, որ պես զի օգ նենք նրանց հե տա զո տել եւ պատ րաս տել նյու թեր, վի զո ւա լաց նել 
դրանք օն լայն տի րույ թում եւ ստեղ ծել մշ տա պես մեծ ժո ղովր դա կա նու թյուն վայե լող ին տեր նե-
տային աղ բյուր ներ Չի կա գոյի հի ա նա լի մարդ կանց հա մար:

 Կա րե ւոր է, որ մենք բո լորս աշ խա տենք խմ բագ րու թյան նույն սե նյա կում: Սո վո րա բար ա նե լիք-
նե րը պար զում ե նք լրագ րող նե րի հետ դեմ առ դեմ զրույց նե րից: Լրագ րող նե րը  գի տեն, որ մենք 
միշտ ու րախ ե նք օգ նել նրանց՝ գրել ծրա գիր, ո րը կա ռա վա րա կան վա նող եւ ձանձ րա լի կայ քե-
րից կպատ ճե նի տվյալ նե րը նրանց նա խընտ րե լի ֆոր մա տով, մա սե րի կբա ժա նենք PDF ֆոր մա տի 
ֆայ լե րի բուր գը, կամ տվյալ նե րի տեսք չու նե ցող փաս տա թուղ թը կվե րա ծենք այն պի սի ֆոր մա տի, 
որ հնա րա վոր լի նի վեր լու ծել: Սա յու րա տե սակ գո վազ դային վա ճառք է, ո րի մի ջո ցով մենք հայտ-
նա բե րում ե նք տվյալ նե րի պո տեն ցի ալ նա խագ ծերն ի րենց ձե ւա վոր ման սկզբ նա կան շր ջա նում:

Ի տար բե րու թյուն այս ո լոր տի շատ թի մե րի՝ մեր թի մը հիմ նադր վել է տեխ նո լոգ նե րից, ո ւմ հա մար 
լրագ րու թյամբ զբաղ վե լը կա րի ե րայի փո փո խու թյուն էր: Մեզ նից շա տե րը լրագ րու թյան ո լոր տում 
մա գիստ րո սա կան կր թու թյուն են ստա ցել մի քա նի տա րի բիզ նե սի ո լոր տում ծրագ րա վոր մամբ 
զբաղ վե լուց հե տո: Մյուս ներն էլ մեզ մի ա ցել են բաց կա ռա վար ման հա մայն քից:
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Աշ խա տան քում մենք շատ ա րա գա շարժ ե նք եւ ճկուն: Եւ որ պես զի վս տահ լի նենք, որ միշտ սինք-
րո նաց ված ե նք աշ խա տում, յու րա քան չ յուր ա ռա վոտ սկ սում ե նք կարճ ժո ղո վով: Հա ճախ ծրագ-
րա վոր մամբ զբաղ վում ե նք զույ գե րով. եր կու ծրագ րա վո րող մեկ ստեղ նա շա րի առ ջեւ հա ճախ 
ա վե լի ար դյու նա վետ են, քան եր կու ծրագ րա վո րող եր կու ստեղ նա շա րի առ ջեւ: Շատ նա խագ ծե րի 
հա մար սո վո րա բար ան հրա ժեշտ է լի նում ոչ ա վել, քան մեկ շա բաթ: Սա կայն եր կա րա տեւ նա-
խագ ծե րի վրա աշ խա տում ե նք շա բա թա կան ցիկ լե րով եւ սո վո րա բար յու րա քան չ յուր շա բա թը 
մեկ ան գամ մեր աշ խա տան քը ցույց ե նք տա լիս շա հագր գիռ կող մե րին՝ լրագ րող նե րին եւ խմ բա-
գիր նե րին: Մեր կար գա խոսն է «ս խալ վիր ա րագ»: Ե թե ի նչ-որ բան սխալ ես ա նում, ա վե լի լավ է 
դա ի մա նաս հնա րա վո րինս շուտ, հատ կա պես ե րբ վերջ նա ժամ կետ նե րով ես աշ խա տում:

 Վերջ նա ժամ կե տով աշ խա տե լու դեպ քում ծրագ րա վոր ման աշ խա տան քը ցիկ լե րով ա նե լը շատ 
մեծ ա ռա վե լու թյուն ու նի: Մենք պար բե րա բար թար մաց նում ե նք մեր գոր ծի քա կազ մը: Ա մեն շա-
բաթ թո ղար կում ե նք մեկ կամ եր կու հա վել ված, այ նու հե տեւ ի տար բե րու թյուն ծրագ րային ա պա-
հով ման սո վո րա կան խա նութ նե րի՝ մենք կա րող ե նք դրանք պար զա պես մի կողմ դնել եւ ան ցնել 
հա ջորդ նա խագ ծին: Սա ու րա խու թյուն է, ո րը մենք կի սում ե նք մեր լրագ րող նե րի հետ. ա մեն շա-
բաթ մենք նոր բան ե նք սո վո րում:

Խմ բագ րու թյու նում հա վել ված նե րի բո լոր գա ղա փար ներն ա ռա ջար կում են լրագ րող նե րը եւ խմ-
բա գիր նե րը: Իմ հա մոզ մամբ՝ հենց սա էլ մեզ ա ռանձ նաց նում է այլ խմ բագ րու թյուն նե րի հա վել-
ված ներ ստեղ ծող թի մե րից, ո րոնք հա ճախ ի րենց սե փա կան գա ղա փար ներն են հղա նում: Խմ-
բագ րու թյու նում մենք ստեղ ծել ե նք ան ձնա կան եւ մաս նա գի տա կան ա մուր կա պեր, լրագ րող ներն 
ու խմ բա գիր նե րը գի տեն, որ ե րբ ի րենք տվյալ ներ ու նեն, ա պա գա լիս են մեզ մոտ:

Խմ բագ րու թյու նում մեր աշ խա տան քի մեծ մա սը բաղ կա ցած է լրագ րող նե րին ա ջակ ցե լուց: Մենք 
օգ նում ե նք լրագ րող նե րին փորփ րել տվ յալ նե րը, PDF ֆոր մա տի ֆայ լը փո խա կեր պել ա ղ յու սա կի, 
կո դա վոր ման մի ջո ցով կայ քե րից ին ֆոր մա ցի ա կոր զել եւ այլն: Մենք բա վա կա նու թյուն ե նք ստա-
նում, քա նի որ ա ռա ջինն ե նք ծա նո թա նում խմ բագ րու թյու նում տվյալ նե րի հետ ըն թա ցող աշ խա-
տան քին: Դրա մի մա սը դառ նում է լու րե րի հա վել ված ներ` քար տե զի, ա ղ յու սա կի կամ եր բեմն էլ 
լայ նա մասշ տաբ կայ քի տես քով:

 Նախ կի նում հա վել վա ծի հղու մը դնում է ինք հրա պա րակ ված պատ մու թյան մեջ, ո րը սա կայն շատ 
չէր նպաս տում կայ քի այ ցե լու թյուն նե րի ա վե լաց մա նը: Հի մա հա վել ված նե րը տե ղադր ված են մեր 
կայ քի ա մե նա վե րին հատ վա ծում, ի սկ  պատ մու թյան հղու մը տր ված է հա վել վա ծում, ո րն ար-
դյու նա վետ է ե ւ՛ հա վել վա ծի, ե ւ՛ պատ մու թյան հա մար: Կայ քում կա մեր աշ խա տան քի բա ժի նը, 
սա կայն այն շատ այ ցե լու թյուն ներ չու նի: Դա զար մա նա լի չէ, քա նի որ սո վո րա բար մար դիկ չեն 
ա սում՝ « Հեյ, այ սօր ու զում եմ տվյալ ներ»:

 Մեզ դուր է գա լիս, որ կայ քում բազ մա թիվ դի տում ներ ու նենք, եւ մեր գոր ծըն կեր նե րը մր ցա նակ-
ներ են ստա նում, սա կայն մեզ դա չէ, որ հե տաքրք րում է: Մո տի վա ցի ան միշտ պետք է լի նի մարդ-
կանց կյան քի, օ րենք նե րի վրա ու նե ցած ազ դե ցու թյու նը, իշ խա նու թյուն նե րին հաշ վե տու պա հե լը 
եւ այլն: Գրա վոր տեքս տը կա րող է ներ կա յաց նել մի տում ներ եւ մի քա նի պատ մու թյուն նե րի մի ջո-
ցով մարդ կային կեր պա րանք տալ դրանց: Սա կայն ի ՞նչ պետք է ա նեն ըն թեր ցող նե րը նյու թը կար-
դա լուց հե տո: Ա րդյոք նրանց ըն տա նիք ներն ա պա հո՞վ են: Ա րդյոք նրանց ե րե խա նե րը պատ շա՞ճ 
կր թու թյուն են ստա նում: Մեր աշ խա տանքն ար դա րաց նում է ի րեն, ե րբ ըն թեր ցող նե րը տվյալ նե-
րի մեջ գտ նում են ի րենց պատ մու թյու նը: Մեր ստեղ ծած ա մե նա հա ջող ված եւ ազ դե ցիկ նյու թե րի 
օ րի նակ նե րից են « Ծե րա նոց նե րի ան վտան գու թյան հաշ վետ վու թյու նը» եւ «Դպ րոց նե րի ա ռա ջա-
դի մու թյան թեր թիկ նե րը» հա վել ված նե րը:

Բ րա յան Բո ւայե, Chicago Tribune

http://www.chicagotribune.com/news/data/
http://www.chicagotribune.com/news/data/
http://nursinghomes.apps.chicagotribune.com/
http://nursinghomes.apps.chicagotribune.com/
http://schools.chicagotribune.com/
http://schools.chicagotribune.com/
http://schools.chicagotribune.com/
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GUARDIAN DATABLOG-Ի ԵՏ ՆԱ ԲԵ ՄՈՒՄ

Ն կար 17.The Guardian Datablogի ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի վի զո ւա լի զա ցի ան (The Guardian)
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Datablog-ը գոր ծար կե լիս մենք գա ղա փար չու նե ինք, թե ո ւմ կհե տաքրք րե ին չմ շակ ված տվյալ նե րը, 
վի ճա կագ րու թյունն ու վի զո ւա լի զա ցի ա նե րը: Ի նչ պես իմ գրա սե նյա կում բա վա կան բարձր պաշ-
տոն զբա ղեց նող նե րից մեկն ա սաց. «Ին չո՞ւ այն ո րե ւէ մե կին պետք է ան հրա ժեշտ լի նի»:

Guardian Datablog-ը, ո րը ես եմ խմ բագ րում, ի սկզ բա նե պետք է լի ներ փոքր բլոգ, ո րը տրա մադ-
րե լու էր նո րու թյուն նե րում օգ տա գործ ված տվյալ նե րի ամ բող ջա կան ա ղ յու սակ նե րը: Այժմ այն 
բաղ կա ցած է գլ խա վոր է ջից (guardian.co.uk/data), աշ խար հի կա ռա վա րու թյուն նե րի եւ հա մաշ-
խար հային զար գաց ման տվյալ նե րի մա սին ո րոն ման հա մա կար գե րից, հա մա ցան ցի եւ Guardian-ի 
գրա ֆիկ-ն կա րիչ նե րի կող մից ստեղծ ված վի զո ւա լի զա ցի ա նե րից եւ գոր ծիք նե րից, ո րոնք օգ նում 
են բա ցա հայ տել պե տա կան ծախ սե րը: Ա մեն օր մենք օգ տա գոր ծում ե նք Google-ի է լեկտ րո նային 
ա ղ յու սակ նե րը` տա րա ծե լու մեր աշ խա տան քի հիմ քում ըն կած ամ բող ջա կան տվյալ նե րը: Մենք 
վի զո ւա լի զաց նում եւ վեր լու ծում ե նք տվյալ ներ, այ նու հե տեւ օգ տա գոր ծում դրանք օ րա թեր թի եւ 
կայ քի հա մար նյու թեր պատ րաս տե լիս:

 Որ պես լու րե րի խմ բա գիր եւ գրա ֆի կա նե րի հետ աշ խա տող լրագ րող՝ իմ աշ խա տան քի տրա-
մա բա նա կան շա րու նա կու թյու նը դար ձավ նաեւ տվյալ նե րի նոր բա զա ներ հա վա քե լը եւ դրանք 
փորփ րե լը՝ փոր ձե լով այդ տվյալ նե րի մի ջո ցով օր վա նո րու թյուն ներն ի մաս տա լից դարձ նել:

 Ինձ տր վող հար ցին պա տաս խանն ար դեն ու նե ինք: Հան րային տվյալ նե րի ա ռու մով դրանք մի քա-
նի ան մո ռա նա լի տա րի ներ է ին: Օ բա ման իր ա ռա ջին ի սկ ստո րագ րած օ րենսդ րա կան ակ տով բա-
ցեց Ա ՄՆ կա ռա վա րու թյան տվյալ նե րը, եւ այդ օ րի նա կին հե տե ւե ցին տար բեր ե րկր նե րի կա ռա-
վա րու թյուն ներ՝ Ա վստ րա լի ա, Նոր Զե լան դի ա եւ Բրի տա կան կա ռա վա րու թյան Data.gov.uk կայ քը։

 Մենք ու նե ցանք պատ գա մա վոր նե րի ծախ սե րի վե րա բե րյալ սկան դալ՝ Բրի տա նի ա յում տվյալ նե րի 
լրագ րու թյամբ մա տուց ված ա մե նաանս պա սե լի նյու թը։ Ար դյուն քում Մեծ Բրի տա նի այի խորհր-
դա րա նը հանձ նա ռու է դար ձել ա մեն տա րի հս կա յա կան ծա վա լի տվյալ ներ հրա պա րա կել:

 Մեծ Բրի տա նի ա յում մենք ու նե ցանք հա մընդ հա նուր ը նտ րու թյուն ներ, ե րբ քա ղա քա կան բո լոր 
հիմ նա կան կու սակ ցու թյուն նե րից յու րա քան չ յու րը կողմ նա կից էր տվյալ նե րի թա փան ցի կու թյանն 
ու դրանք աշ խար հի հա մար բաց եւ հա սա նե լի դարձ նե լուն։ Թեր թե րը թան կար ժեք սյու նյակ ներ 
է ին հատ կաց նում Ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան Տվ յալ նե րի կենտ րո նաց ված օն լայն հա մա կար-
գի բաց վե լու վե րա բե րյալ (Combined Online Information System - COINS)։

Մի եւ նույն ժա մա նակ հա մա ցան ցում ա վե լի ու ա վե լի շատ տվյալ նե րի հայտն վե լուն զու գա հեռ ըն-
թեր ցող նե րը նախ կի նից ա վե լի շատ են հե տաքրքր վում լու րե րի հիմ քում ըն կած չմ շակ ված փաս տե-
րով։ Ե րբ մենք սկ սե ցինք Datablog-ը, մեզ թվում էր, թե հիմ նա կան օ գտ վող նե րը կլի նեն հա վել ված ներ 
պատ րաս տող ծրագ րա վո րող նե րը։ Ի րա կա նում դրանք հա սա րակ մար դիկ են, ով քեր պար զա պես 
ցան կա նում են ա վե լի շատ տվյալ ներ ի մա նալ ած խաթ թու գա զի ար տա նե տում նե րի մա սին, կա՛մ 
Ա րե ւե լ յան Եվ րո պա յում միգ րա ցի այի կա՛մ էլ Աֆ ղանս տա նում մա հա ցու թյուն նե րի մա սին, նույ նիսկ 
այն մա սին, թե « Բիթլզ» խումբն իր եր գե րում քա նի ան գամ է օգ տա գոր ծել « սեր» բա ռը (613):

 Աս տի ճա նա բար Datablog-ի աշ խա տանքն սկ սեց ար դյունք տալ եւ ար տա ցոլ վել այն նյու թե րում, 
որ մենք պատ րաս տում է ինք, ի նչ պես նաեւ սկ սեց հարս տաց նել մեր նյու թե րը: Մենք քրաուդ սոր-
սին գի մի ջո ցով հա վա քե ցինք պատ գա մա վոր նե րի ծախ սե րի վե րա բե րյալ 458,000 փաս տա թուղթ 
եւ ման րա մասն ու սում նա սի րե ցինք, թե որ պատ գա մա վորն ի նչ ծախ սեր էր հայ տա րա րագ րել։ 
Մենք օգ նե ցինք օգ տա տե րե րին ու սում նա սի րել Ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան ծախ սե րի մա սին 
տվյալ նե րի բա զա նե րը եւ ի հա վե լումն նո րու թյուն նե րի՝ հրա պա րա կե ցինք նաեւ տվյալ նե րը:

 Սա կայն տվյալ նե րի լրագ րու թյան ո լոր տում բե կում ե ղավ 2010-ի գար նա նը: Այն սկս վեց մի ցու ցա-
կով` բաղ կա ցած 92,201 տո ղից, ո րոն ցից յու րա քան չ յու րը Աֆ ղանս տա նում կոնկ րետ ռազ մա կան 
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գոր ծո ղու թյան ման րա մասն նկա րագ րու թյուն է ր։ Խոսքն Աֆ ղանս տա նի պա տե րազ մի հաշ վետ-
վու թյուն նե րի մա սին է, ո րը հա մա ցանց էր ար տա հո սել Վի քի լիք սի մի ջո ցով: Ի դեպ, դա ա ռա ջին 
մասն էր: Դրան հե տե ւե լու է ին ե ւս եր կու սը՝ Ի րա քի պա տե րազ մի մա սին հաշ վետ վու թյուն նե րը եւ 
դի վա նա գի տա կան գաղտ նի հե ռագ րե րը: Ա ռա ջին եր կու մա սերն ստա ցան SIGACTS (Ա ՄՆ զին-
ված ու ժե րի կա րե ւոր գոր ծո ղու թյուն նե րի տվյալ նե րի բա զա) պաշ տո նա կան ան վա նու մը։

Լ րատ վա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ աշ խա տան քում կա րե ւոր է խմ բագ րու թյա նը մոտ լի-
նե լը։ Ե թե մոտ ես, ու րեմն ա ռա ջար կում ես նյու թե րի թե մա ներ եւ դառ նում գոր ծըն թա ցի մա սը։ 
Հա կա ռակ դեպ քում ա մեն ի նչ շատ ա վե լի դժ վար է։ Մին չեւ Վի քի լիք սի ի հայտ գա լը մենք եւ վի-
զո ւա լի զաց մամբ զբաղ վող բա ժի նը տար բեր հար կե րում է ինք նս տում, սա կայն Վի քի լիք սից հե տո 
մեզ տե ղա վո րե ցին նույն հար կում՝ խմ բագ րու թյան կող քին։ Դա նշա նա կում է, որ մեզ հա մար այժմ 
ա վե լի հեշտ է մեր գա ղա փար նե րը խմ բագ րու թյանն ա ռա ջար կե լը, ի սկ լրագ րող նե րի հա մար էլ 
հեշտ է մեզ նից օգ նու թյուն խնդ րելն ի րենց նյու թե րը պատ րաս տե լու հար ցում:

 Ոչ վաղ ան ցյա լում լրագ րող նե րը պատ շո նա կան տվյալ նե րի մա տուց ման մե նա տե րերն է ին։ Մենք 
նյու թեր է ինք պատ րաս տում տվյալ նե րի վե րա բե րյալ եւ հրա պա րա կում դրանք ե րախ տա գետ 
հան րու թյան հա մար, ո ւմ չէր հե տաքրք րում չմ շակ ված վի ճա կագ րու թյու նը։ Ոչ ո քի մտ քով չէր ան-
ցնի, որ մի օր մենք մեզ թույլ կտանք չմ շակ ված տվյալ նե րը հրա պա րա կել թեր թում։

Այ սօր այդ դի նա մի կան ան ճա նա չե լի ո րեն փոխ վել է: Մեր դե րը դառ նում է մեկ նա բա նե լը եւ մարդ-
կանց օգ նե լը՝ հաս կա նալ տվյալ նե րը, կամ նույ նիսկ պար զա պես տվյալ նե րը հրա պա րա կե լը, քա-
նի որ դրանք ի նք նին ար դեն հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում:

 Սա կայն թվերն ա ռանց վեր լու ծու թյան պար զա պես թվեր են, եւ ա հա այս տեղ է, որ ան հրա ժեշտ 
է մեր մի ջամ տու թյու նը: Ե րբ Մեծ Բրի տա նի այի վար չա պե տը հայ տա րա րեց, որ 2011-ի օ գոս տո սի 
ան կար գու թյուն նե րը կապ չու նեն աղ քա տու թյան հետ, մենք կա րո ղա ցանք ստեղ ծել քար տեզ ցու-
ցա րար նե րի հաս ցե նե րով եւ աղ քա տու թյան ցու ցա նիշ նե րով եւ վեր հա նել վար չա պե տի պնդ ման 
հե տե ւում թաքն ված ճշ մար տու թյու նը:

Տ վ յալ նե րի օգ տա գործ մամբ ստեղծ ված մեր բո լոր նյու թե րի հիմ քում ըն կած է մի ամ բողջ գոր ծըն-
թաց: Այն ա նընդ հատ փո փոխ վում է՝ կախ ված նրա նից, թե ի նչ նոր գոր ծիք ներ եւ մե թոդ ներ ե նք 
օգ տա գոր ծում:Ո մանք կար ծում են, թե գլ խա վոր ֆի գու րը դառ նում է սու պերծ րագ րա վո րո ղը, ո րը 
կոդ է գրում եւ խո րա սուզ վում SQLծ րագ րա վոր ման լեզ վի մեջ: Կա րե լի է նաեւ այդ մո տե ցու մը կի-
րա ռել, սա կայն մեր աշ խա տան քի մեծ մա սը մենք պար զա պես ա նում ե նք է լեկտ րո նային ա ղ յու-
սակ նե րի Excel ծրագ րով:

 Ա ռա ջին հեր թին մենք փոր ձում ե նք գտ նել կամ ստա նալ տվյալ ներ տար բեր աղ բյուր նե րից` հրա-
տապ լու րե րից, կա ռա վա րու թյան տվյալ նե րից մին չեւ լրագ րող նե րի հե տա զո տու թյուն ներ եւ այլն: 
Այ նու հե տեւ փոր ձում ե նք հաս կա նալ, թե ի նչ կա րող ե նք ա նել այդ տվյալ նե րի հետ: Ա րդյոք ան-
հրա ժե՞շտ է մի ա վո րել դրանք տվյալ նե րի մեկ այլ բա զայի հետ: Ի նչ պե՞ս կա րող ե նք ցույց տալ ժա-
մա նա կի ըն թաց քում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րը: Շատ հա ճախ տվյալ նե րի այդ ա ղ յու սակ նե-
րը լր ջո րեն պետք է մաքր վեն, հս տա կեց վեն, պար զեց վեն, քա նի որ բո լոր կողմ նա կի ա ղ յու սակ նե-
րը եւ տա րօ րի նա կո րեն մի ա ձուլ ված վան դակ նե րը շատ խան գա րում են: Եւ սա այն դեպ քում, ե րբ 
այդ ա մե նը դեռ PDF ֆոր մա տի ֆայ լում չենք ու սում նա սի րում: Ը նդ հան րա պես, PDF-ը տվյալ նե րի 
ներ կա յաց ման՝ մարդ կու թյա նը եր բե ւէ հայտ նի ա մե նա վատ ֆոր մատն է:

Շատ հա ճախ պաշ տո նա կան տվյալ նե րը լի նում են պաշ տո նա կան կո դե րով. յու րա քան չ յուր դպ-
րոց, հի վան դա նոց, ը նտ րա տա րածք եւ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին ու նի նույ նա կա-
նաց ման իր կո դը:
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 Պե տու թյուն նե րը նույն պես կո դեր ու նեն (Օ րի նակ Մեծ Բրի տա նի այի կո դը GB-ն է): Դրանք օգ տա-
կար են, քա նի որ գու ցե ցան կա նաք մի քա նի տվյալ նե րի բա զա ներ մի աց նել ի րար: Զար մա նա լի 
է, թե նույն բա ռի քա նի տար բեր գրու թյուն եւ հա մադ րու թյուն կա րե լի է հան դի պել աշ խա տան քի 
ըն թաց քում: Օ րի նակ՝ Բիր ման եւ Մյան մա րը (ո րոնք նույն ե րկ րի տար բեր ա նուն ներն են), կամ օ րի-
նակ՝ Ա ՄՆ Ֆայեթ կոմ սու թյան ա նու նը, ո րը նույ նու թյամբ հան դի պում է ե րկ րի 11 նա հան գում` սկ-
սած Ջոր ջի այից մին չեւ Ա րեւմ տյան Վիր ջի նի ա: Կո դերն օգ նում են հա մե մա տել նմա նը նմա նի հետ:

Իսկ գոր ծըն թա ցի վեր ջում ար դյունք նե րի հրա պա րա կումն է. ի ՞նչ ե նք ու նե նա լու՝ պար զա պես 
տեքս տայի՞ն պատ մու թյուն, գրա ֆի կա՞, թե՞ վի զո ւա լի զա ցի ա, եւ ա րդյոք ի ՞նչ գոր ծիք ներ ե նք օգ-
տա գոր ծե լու: Մենք հիմ նա կա նում աշ խա տում ե նք ան վճար ծրագ րե րով, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն 
են տա լիս շատ ա րագ ստեղ ծել ի նչ-որ բան: Ա վե լի խր թին գրա ֆիկ ներն ստեղ ծում է մեր ծրագ րա-
վո րող նե րի թի մը: 

Ին չը նշա նա կում է, որ մենք սո վո րա բար օգ տա գոր ծում ե նք Google-ի դի ագ րամ նե րը փոքր գրա-
ֆիկ նե րի կամ դի ագ րամ նե րի հա մար կամ Google Fusion Tables ծրա գի րը` ա րագ ու հեշ տու թյամբ 
քար տեզ ներ ստեղ ծե լու հա մար:

 Գու ցե դա ձեզ հա մար նո րու թյուն է, բայց ի րա կա նում այդ պես չէ:

Manchester Guardian-ի ա մե նաա ռա ջին հա մա րում, ո րը հրա պա րակ վել է 1821թ. մայի սի 5-ին` շա-
բաթ օ րը, լու րե րը թեր թի վեր ջին է ջում է ին, ի նչ պես այդ օր վա բո լոր թեր թե րում: Գլ խա վոր է ջի 
ա ռա ջին « լու րը» լաբ րա դոր ցե ղա տե սա կի կո րած շան մա սին մեծ հայ տա րա րու թյունն էր:

 Եւ նյու թե րից ու պոե զի այի հատ ված նե րից բա ցի` վեր ջին է ջի մեկ եր րորդ մա սը զբա ղեց նում է ին, 
այս պես ա սած, փաս տե րը: Այդ շր ջա նի դպ րոց նե րի ո ւս ման վար ձե րի մա սին ամ բող ջա կան ա ղ յու-
սա կը եր բեք « հան րու թյանն ի ցույց չէր դր վել»,-գ րում է NH-ը ։

NH-ը ցան կա նում էր, որ պես զի իր ներ կա յաց րած տվյալ նե րը հրա պա րակ վե ին, հա կա ռակ դեպ-
քում փաս տե րի հրա պա րա կու մը կմ նար դրա հա մար ան հրա ժեշտ գի տե լիք ներ եւ հմ տու թյուն ներ 
չու նե ցող հո գե ւո րա կան նե րի հույ սին: Մո տի վա ցի ան այն էր, որ « փաս տե րի մեջ պա րու նակ վող 
ին ֆոր մա ցի ան շատ ար ժե քա վոր է, քա նի որ չի մա նա լով, թե ի նչ պի սին է ե րկ րում կր թու թյան մա-
կար դա կը, հան րու թյան վի ճա կի եւ ա պա գայի մա սին ա մե նա լավ կար ծի քը, որ հնա րա վոր է կազ-
մել, մի ան շա նակ սխալ էր լի նե լու»: Այլ կերպ ա սած, ե թե մար դիկ  չգի տեն, թե ի նչ է կա տար վում, 
ի նչ պե՞ս կա րող է հա սա րա կու թյան վի ճա կը լա վա նալ:

Ս րա նից ա վե լի հիմ նա վոր բա ցատ րու թյուն այն ա մե նին, ի նչ մենք փոր ձում ե նք ա նել, ես չեմ կա-
րող պատ կե րաց նել: Այն, ին չը ժա մա նա կին վեր ջին է ջում էր, այժմ կա րող է դառ նալ գլ խա վոր է ջի 
նո րու թյուն:

Սայ մոն Ռո ջերս, The Guardian
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Տ ՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ԼՐԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ZEIT ONLINE-Ո ՒՄ
 

Ն կար 18. PISAի տվյալ նե րի հի ման վրա ստեղծ ված բա րե կե ցու թյան հա մե մա տա կան (Zeit Online)

« Բա րե կե ցու թյան մա կար դա կի հա մե մա տու թյուն» նա խա գիծն ին տե րակ տիվ վի զո ւա լի զա ցի ա է, 
ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հա մե մա տել տար բեր ե րկր նե րի կեն սա մա կար դակ նե րը: Այս վի-
զո ւա լի զա ցի ա յում օգ տա գործ վել են աշ խար հում կր թու թյան PISA 2009-ի (Ա շա կերտ նե րի գնա-
հատ ման մի ջազ գային ծրա գիր) հա մա պար փակ հաշ վետ վու թյան տվյալ նե րը: Այն պատ րաստ վել 
է Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան եւ զար գաց ման կազ մա կեր պու թյան կող մից (OECD) եւ հրա-
պա րակ վել 2010թ.: Հաշ վետ վու թյան հիմ քում ըն կած են 15-ա մյա ա շա կերտ նե րի տնային պայ ման-
նե րի մա սին հարց ման տվյալ նե րը:

Ն պա տակն այս տվյալ նե րը վեր լու ծելն ու վի զո ւա լաց նելն էր եւ դրա մի ջո ցով տար բեր ե րկր նե րում 
կեն սա մա կար դակ նե րի հա մե մա տու թյան յու րա հա տուկ ձեւ տրա մադ րե լը:

 Մեր ներ քին խմ բագ րա կան թիմն ա ռա ջին հեր թին ո րո շեց, թե որ փաս տե րը կա րող է ին օգ տա կար 
լի նել կեն սա մա կար դա կը հա մե մա տե լու եւ վի զո ւա լաց նե լու հա մար, այդ թվում՝

• Բա րե կե ցու թյու նը (հե ռուս տա ցույց նե րի եւ ավ տո մե քե նա նե րի քա նա կը, ի նչ պես նաեւ 
տնե րում սան հան գույց նե րի առ կա յու թյու նը)

• Ըն տա նե կան ի րա վի ճա կը (ա րդյոք ըն տա նի քում ապ րում են տա տիկ ներ եւ պա պիկ ներ, 
ի նչ տո կոս են կազ մում մի այն մեկ ե րե խա ու նե ցող ըն տա նիք նե րը, ծնող նե րի գոր ծազր-
կու թյու նը եւ մոր աշ խա տան քային կար գա վի ճա կը)

https://ria.ru/files/book/_site/%D0%B2_%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D1%81%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5_4.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Programme_for_International_Student_Assessment
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• Գի տե լիք նե րի հա սա նե լի ու թյու նը (տանն ին տեր նետ կա պի առ կա յու թյու նը, է լեկտ րո-
նային փոստն օգ տա գոր ծե լու հա ճա խա կա նու թյու նը եւ ու նե ցած գր քե րի քա նա կը)

• Ե րեք լրա ցու ցիչ ցու ցիչ ներ, ո րոնք ցույց կտան տվյալ ե րկ րի զար գաց վա ծու թյան աս տի-
ճա նը

 Դի զայ նի թի մի օգ նու թյամբ այս տվյալ նե րը վե րած վե ցին նշան նե րի, ո րոնք ի րենք ի րեն ցով բա-
ցատ րում է ին փաս տե րը: Ստեղծ վեց ներ քին ին տեր ֆեյս, որ պես զի հնա րա վոր լի ներ հա մե մա տու-
թյուն ներ ա նել տար բեր ե րկր նե րի մի ջեւ:

 Հա ջորդ քայ լը գեր մա նա կան «Բաց տվյալ նե րի ցան ցի» հետ կապ վելն էր` գտ նե լու ծրագ րա վո-
րող ներ, ո րոնք կօգ նե ին ի րա կա նաց նել նա խա գի ծը: Բարձր մո տի վա ցի ա ու նե ցող մարդ կան ցից 
կազմ ված այս հան րու թյու նը մեզ խոր հուրդ տվեց Գրե գոր Աի շին՝ շատ տա ղան դա վոր դի զայ-
ներ, ով պետք է ստեղ ծեր այն պի սի հա վել ված, ո րը մեր ե րա զանք ներն ի րա կա նու թյան վե րա ծեր 
(ա ռանց օգ տա գոր ծե լու Flash ծրա գի րը, ին չը շատ կա րե ւոր էր մեզ հա մար): Գրե գո րը Raphaël-Ja-
vascript Library ծրագ րի մի ջո ցով ստեղ ծեց բարձր ո րա կի ին տե րակ տիվ վի զո ւա լի զա ցի ա` կազմ-
ված շր ջա նակ ներց:

Մեր հա մա գոր ծակ ցու թյան ար դյուն քում ստեղծ վեց հա ջող ված ին տե րակ տիվ ին ֆոգ րա ֆի կա, ո րը 
բազ մա թիվ դի տում ներ ու նե ցավ: Այդ ին ֆոգ րա ֆի կայի մի ջո ցով հեշ տու թյամբ կա րե լի է հա մե մա-
տել ցան կա ցած եր կու եր կիր, ի նչն էլ այն դարձ նում է օգ տա կար ո րո նո ղա կան հա մա կարգ: Սա 
նշա նա կում է, որ մենք այն պար բե րա բար կա րող ե նք օգ տա գոր ծել մեր ա ռօ րյա խմ բագ րա կան 
կյան քում: Օ րի նակ, ե թե լու սա բա նում ե նք Ին դո նե զի այի կեն սա մա կար դա կի հետ կապ ված ի նչ-որ 
խն դիր, հեշ տու թյամբ եւ շատ ա րագ դրան կա րող ե նք կցել գրա ֆի կա, ո րը « հա մե մա տում է Ին դո-
նե զի այի եւ օ րի նակ՝ Գեր մա նի այի կեն սա պայ ման նե րը»: Մեր թի մին փո խանց ված այս գի տե լի քը, 
հմ տու թյուն ներն ու փոր ձը մեծ ներդ րում էր մեր հե տա գա նա խագ ծե րում:

Մենք պար զե ցինք, որ Zeit Online-ո ւմ տվյալ նե րի օգ տա գործ մամբ ստեղծ ված մեր նա խագ ծե րը 
բազ մա թիվ դի տում ներ են ու նե ցել եւ նոր մի ջոց նե րի կի րառ մամբ նպաս տել են ըն թեր ցող ներ 
ներգ րա վե լուն: Օ րի նակ՝ Ճա պո նի ա յում տե ղի ու նե ցած ցու նա մի ից հե տո Ֆու կու շի մայի ա տո մա-
կա յա նի շուրջ ստեղծ ված ի րա վի ճա կը լայ նո րեն լու սա բան վում էր: Ա տո մա կա յա նից ռա դի ոակ տիվ 
նյու թե րի ար տա հոս քից հե տո կա յա նին հա րող տա րած քից՝ մին չեւ 30 կմ շա ռավ ղով բնա կա վայ րե-
րից բո լո րին տար հա նե ցին: Մար դիկ կա րող է ին կար դալ եւ տես նել բազ մա թիվ նյու թեր տար հան-
ման մա սին: Սա կայն Zeit Online-ը գտավ նո րա րար մի մի ջոց, որ պես զի գեր մա նա կան լսա րա նին 
բա ցատ րի դրա ազ դե ցու թյան մասշ տա բը: Մենք հարց րինք, թե Գեր մա նի ա յում ա տո մա կա յան նե-
րի հա րե ւա նու թյամբ քա նի մարդ է բնակ վում: Նրան ցից քա նի՞սն են ապ րում 30 կմ շա ռավ ղի վրա: 
Այս քար տե զը ցույց է տա լիս, թե քա նի մարդ պետք է տար հան վի, ե թե նման ի րա վի ճակ լի նի նաեւ 
Գեր մա նի ա յում: Ար դյուն քում կայ քում մենք ու նե ցանք բազ մա թիվ դի տում ներ, ի սկ նա խա գի ծը 
լայ նո րեն տա րած վեց սո ցի ա լա կան ցան ցե րում: Տվ յալ նե րի լրագ րու թյամբ ստեղծ ված նա խագ-
ծե րը հա մե մա տա բար հեշ տո րեն կա րե լի է թարգ մա նել նաեւ այլ լե զու նե րով: Մենք ստեղ ծե ցինք 
ա տո մա կա յան նե րի հա րե ւա նու թյամբ ապ րող նե րի մա սին նա խագ ծի նաեւ ան գլե րեն տար բե րա կը 
եւ տա րա ծե ցինք այն Ա ՄՆ-ո ւմ: Այն ան նա խա դեպ քա նա կի դի տում ներ բե րեց: Լրատ վա մի ջոց նե-
րը ցան կա նում են, որ ըն թեր ցող ներն ի րենց ըն կա լեն որ պես ին ֆոր մա ցի այի վս տա հե լի եւ ազ դե-
ցիկ աղ բյուր ներ: Մեր հա մոզ մամբ տվյալ նե րի օգ տա գործ մամբ ստեղծ ված մե դի ա նա խագ ծե րը, 
ո րոնք ըն թեր ցող նե րին հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ու սում նա սի րել եւ բազ մա թիվ ան գամ օգ տա-
գոր ծել չմ շակ ված տվյալ նե րը, բարձ րաց նում են մեր նկատ մամբ վս տա հու թյու նը:

 Ա վե լի քան եր կու տա րի Zeit Online-ի հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի բա ժի նը եւ գլ խա վոր խմ-
բա գիր Վոլֆ գանգ Բլաուն հրա պա րա կավ պաշտ պա նել են այն տե սա կե տը, որ տվյալ նե րի լրագ-

https://okfn.de/
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http://opendata.zeit.de/pisa-wohlstands-vergleich/visualisierung.php#/en/DEU-IDN
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րու թյու նը պատ մու թյուն ներ պատ մե լու եւ նյու թեր պատ րաս տե լու կա րե ւոր մի ջոց է: Թա փան ցի-
կու թյու նը, ար ժա նա հա վա տու թյու նը եւ օգ տա տե րե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը մեր փի լի սո փա յու-
թյան կա րե ւոր մասն են: Այդ ի սկ պատ ճա ռով տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը մեր ներ կայիս եւ ա պա գա 
աշ խա տան քի ան բա ժա նե լի մասն է: Տվ յալ նե րի վի զո ւա լի զա ցի ան կա րող է նյու թի ըն կալ մանն 
ար ժեք հա ղոր դել եւ գրա վիչ տար բե րակ է խմ բագ րա կան ո ղջ թի մի հա մար՝ ներ կա յաց նե լու ի րենց 
ստեղ ծած բո վան դա կու թյու նը:

 Օ րի նակ՝ 2011թ. նոյեմ բե րի 9-ին բան կային եւ ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող Deutsche 
Bank ըն կե րու թյու նը խոս տա ցավ դա դա րեց նել կա սե տային ռում բե րի ար տադ րու թյան ֆի նան սա-
վո րու մը: Սա կայն Facing Finance շա հույթ չհե տապն դող կազ մա կեր պու թյան հե տա զո տու թյան հա-
մա ձայն՝ այդ խոս տու մից հե տո էլ բան կը շա րու նա կեց վար կեր տրա մադ րել կա սե տային ռազ մամ-
թերք ար տադ րող նե րին:

 Այդ տվյալ նե րի հի ման վրա ստեղծ ված վի զո ւա լի զա ցի ան  մեր ըն թեր ցող նե րին ցույց է տա լիս գու-
մա րի հոս քե րը տար բեր ո ւղ ղու թյուն նե րով: Deutsche Bank-ի տար բեր բա ժին ներ եւ են թա բա ժին-
ներ դա սա վոր ված են վի զո ւա լի զա ցի այի վե րե ւի հատ վա ծում, ի սկ այն ըն կե րու թյուն նե րը, ո րոնք 
մե ղադր վում են կա սե տային ռազ մամ թեր քի ար տադ րու թյու նում ներգ րավ ված լի նե լու մեջ̀  ներ-
քե ւում: Այդ եր կու սի մեջ տե ղում` ժա մա նա կա ցույ ցի վրա, նշ ված են ան հա տա կան վար կե րը: Սեղ-
մե լով շր ջա նակ նե րի վրա՝ կա րե լի է տես նել յու րա քան չ յուր գոր ծար քի ման րա մաս նե րը: Ան շուշտ, 
այս ա մե նի մա սին կա րե լի էր պատ մել նաեւ տեքս տային նյու թի մի ջո ցով: Սա կայն վի զո ւա լի զա-
ցի ան մեր ըն թեր ցող նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս տար բեր ըն կե րու թյուն նե րի, կա ռույց նե րի 
մի ջեւ առ կա ֆի նան սա կան կախ վա ծու թյու նը հաս կա նալ եւ բա ցա հայ տել ա վե լի հաս կա նա լի ե ղա-
նա կով:

 

 

Ն կար 19. Ռում բե րի բիզ նե սը (Zeit Online)
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Դի տար կենք մեկ այլ օ րի նակ. Գեր մա նի այի դաշ նային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյու նը հրա պա-
րա կել է Գեր մա նի ային ա ռնչ վող կա րե ւոր վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ` ը նդ գր կե լով նաեւ մին չեւ 
2060-ն ըն կած տար բեր ժո ղովր դագ րա կան սցե նար նե րի մո դել ներ: Այս տվյալ նե րը ներ կա յաց-
նե լու ա մե նաըն դուն ված տար բե րա կը բնակ չու թյան բուրգն է. այն պես, ի նչ պես ա րել է Դաշ նային 
վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյու նը:

Գի տա կան բաժ նի մեր գոր ծըն կեր նե րի օգ նու թյամբ փոր ձե ցինք ըն թեր ցող նե րին տրա մադ րել 
ա պա գայի հան րու թյան հա մար կան խա տես ված ժո ղովր դագ րա կան տվյալ նե րը բա ցա հայ տե լու 
ա վե լի լավ մի ջոց: Մեր վի զո ւա լի զա ցի ա յում ներ կա յաց նում ե նք 40 մար դուց բաղ կա ցած խումբ, 
ո րում ներ կա յաց ված են տա րի քային տար բեր խմ բե րի մար դիկ՝ սկ սած 1950-ից մին չեւ 2060թ.. 
նրանք բա ժան ված են 8 տար բեր խմ բե րի: Այն նման է գեր մա նա կան հա սա րա կու թյան խմ բա-
կային լու սան կա րի՝ տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում: Նույն ին ֆոր մա ցի ան, ո րը վի զո ւա լաց վել 
է « հան րու թյան բուրգ» տար բե րա կով, շատ ա նո րոշ պատ կե րա ցում է տա լիս ի րա վի ճա կի մա-
սին, սա կայն ըն թեր ցող նե րը ա վե լի հեշտ են ըն կա լում ե րե խա նե րից, ե րի տա սարդ նե րից, պա-
տա նի նե րից եւ ծե րե րից կազմ ված քա ղա քա ցի նե րի խմ բե րը: Նրանք այդ տվյալ նե րի հետ կա րող 
են ա վե լի հեշ տու թյամբ աշ խա տել: Բա վա կան է մի այն սեղ մել «play» կո ճա կը եւ սկ սել ձեր 110 
տար վա « ճա նա պար հոր դու թյու նը»: Հնա րա վոր է ա վե լաց նել ձեր ծնն դյան տա րե թի վը եւ սե ռը, 
եւ կդառ նաք խմ բա կային լու սան կա րի մի մա սը, ի նչ պես նաեւ կտես նեք ձեր ժո ղովր դագ րա կան 
« ճա նա պար հոր դու թյու նը» տաս նա մյակ նե րի մի ջով եւ ձեր սե փա կան կյան քի տե ւո ղու թյու նը:

Սա շա Վե նոր, Zeit Online

Ն կար 20. Ժո ղովր դագ րա կան տվյալ նե րի վի զո ւա լա ցում (Zeit Online)
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ԻՆՉ ՊԵՍ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ ԸՆ ԴՈՒ ՆԵԼ ՀԱ ՔԵ ՐԻ

Լ րագ րո ղերն ի նձ պար բե րա բար հարց նում են, թե ի նչ պես կա րե լի է գտ նել կո դա վո րո ղի կամ 
ծրագ րա վո րո ղի, ո րը կա րող է օգ նել ի րա կա նաց նե լու ի րենց ծրագ րե րը: Պետք չէ մի ա միտ լի նել 
եւ մտա ծել, թե սա մի ա կող մա նի գոր ծըն թաց է: Քա ղա քա ցի ա կան պարտ քի զգա ցում ու նե ցող հա-
քեր նե րը եւ տվ յալ նե րի լրագ րու թյան վար պետ նե րը ե ւս հակ ված են լրագ րող նե րի հետ կա պի մեջ 
մտ նել:

Լ րագ րող նե րը տվյալ նե րի օգ նու թյամբ ստեղծ ված գոր ծիք նե րի եւ ծա ռա յու թյուն նե րի փոր ձա ռու 
կի րա ռող ներ են: Ծրագ րա վո րող նե րի տե սան կյու նից լրագ րող նե րը ոչ ստան դարտ մտա ծե լա կերպ 
ու նեն եւ կա րող են օգ տա գոր ծել տվ յալ նե րի գոր ծիք ներն այն պի սի հա մա տեքս տում, որ ծրագ րա-
վո րող նե րի մտ քով նախ կի նում եր բեք չի ան ցել (հե տա դարձ կապն ու ար ձա գանքն ան գնա հա տե լի 
է): Լրագ րող նե րը նաեւ օգ նում են նա խագ ծե րին տալ հա մա տեքստ, դրանց շուրջ քն նար կում ծա-
վա լել եւ դարձ նել դրանք կա րե ւոր: Սա հա մա կե ցու թյան հա րա բե րու թյուն ներ են:

 Բա րե բախ տա բար, սա նշա նա կում է, որ ե թե դուք սահ մա նա փակ բյու ջե ի պայ ման նե րում աշ խա-
տան քի ըն դու նե լու նպա տա կով փնտ րում եք հա քե րի կամ մե կին, ո ւմ հետ հնա րա վոր է հա մա գոր-
ծակ ցել, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ կգտն վի մե կը, ով հե տաքրքր ված կլի նի եւ կու զե նա օգ նել 
ձեզ:

Ա րոն Փիլ հո ֆե րը New York Times-ից պատ մում է, թե ի նչ պես կա րե լի է գտ նել հա քեր նե րի.

Հ նա րա վոր է՝ պար զեք, որ ձեր կազ մա կեր պու թյու նում ար դեն աշ խա տում են այն պի սի հմ տու
թյուն նե րով մար դիկ, ո րոնց դուք փնտ րում եք, սա կայն նրանք հա վա նա բար ձեր խմ բագ րու թյու
նում չեն նս տում: Շր ջեք ո ղջ տա րած քում, այ ցե լեք Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի բա ժին, 
եւ ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ ձեր փնտր տու քը հա ջո ղու թյամբ կպ սակ վի: Կա րե ւոր է նաեւ 
ճիշտ գնա հա տել ծրագ րա վո րո ղի մաս նա գի տա կան ո գե ւոր վա ծու թյան աս տի ճա նը, ը նդ հա նուր 
մա կար դակն ու տե սա կը: Ա վե լի լավ է գտ նել այն պի սի մե կին, ո րի հա մա կար գիչն ա հա այս պի սի 
տեսք կու նե նա:
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Ն կար 21. Պատ վո նշան. հա քեր նե րին/ կո դա վո րող նե րին հա ճախ հեշ տու թյամբ կա րե լի է նկա տել հա մա կար գիչ
նե րին փակց ված տա րա տե սակ պի տակ նե րից
 
… եւ այդ ժա մա նակ գու ցե դուք ճիշտ ը նտ րու թյուն եք ա րել:

Եւս մի քա նի գա ղա փար.

 Հայ տա րա րու թյուն տե ղադ րեք աշ խա տան քի ո րոն ման կայ քե րում

 Կողմ նո րոշ վեք, թե ձեզ ի նչ է հար կա վոր,եւ հայ տա րա րու թյուն տա րա ծեք այն պի սի կայ քե րում, 
ո րոնք մաս նա գի տաց ված են ծրագ րա վոր ման տար բեր լե զու նե րով աշ խա տող ծրագ րա վո րող ներ 
գտ նե լու մեջ: Օ րի նակ` Python Job Boardկայ քը:

 Օգ տա գոր ծեք հա մա պա տաս խան է լեկտ րո նային փոս տի հաս ցե նե րի ցու ցակ ներ 
Օ րի նակ` NICAR-L եւ Data Driven Journalism օն լայն հար թակ նե րի է լեկտ րո նային հաս ցե նե րի ցու-
ցակ նե րը:

 Կապ հաս տա տեք հա մա պա տաս խան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ 
Օ րի նակ, ե թե դուք ու զում եք ո րե ւէ կայ քից տվյալ ներ կոր զել կամ կար գի բե րել դրանք, կա րող եք 
կապ վել այն պի սի կազ մա կեր պու թյան հետ, ի նչ պի սին Scraperwiki-ն է: Այն ու նի վս տա հե լի եւ աշ-
խա տել ցան կա ցող ծրագ րա վո րող նե րի մի ամ բողջ հաս ցե ա գիրք:

 Մի ա ցեք հա մա պա տաս խան խմ բե րին եւ ցան ցե րին 
Ու շադ րու թյուն դարձ րեք այն պի սի նա խա ձեռ նու թյուն նե րին, ի նչ պի սիք են Hacks/Hackers-ը: Այն 
լրագ րող նե րին եւ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի մաս նա գետ նե րին հա վա քում է մեկ տեղ: 
Այժմ ամ բողջ աշ խար հում ստեղծ վում են Hacks/Hackers խմ բեր: Կա րող եք փոր ձել նաեւ ի րենց աշ-
խա տան քի տե ղե կագ րի մի ջո ցով հայ տա րա րու թյուն տա րա ծել:

https://www.python.org/jobs/
https://www.python.org/jobs/
http://www.ire.org/resource-center/listservs/subscribe-nicar-l/
http://www.ire.org/resource-center/listservs/subscribe-nicar-l/
http://lists.okfn.org/mailman/listinfo/data-driven-journalism
http://lists.okfn.org/mailman/listinfo/data-driven-journalism
https://scraperwiki.com/
https://scraperwiki.com/
http://hackshackers.com/
http://hackshackers.com/blog/2012/02/25/subscribe-to-hackshackers-jobs-newsletter/
http://hackshackers.com/blog/2012/02/25/subscribe-to-hackshackers-jobs-newsletter/
http://hackshackers.com/blog/2012/02/25/subscribe-to-hackshackers-jobs-newsletter/
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 Նույն հե տաքրք րու թյուն ներ ու նե ցող տե ղա կան հան րույթ
 Կա րող եք ա րագ ո րո նել նաեւ հա մա ցան ցում` նշե լով ձեզ ան հրա ժեշտ տա րած քը, հմ տու թյուն-
նե րը եւ այլ ա ռանց քային բա ռեր(օ րի նակ ‘javascript’ + ‘london’): Meetup.com-ի նման կայ քե րը ե ւս 
կա րող են հի ա նա լի հար թակ լի նել, որ տե ղից ար ժի սկ սել ձեր փնտր տու քը:

 Հա քա թոն ներ եւ մր ցույթ ներ
 Կապ չու նի՝ ա րդյոք գու մա րային մր ցա նակ կա, թե ոչ, հա վել ված նե րի եւ վի զո ւա լի զա ցի ա նե րի մր-
ցույթ նե րը, ի նչ պես նաեւ մաս նա գի տա կան այլ մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 
զար գաց նել հմ տու թյուն նե րը, լավ ա ռիթ են հա մա գոր ծակ ցու թյան եւ կա պեր ստեղ ծե լու հա մար:

 Հարց րեք հա մա կարգ չի/ հա մա ցան ցի սի րա հար նե րին
 Հա մա կարգ չի/ հա մա ցան ցի սի րա հար նե րը մշ տա պես շփ վում են մարդ կանց հետ, ով քեր ի րենց 
նման շատ են սի րում հա մա կար գիչ ներ ու հա մա ցան ցը եւ շատ բան են հաս կա նում դրան ցից: Մե-
կից մյու սին փո խանց վող ին ֆոր մա ցի ան լավ տար բե րակ է լավ մարդ կանց գտ նե լու եւ նրանց հետ 
աշ խա տե լու հա մար:

 Իսկ ե թե ար դեն գտել եք հա քեր, ա պա ի նչ պե՞ս պետք է պար զել նա լա՞վն է, թե՞ ոչ: Guardian-ի 
ին տե րակ տիվ ներ պատ րաս տե լու ա ռա ջա տար մաս նա գետ Ա լաս թեր Դան թին հարց րել ե նք, թե 
ի նչ պես կա րե լի է ճա նա չել լավ հա քե րին.

Ն րանք կա րո ղա նում են կա տա րել տա րա տե սակ ա ռա ջադ րանք ներ 
Երբ վերջ նա ժամ կետ նե րի պայ ման նե րում ես աշ խա տում, ա վե լի լավ է կա րո ղա նաս մի քա նի բան 
ա նել, քան վար պետ լի նես մի այն մեկ բա նում: Լու րե րի հա վել ված ներ ստեղ ծե լու հա մար ան հրա-
ժեշտ է ե ՛ւ գլուխ հա նել տվ յալ նե րից, ե ՛ւ դի նա միկ լի նել, ե ՛ւ ան խո հե մու թյան հաս նող քա ջու թյուն 
ու նե նալ:

Ն րանք տես նում են ամ բող ջա կան պատ կե րը 
Ամ բող ջա կան մտա ծո ղու թյու նը նա խա պատ վու թյու նը տա լիս է է ու թյա նը եւ ոչ թե տեխ նի կա կան 
ման րա մաս նե րին։ Ես կնա խընտ րե ի մեկ նո տա լսել, բայց լի զգաց մուն քով, քան չդա դա րող վիր-
տո ւո զու թյուն՝ ան հաս կա նա լի մասշ տաբ նե րով։ Պար զեք, թե որ քա նով նրան դուր կգա աշ խա տել 
դի զայ նե րի հետ մի ա սին:

Ն րանք պատ մում են լավ պատ մու թյուն
 Պատ մե լու ար վես տը պա հան ջում է հա մա պա տաս խա նեց նել ա մեն ի նչ ժա մա նա կի եւ տա րա ծու-
թյան մեջ: Պար զիր, թե ի րենք ա մե նա շա տը որ նա խագ ծով են հպար տա նում եւ խնդ րիր նրանց 
պատ մել քեզ, թե ի նչ պես են այն ստեղ ծել: Սա շատ բան կբա ցա հայ տի ի նչ պես նրանց շփ վե լու 
կա րո ղու թյան, այն պես էլ տեխ նի կա կան կա րո ղու թյուն նե րի մա սին:

Ն րանք ա մեն ի նչ ման րա մասն քն նար կում են 
Ինչ-որ բան ա րագ ստեղ ծե լու հա մար հար կա վոր է խա ռը թի մային աշ խա տանք հա նուն ը նդ հա-
նուր նպա տա կի: Յու րա քան չ յուր ան դամ պետք է հար գի իր գոր ծըն կե րո ջը եւ պատ րաստ լի նի 
բա նակ ցե լու: Չնա խա տես ված խո չըն դոտ նե րը հա ճախ պա հան ջում են ա րագ վե րապ լա նա վո րում 
եւ հա մա տեղ փոխ զի ջում ներ:

Ն րանք ի նք նակրթ վում ե ն
 Տեխ նո լո գի ա նե րը շատ ա րագ են զար գա նում: Մեծ ջան քեր են պա հանջ վում այդ ա մե նից հետ 
չմ նա լու հա մար: Հան դի պե լով տար բեր ո լորտ նե րում աշ խա տած ծրագ րա վո րող նե րի հետ՝ կա րող 
եմ ա սել, որ նրանց ա մե նաբ նո րոշ գի ծը նոր բա ներ սո վո րե լու ցան կու թյունն է՝ ը ստ ան հրա ժեշ-
տու թյան կամ պա հան ջի:

 Լյու սի Չամ բերս, Open Knowledge Foundation
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Ինչ պես գտ նել ձեր ե րա զան քի ծրագ րա վո րո ղին
 Լավ եւ հո յա կապ ծրագ րա վո րո ղի ար դյու նա վե տու թյան տար բե րու թյու նը ոչ թե գծային է, այլ աս-
տի ճա նա կան։ Ճիշտ մաս նա գե տի աշ խա տան քի ըն դու նե լը շատ կա րե ւոր է: Ցա վոք, դա նաեւ 
բարդ գործ է: Ե թե տեխ նի կա կան գի տե լիք ներ ու նե ցող փոր ձա ռու մե նե ջեր չես, բա վա կա նին դժ-
վար է հաս կա նալ, թե ա րդյոք տվյալ թեկ նա ծուն լավն է, թե ոչ: Ե թե դրան ա վե լաց նենք նաեւ այն 
աշ խա տա վար ձե րը, որ լրատ վա կան կազ մա կեր պու թյուն ներն ի վի ճա կի են վճա րել, ա պա բա վա-
կա նին բարդ ի րա վի ճակ է ստեղծ վում:

Chicago Tribune-ո ւմ աշ խա տան քի ըն դու նե լիս մենք եր կու գրա վիչ գոր ծո նի վրա ե նք շեշ տադ րում 
ա նում՝ զգա յա կան եւ տեխ նի կա կան: Զգա յա կանն այն է, որ լրագ րու թյու նը կեն սա կան է գոր ծող 
ժո ղովր դա վա րու թյան հա մար: Աշ խա տիր այս տեղ, եւ դու կա րող ես փո խել աշ խար հը: Տեխ նի կա-
կան գրավ չու թյունն այն է, որ մենք ձեզ կա րող ե նք այն քան ա ռաջ տա նել, որ քան շատ դուք կա րող 
եք սո վո րել: Մեր նա խագ ծե րը փոքր են, ա րագ եւ ցիկ լային: Յու րա քան չ յուր նա խա գիծ են թադ րում 
է նոր գոր ծի քա կազմ, նոր լե զու, նոր թե մա (հա կահր դե հային ան վտան գու թյուն, թո շակ նե րի հա-
մա կարգ), ո րոնք պետք է ու սում նա սի րել: Խմ բագ րու թյու նում աշ խա տե լը ծանր փոր ձու թյուն ներ է 
են թադ րում: Ես եր բեք չեմ ղե կա վա րել այն պի սի թիմ, ո րն այս քան շատ բան է սո վո րել ու այս քան 
ա րագ, ի նչ պես մեր թի մը:

Ինչ վե րա բե րում է հար ցին, թե որ տեղ փնտ րել նրանց, ա պա մեզ բախտ վի ճակ վեց հի ա նա լի 
հա քեր ներ գտ նել բաց կա ռա վար ման հան րու թյու նից: Sunlight Labs-ի է լեկտ րո նային փոս տի հաս-
ցե նե րի ցու ցակն այն վայրն է, որ տեղ գի շե րը մի մյանց հետ շփ վում են ցե րե կը ձանձ րա լի աշ-
խա տան քային ա ռօ րյայով ապ րող բա րե հո գի է քս ցենտ րիկ ներ: Մյուս պո տեն ցի ալ վայ րը Code for 
America(CfA) կազ մա կեր պու թյունն է: Ա մեն տա րի այն տե ղից դուրս են գա լիս մի խումբ մար դիկ, 
ո րոնք փնտ րում են ի րենց հա ջորդ մեծ նա խա գի ծը: Եւ որ պես բո նուս` CfA-ո ւմ հար ցազ րույց նե րը 
շատ խիստ են. նրանք ձեր փո խա րեն ստու գում են մաս նա գետ նե րին: Այ սօր ծրագ րա վոր մամբ 
հե տաքրքր ված լրագ րող ներ են դուրս գա լիս նաեւ լրագ րո ղա կան դպ րոց նե րից: Ի րենք, ի հար կե, 
դեռ « հա սու նա ցած» չեն, սա կայն մեծ պո տեն ցի ալ ու նեն:

Եւ վեր ջա պես, ծրագ րա վո րող ներ աշ խա տան քի ըն դու նե լը պար զա պես բա վա կան չէ: Ձեզ ան-
հրա ժեշտ է նաեւ տեխ նի կա կան կա ռա վա րում: Մի այ նակ ծրագ րա վո րո ղը (հատ կա պես նա, ով 
նոր է ա վար տել լրագ րու թյան դպ րո ցը եւ աշ խա տան քային փորձ չու նի) ա մե նա լավ տար բե րա կը 
չէ: Նույ նիսկ ա մե նա լավ ծրագ րա վո րո ղը, հա մա կարգ չի հետ մե նակ մնա լիս կնա խընտ րի ա նել 
ի րեն հե տաքրք րող տեխ նի կա կան աշ խա տանք, քան այն, ի նչն ա մե նա կա րե ւորն է ձեր լսա րա նի 
հա մար: Սա կա րող եք կո չել հա վել ված նե րի խմ բագ րի աշ խա տան քի ըն դու նում կամ ծրագ րի ղե-
կա վա րի, կո չեք այն, ի նչ պես ու զում եք: Լրագ րող նե րի պես ծրագ րա վո րող նե րը ե ւս կա րիք ու նեն 
խմ բա գիր նե րի, ո ւղ ղու թյուն ցույց տվող նե րի եւ այն պի սի մի մար դու, ո րը կս տի պի նրանց ծրա գի րը 
ժա մա նա կին ա վար տել:

Բ րա յան Բո ւայե, Chicago Tribune
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Ն կար 22. Հա քա թոն. ի նչ պես խթա նել լրագ րող նե րի եւ ծրագ րա վո րող նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը (ն կա րը̀  
Հայնց Հա վին գայի)

2010թ. մար տին Ո ւտ րեխ տում հիմ նադր ված SETUP կազ մա կեր պու թյու նը կազ մա կեր պեց «Հա քե-
րային լրագ րու թյուն» մի ջո ցա ռու մը: Այն նպա տակ ու ներ ամ րապն դել եւ ը նդ լայ նել ծրագ րա վո րող-
նե րի ու լրագ րող նե րի մի ջեւ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը:

« Մենք կազ մա կեր պել ե նք հա քա թոն հի ա նա լի հա վել ված ներ ստեղ ծե լու հա մար, սա կայն 
տվ յալ նե րի մեջ մենք չենք կա րո ղա նում տես նել հե տաքր քիր պատ մու թյուն ներ: Այն, ի նչ մենք 
ստեղ ծում ե նք սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյուն եւ ազ դե ցու թյուն չու նի»,- ա սում է ին ծրագ րա վո-
րող նե րը: « Մենք գի տակ ցում ե նք տվ յալ նե րի լրագ րու թյան կա րե ւո րու թյու նը, սա կայն չու նենք 
ան հրա ժեշտ բո լոր տեխ նի կա կան հմ տու թյուն նե րը` ստեղ ծե լու մեր ու զա ծը»,-ա սում է ին լրագ-
րող նե րը:

 Դի տար կենք մար զային թեր թում աշ խա տե լու օ րի նա կը. ո ՛չ գու մար կա եւ ո ՛չ էլ դր դա պատ ճառ խմ-
բագ րու թյու նում ծրագ րա վո րո ղի աշ խա տան քի ըն դու նե լու: Հո լան դա կան թեր թե րում տվյալ նե րի 
լրագ րու թյամբ ստեղծ ված նյու թե րի քա նակն այդ ժա մա նակ ան հայտ էր:

 Հա քա թո նի ձե ւա չա փը հի ա նա լի աշ խա տեց: Հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար ան կաշ կանդ մի-
ջա վայր էր, որ տեղ ա ռատ է ին պից ցան եւ է ներ գե տիկ ըմ պե լիք նե րը: RegioHack հա քա թո նը 
կազ մա կեր պել է ին իմ գոր ծա տուն՝ տե ղա կան De Stentor թեր թը, եւ մեր քույր պար բե րա կա նը՝ 
TC Tubantia-ն, ի նչ պես նաեւ Saxion Hogescholen Enschede հա մալ սա րա նը, ո րը մի ջո ցառ ման հա մար 
տա րածք տրա մադ րեց:

https://www.setup.nl/content/hacking-journalism
https://www.setup.nl/content/hacking-journalism
https://tkkrlab.nl/wiki/Regiohack_v2.0
http://www.destentor.nl/
http://www.destentor.nl/
http://www.tctubantia.nl/
http://saxion.nl/
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 Պայ ման նե րը հե տե ւյալն է ին. յու րա քան չ յու րը կա րող էր գրանց վել 30-ժա մյա հա քա թո նին: Մենք 
ա պա հո վում է ինք սնն դով եւ ըմ պե լիք նե րով: Ա կն կա լում է ինք ու նե նալ 30 մաս նա կից, ո րոնք պետք 
է բա ժան վե ին 6 խմ բի: Այս խմ բե րը աշ խա տե լու է ին տար բեր թե մա նե րի վրա՝ հան ցա գոր ծու թյուն-
ներ, ա ռող ջա պա հու թյուն, տրանս պորտ, ան վտան գու թյուն, ծե րա ցում եւ իշ խա նու թյուն: Մեզ հա-
մար այս մի ջո ցառ ման ե րեք հիմ նա կան նպա տակ նե րը հե տե ւյալն է ին.

Մեզ հա մար տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը նոր եւ ան հայտ բան է: Դրա օգ տա կա րու թյունն ա պա-
ցու ցե լու մի ակ տար բե րա կը լավ պատ մու թյուն ներ ստեղ ծելն է: Մենք նա խա տե սել է ինք ստեղ ծել 
տվ յալ նե րի օգ տա գործ մամբ նվա զա գույ նը 3 պատ մու թյուն:

Ծա նո թաց նել մարդ կանց մի մյանց հետ
 Մենք` լրագ րող ներս, չգի տենք, թե ի նչ պես է ստեղծ վում տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը եւ չենք էլ ձե-
ւաց նում, թե գի տենք: Լրագ րող նե րին, ու սա նող նե րին եւ ծրագ րա վո րող նե րին 30 ժամ մի սե նյա-
կում պա հե լով՝ մենք ու զում ե նք, որ նրանք մի մյանց հետ կիս վեն գի տե լիք նե րով եւ ըն կա լում նե-
րով, գա ղա փար նե րով, բա ցա հայ տում նե րով:

Կազ մա կեր պել հա սա րա կա կան մի ջո ցա ռում
 Թեր թե րը հա սա րա կա կան մի ջո ցա ռում ներ հազ վա դեպ են կազ մա կեր պում, էլ չա սած հա քա-
թոն նե րի մա սին: Մենք ու զում է ինք փոր ձար կել, թե ի նչ ար դյունք կտար այս պի սի մի ջո ցա ռու մը: 
Ի րա կա նում այս մի ջո ցա ռու մը կա րող էր շատ լար ված լի նել, քա նի որ 30 ժամ ան ծա նոթ նե րի 
հետ մեկ մի ջա վայ րում լի նե լը, տա րա տե սակ ժար գոն ներ լսե լը, հա սա րակ հար ցե րին պա տաս-
խա նե լու հա մար «գ լուխ կոտ րե լը», հար մա րա վե տու թյան գո տուց դուրս աշ խա տե լը հեշտ բան 
չէ: Այս ոչ պաշ տո նա կան մի ջո ցա ռումն ըն կե րա կան հան դիպ ման վե րա ծե լով (հի շո՞ւմ եք պից-
ցայի եւ է ներ գե տիկ ըմ պե լիք նե րի մա սին) մենք ու զում է ինք ստեղ ծել այն պի սի մթ նո լորտ, որ տեղ 
լրագ րող ներն ու ծրագ րա վո րող ներն ի րենց հար մա րա վետ զգային եւ հա մա գոր ծակ ցու թյունն 
ար դյու նա վետ լի ներ:

 Նախ քան մի ջո ցա ռու մը TC Tubantia-ն հար ցազ րույց էր վերց րել մի ոս տի կա նի այ րուց, ով գիրք էր 
գրել իր ա մուս նու աշ խա տան քային տա րի նե րի մա սին: Նա նաեւ մի փաս տա թուղթ ու ներ, ո րում 
գրանց ված է ին Նի դեռ լանդ նե րի ա րե ւե լ յան մա սի բո լոր սպա նու թյուն նե րը: Այս փաս տա թուղ թը 
կազ մել էր նրա ա մու սի նը՝ սկ սած 1945-ից: Որ պես կա նոն նման դեպ քե րում մենք հրա պա րա կում 
ե նք փաս տա թուղ թը մեր կայ քում: Սա կայն այս ան գամ մենք ստեղ ծե ցինք ին ֆոր մա ցի ոն ա ղ յու-
սակ` օգ տա գոր ծե լով Tableau ծրա գի րը: Մեր RegioHack կայ քի բլո գում ան դրա դար ձանք այս նա-
խագ ծին՝ պատ մե լով, թե ի նչ պես ի րա կա նաց րինք այն:

 Հա քա թո նի ըն թաց քում խմ բե րից մեկն ա ռա ջար կեց ան դրա դառ նալ դպ րոց նե րի զար գաց ման եւ 
մեր շր ջա նի ծե րաց ման թե մային:

Վի զո ւա լի զա ցի ա պատ րաս տե լով ա պա գա կան խա տե սում նե րի մա սին` մենք հաս կա ցանք, թե մի 
քա նի տա րի ան ց որ քա ղաք ներն են խն դիր ներ ու նե նա լու սո վո րող նե րի թվի նվազ ման պատ ճա-
ռով: Հիմն վե լով այս ու սում նա սի րու թյան վրա՝ պատ րաս տե ցինք հոդ ված, թե ի նչ պես այն կազ դի 
մեր շր ջա նի դպ րոց նե րի վրա:

Մենք նաեւ սկ սե ցինք շատ հա վակ նոտ մի նա խա գիծ De Tweehonderd van Twente (Եր կու հա րյու-
րից քսա նը) ան վամբ` պար զե լու, թե ով ա վե լի շատ իշ խա նու թյուն ու նի շր ջա նում եւ կազ մե լու 
ա մե նաազ դե ցիկ մարդ կանց տվյալ նե րի բա զա: Google-ի հաշ վարկ նե րի մի ջո ցով, ո րն ա մե նա-
շատ կա պերն ու նի ազ դե ցիկ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ, ստեղծ վե լու է ա մե նաազ դե ցիկ մարդ-
կանց ցան կը: Սա կա րող է դառ նալ մի շարք հոդ ված նե րի թե մա, ի նչ պես նաեւ հզոր գոր ծիք կլի նի 
լրագ րող նե րի հա մար: Թե ով ո ւմ հետ է կապ ված, կա րող եք հարց նել տվ յալ նե րի այս բա զային 

http://www.tubantia.nl/regio/moord-en-doodslag-in-twente-1.2363511
http://www.tubantia.nl/regio/moord-en-doodslag-in-twente-1.2363511
http://www.tubantia.nl/regio/moord-en-doodslag-in-twente-1.2363511
https://public.tableau.com/s/resource-not-found
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եւ օգ տա գոր ծել այն ա ռօ րյա յում: Այն ու նի նաեւ մշա կու թային ար ժեք: Ար վես տա գետ ներն ար դեն 
հարց րել են, թե ա րդյոք կա րող են օգ տա գոր ծել բա զան գե ղար վես տա կան ին տե րակ տիվ ի նս տա-
լ յա ցի ա ներ պատ րաս տե լու հա մար:

 
Ն կար 23. Նոր հա մայնք նե րը̀  հա վաք ված տվյալ նե րի լրագ րու թյան շուրջ (ն կա րը̀  Հայնց Հե վին գայի)

RegioHack հա քա թո նից հե տո մենք նկա տե ցինք, որ լրագ րող նե րը տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը դի-
տար կում են որ պես կեն սու նակ լրա ցում ա վան դա կան լրագ րու թյա նը: Իմ գոր ծըն կեր նե րը շա րու-
նա կե ցին կի րա ռել հա քա թո նի ըն թաց քում սո վո րած մե թոդ նե րը` ստեղ ծե լու ա վե լի հա վակ նոտ եւ 
նոր տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ մամբ նա խագ ծեր, ի նչ պի սին է բնա կա րա նային ադ մի նիստ րա տիվ 
ծախ սե րը: Այս տվյալ նե րը կի րա ռե լով ՝ես ին տե րակ տիվ քար տեզ պատ րաս տե ցի՝ օ գտ վե լով Fusion 
Tables ծա ռա յու թյու նից: Մենք խնդ րե ցինք մեր ըն թեր ցող նե րին տե սա կա վո րել տվ յալ նե րը, այ նու-
հե տեւ ար դյունք ներն ստա ցանք քրաուդ սոր սին գի6 մի ջո ցով: Fusion Tables-ո ւմ քար տե զի պատ-
րաստ ման վե րա բե րյալ  բազ մա թիվ հար ցեր ստա նա լուց հե տո, ես նաեւ տե սաու ղե ցույց ձայ նագ-
րե ցի այդ մա սին:

Ի՞նչ մենք սո վո րե ցինք: Շատ բան, բայց նաեւ շատ խո չըն դոտ նե րի բախ վե ցինք: Ա հա մեր ա ռանձ-
նաց րած չորս հիմ նա կան խն դիր նե րը.

   Ին չի՞ց սկ սել̀  հար ցի՞ց, թե՞ տվյալ նե րից
Գ րե թե բո լոր նա խագ ծե րը ին ֆոր մա ցի այի ո րոն ման փու լում փա կու ղի է ին մտ նում: Դեպ քե րի հիմ-
նա կան մա սում նրանք սկ սել է ին լրագ րո ղա կան հար ցից: Ի սկ հե տո՞: Ի ՞նչ տվ յալ ներ են հա սա նե-

6 Քրաուդսորսը կամ քրաուդսորսինգը յուրահատուկ մոդել է, որի միջոցով ան հատները կամ կազ մա-
կերպությունները դիմում են համացանցի օգտատերերին՝ խնդրե լով իրենց տրամադրել անհրաժեշտ 
գաղափարներ, ծառայություններ կամ ինֆորմացիա: 

http://www.destentor.nl/regio/10168441/.ece
http://www.destentor.nl/regio/10168441/.ece
http://www.jerryvermanen.nl/2012/01/tutorial-fusion-tables/
http://www.jerryvermanen.nl/2012/01/tutorial-fusion-tables/
http://www.jerryvermanen.nl/2012/01/tutorial-fusion-tables/
http://www.jerryvermanen.nl/2012/01/tutorial-fusion-tables/
http://www.jerryvermanen.nl/2012/01/tutorial-fusion-tables/
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լի: Որ տե՞ղ կա րող եք գտ նել դրանք: Եւ ե րբ գտ նում ես տվյալ նե րը, ա րդյոք դրանք տա լի՞ս են ձեր 
հար ցի պա տաս խա նը: Լրագ րող նե րը սո վո րա բար գի տեն, որ տե ղից գտ նել ին ֆոր մա ցի ա, ե րբ 
ու սում նա սի րում են հոդ վա ծի թե ման: Տվ յալ նե րի լրագ րու թյան դեպ քում լրագ րող նե րի մեծ մա սը 
չգի տի, թե ի նչ ին ֆոր մա ցի ա է հա սա նե լի:

   Ոչ բա վա րար տեխ նի կա կան գի տե լիք ներ
Տ վ յալ նե րի լրագ րու թյու նը մի ան գա մայն տեխ նի կա կան գի տա կարգ է: Եր բեմն պետք է հա տուկ 
ծրագ րի մի ջո ցով հա մա ցան ցից տվյալ ներ կոր զել, ի սկ եր բեմն էլ ծրա գիր գրեք, որ պես զի կա-
րո ղա նաք վի զո ւա լի զաց նել ձեր ար դյունք նե րը: Տվ յալ նե րի լրագ րու թյան հի ա նա լի ար դյունք ներ 
ստա նա լու հա մար ձեզ եր կու բան է ան հրա ժեշտ` փոր ձա ռու լրագ րո ղի լրագ րո ղա կան խո րա թա-
փան ցու թյուն եւ տեխ նի կա կան գի տե լիք ներ ու հմ տու թյուն ներ, թվային տեխ նո լո գի ա նե րի բազ-
մա կող մա նի փորձ: RegioHack հա քա թո նի ժա մա նակ պարզ դար ձավ, որ սա հա ճախ հան դի պող 
բան չէ:

   Ա րդյո՞ք դա նո րու թյուն է
 Նյու թի թե մա գտ նե լու հա մար մաս նա կից նե րը հիմ նա կա նում օգ տա գոր ծում է ին մեկ տվյալ նե րի 
բա զա տար բեր ա ղ յու սակ նե րի մեջ կա պեր գտ նե լու փո խա րեն: Պատ ճառն այն է, որ ան հրա ժեշտ 
են վի ճա կագ րա կան գի տե լիք ներ՝ տվ յալ նե րի հի ման վրա ստեղծ ված նյու թե րը ստու գե լու հա մար:

   Ո ՞րն է ըն դուն ված պրակ տի կան 
Ի րա կա նում սահ ման ված կամ ըն դուն ված պրակ տի կա չկա։ Պար զա պես մաս նա կից ներն ու նեն 
ո րո շա կի հմ տու թյուն ներ, սա կայն չգի տեն, թե որ տեղ եւ ե րբ կի րա ռել դրանք։ Լրագ րող նե րից 
մեկն այս աշ խա տան քը հա մե մա տեց տորթ թխե լու հետ։ « Մենք ու նենք բո լոր բա ղադ րիչ նե րը՝ ձու, 
ա լ յուր, կաթ եւ այլն։ Այդ ա մե նը լց նում ե նք տոպ րա կի մեջ, թա փա հա րում այն եւ ա կն կա լում, որ 
դրա նից տորթ դուրս կգա»։ Ան շուշտ, մենք ու նենք բո լոր բա ղադ րիչ նե րը, սա կայն բա ղադ րա տոմ-
սը ո չ ոք չգի տի։

 Ի՞նչ ա կն կա լել հի մա: Տվ յալ նե րի լրագ րու թյան հետ մեր ա ռա ջին փոր ձը կա րող է օգ նել այլ լրագ-
րող նե րի եւ ծրագ րա վո րող նե րի, ո րոնք ձգ տում են հմ տա նալ այդ ո լոր տում: Մենք աշ խա տում ե նք 
հաշ վետ վու թյուն ստեղ ծե լու ո ւղ ղու թյամբ, ո րում կնե րա ռենք մեր փոր ձը:

Նաեւ մտա ծում ե նք` ի նչ պես շա րու նա կել RegioHack-ը հա քա թո նի ձե ւա չա փով: Մեր կար ծի քով այն 
զվար ճա լի է, ու սու ցո ղա կան եւ ար դյու նա վետ, շատ լավ սկիզբ տվյալ նե րի լրագ րու թյան հա մար:

Սա կայն որ պես զի տվյալ նե րի լրագ րու թյունն աշ խա տի, մենք պետք է ին տեգ րենք այն խմ բագ րու-
թյուն նե րում: Լրագ րող նե րը պետք է սկ սեն մտա ծել տվ յալ նե րով ի հա վե լումն մեջ բե րում նե րին, 
մա մու լի հա ղոր դագ րու թյուն նե րին, խորհր դի նիս տե րին եւ այլն: RegioHack հա քա թո նը կազ մա-
կեր պե լով՝ մենք ցույց տվե ցինք մեր լսա րա նին, որ տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը պար զա պես աղ մուկ 
բարձ րաց նե լու կամ ու շադ րու թյուն գրա վե լու հնարք չէ: Ի նչ պես տպա գիր, այն պես էլ օն լայն մա-
մու լում մեր ըն թեր ցող նե րի հա մար կա րող ե նք գրել հոդ ված ներ, ո րոնք ա վե լի շատ տե ղե կատ վու-
թյուն են պա րու նա կում եւ ա ռանձ նա նում ի րենց բազ մա կող մա նի ու թյամբ:

Ջե րի Վեր մա նեն, NU.nl
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ԳՈՒ ՄԱ ՐԻ ՀԵՏ ՔԵ ՐՈՎ. ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ

 
Ն կար24. Հե տաքն նա կան տե ղե կատ վա կան վա հա նակ (Կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան եւ կո ռուպ ցի այի 
լու սա բան ման նա խա գիծ, OCCRP)
 
Օր օ րի ա վե լի շատ եւ ա վե լի մեծ ծա վա լով ին ֆոր մա ցի ա է հա սա նե լի դառ նում հե տաքն նող 
լրագ րող նե րին եւ քա ղա քա ցի նե րին, ով քեր հե տաքրքր ված են աշ խար հում մի լի ար դա վոր 
մարդ կանց վրա ազ դե ցու թյուն ու նե ցող կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան եւ կո ռուպ ցի ոն 
ե րե ւույթ նե րի լու սա բան մամբ: Կա ռա վա րու թյուն նե րը եւ տար բեր կազ մա կեր պու թյուն ներ մեծ 
ծա վալ նե րով տվ յալ ներ են տե ղադ րում օն լայն տի րույ թում, եւ տպա վո րու թյուն է ստեղծ վում, 
որ այդ քան ան հրա ժեշտ ին ֆոր մա ցի ան ա վե լի եւ ա վե լի շատ է հայտն վում յու րա քան չ յու րի 
ձեռ քում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, կա ռա վա րու թյուն նե րի կո ռում պաց ված պաշ տո նյա նե րը եւ կազ մա-
կերպ ված հան ցա վո րու թյամբ զբաղ վող խմ բե րը մի եւ նույն ժա մա նակ ա նում են հնա րա վո րի-
նը քո ղար կե լու հա մար ին ֆոր մա ցի ան, որ պես զի թաքց նեն ի րենց հան ցա գոր ծու թյուն ներն ու 
սխալ նե րը: Նրանք ջանք չեն խնա յում, որ պես զի մար դիկ ո չինչ չի մա նան ի րենց վտան գա վոր 
գոր ծարք նե րի մա սին, ո րոնք կա րող են հան րու թյան բո լոր մա կար դակ նե րում խախ տում ներ եւ 
չա րա շա հում ներ ա ռա ջաց նել, ի նչ պես նաեւ կոնֆ լիկտ նե րի, սո վի կամ այլ ճգ նա ժա մե րի պատ-
ճառ դառ նալ:

 Հե տաքն նող լրագ րող նե րի պարտքն է բա ցա հայ տել նման ի րա վա խախ տում նե րը եւ այդ պի սով 
շար քից հա նել կո ռուպ ցի այի եւ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մե խա նիզ մը:
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 Կո ռուպ ցի այի եւ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի խո շոր դեպ քեր հե տաքն նե լիս կան ե րեք հիմ նա կան ու-
ղե նիշ ներ, ո րոնց հե տե ւե լու դեպ քում հնա րա վոր է ստեղ ծել լավ, ո րա կյալ լրագ րու թյուն նույ նիսկ 
ա մե նա խիստ մի ջա վայ րում:

Մ տա ծեք ե րկ րի սահ ման նե րից դուրս
 Շատ դեպ քե րում ա վե լի հեշտ է լի նում ին ֆոր մա ցի ա գտ նել ար տերկ րից, քան այն ե րկ րի ներ սում 
ե ղած աղ բյուր նե րից, որ տեղ աշ խա տում է լրագ րո ղը: Այլ ե րկր նե րի տվյալ նե րի բա զա նե րի մի ջո-
ցով հա վաք ված տե ղե կատ վու թյան կամ այլ ե րկր նե րի՝ ին ֆոր մա ցի այի ա զատ հա սա նե լի ու թյան 
մա սին օ րեն քի օգ տա գործ մամբ ստաց ված տե ղե կատ վու թյու նը հնա րա վոր է լի նի հենց այն, ի նչ 
ան հրա ժեշտ է հե տաքն նա կան գլուխ կոտ րու կը բա ցա հայ տե լու հա մար:

 Ի հա վե լումն այդ ա մե նի՝ հան ցա գործ ներն ու կո ռում պաց ված պաշ տո նյա ներն ի րենց գու մար նե րը 
չեն պա հում այն ե րկ րում, որ տե ղից գո ղա ցել են: Նրանք նա խընտ րում են դրանք ի պահ տալ ար-
տա սահ մա նյան բան կե րին կամ ներդ րում ներ կա տա րել այլ ե րկր նե րում: Հան ցա գոր ծու թյու նը հա-
մաշ խար հային ե րե ւույթ է: Տվ յալ նե րի բա զա նե րը, ո րոնք հե տաքն նող լրագ րող նե րին օգ նում են 
հե տե ւել գու մար նե րի շար ժին աշ խար հով մեկ, կա րե լի է գտ նել տար բեր կայ քե րում: Օ րի նակ`«Հե-
տաքն նա կան տե ղե կատ վա կան վա հա նակ» հար թա կը լրագ րող նե րին օգ նում է հե տե ւել գու մար-
նե րի « շար ժին» ամ բողջ աշ խար հով:

Օգ տա գոր ծեք հե տաքն նա կան լրագ րու թյան գո յու թյուն ու նե ցող ցան ցե րը 
Ամ բողջ աշ խար հի հե տաքն նող լրագ րող նե րը հա մախմբ ված են այն պի սի կազ մա կեր պու թյուն նե-
րում, ի նչ պի սիք են Կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան եւ կո ռուպ ցի այի լու սա բան ման նա խա գի-
ծը (Organized Crime and Corruption Reporting Project), Հե տաքն նող լրագ րող նե րի աֆ րի կյան ֆո-
րու մը (The African Forum for Investigative Reporting), Ա րաբ լրագ րող նե րը՝ հա նուն հե տաքն նա կան 
լրագ րու թյան կազ մա կեր պու թյու նը (The Arab Reporters for Investigative Journalism), Հե տաքն նա կան 
լրագ րու թյան հա մաշ խար հային ցան ցը (The Global investigative Journalism Network): Լրագ րող նե րը 
կա րող են նաեւ օ գտ վել պրո ֆե սի ո նալ լրագ րու թյան հար թակ նե րից, ի նչ պի սին է IJNet-ը, որ տեղ 
ա մեն օր փո խա նակ վում է հա մաշ խար հային լրագ րու թյա նը վե րա բե րող ին ֆոր մա ցի ա: Տա րա տե-
սակ ցան ցե րում հա վաք ված լրագ րող նե րից շա տերն աշ խա տում են մի ան ման թե մա նե րի վրա եւ 
հան դի պում մի ան ման ի րա վի ճակ նե րի, այդ ի սկ պատ ճա ռով կա րե ւոր է փո խա նակ վել փոր ձով եւ 
մե թոդ նե րով: Է լեկտ րո նային փոս տի հաս ցե նե րը կամ սոց ցան ցե րի խմ բե րը կց ված են այս ցան ցե-
րին, այդ կերպ ա վե լի հեշտ է դառ նում կապ հաս տա տել գոր ծըն կեր նե րի հետ ին ֆոր մա ցի ա ստա-
նա լու կամ խոր հուրդ հարց նե լու հա մար: Հե տաքն նա կան նյու թե րի հա մար թե մա ներ ե ւս կա րե լի է 
գտ նել նմա նա տիպ ֆո րում նե րից եւ է լեկտ րո նային փոս տի հաս ցե նե րի ցան կից:

Օգ տա գոր ծեք տեխ նո լո գի ա նե րը եւ հա մա գոր ծակ ցեք հա քեր նե րի հետ
 Հա մա կարգ չային ծրագ րերն օգ նում են հե տաքն նող լրագ րող նե րին ձեռք բե րել ին ֆոր մա ցի ա եւ 
մշա կել այն: Տար բեր տե սա կի ծրագ րեր լրագ րող նե րին հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ա րա գաց նել 
մեծ ծա վալ նե րով տվյալ ներ ու սում նա սի րե լու եւ դրանց մեջ ի մաստ տես նե լու, ի նչ պես նաեւ ճիշտ 
փաս տա թուղ թը գտ նե լու պրո ցե սը, ո րն ան հրա ժեշտ է պատ մու թյա նը հն չե ղու թյուն տա լու հա մար: 
Գո յու թյուն ու նեն պատ րաս տի շատ ծրագ րեր, ո րոնք կա րող են ին ֆոր մա ցի ա վեր լու ծե լու, հա վա-
քե լու եւ մեկ նա բա նե լու գոր ծիք լի նել եւ, որ ա մե նա կա րե ւորն է, հե տաքն նող լրագ րող նե րը պետք 
է տե ղ յակ լի նեն, որ կան տաս նյակ ծրագ րա վո րող ներ, ով քեր պատ րաստ են օգ նել, ե թե դի մեք 
նրանց: Այս ծրագ րա վո րող նե րը կամ հա քեր նե րը գի տեն ի նչ պես ձեռք բե րել եւ ի նչ ա նել ին ֆոր մա-
ցի այի հետ, նրանք կա րող են մե ծա պես ա ջակ ցել հե տաքն նա կան նյու թեր ստեղ ծե լուն: Այս ծրագ-
րա վո րող նե րի մի մա սը բաց տվյալ նե րի հա մաշ խար հային տար բեր շար ժում նե րի ան դամ ներ են 
եւ կա րող են ան գին դաշ նա կից ներ դառ նալ հան ցա գոր ծու թյան եւ կո ռուպ ցի այի դեմ պայ քա րում: 
Նրանք կա րող են լրագ րող նե րին օգ նել ին ֆոր մա ցի ան հա վա քե լու եւ վեր լու ծե լու հար ցում:

https://investigativedashboard.org/
https://investigativedashboard.org/
https://www.occrp.org/en/projects
https://www.occrp.org/en/projects
https://www.occrp.org/en/projects
https://www.occrp.org/en/projects
https://www.occrp.org/en/projects
https://www.occrp.org/en/projects
https://www.occrp.org/en/projects
https://www.occrp.org/en/projects
https://www.occrp.org/en/projects
https://www.occrp.org/en/projects
http://www.fairreporters.org/
http://www.fairreporters.org/
http://www.fairreporters.org/
http://arij.net/
http://arij.net/
http://arij.net/
http://gijn.org/
http://gijn.org/
http://gijn.org/
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Ծ րագ րա վո րող նե րի եւ լրագ րող նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան լավ օ րի նակ է ScraperWiki կայ քը, որ-
տեղ լրագ րող նե րը ծրագ րա վո րող նե րից կա րող են օգ նու թյուն խնդ րել կայ քե րից տվյալ ներ կոր-
զե լու հա մար: « Հե տաքն նա կան վա հա նակն» ու նի պատ րաս տի գոր ծիք նե րի ցանկ, ո րոնք կա րող 
են օգ նել լրագ րող նե րին հա վա քել, մշա կել եւ վեր լու ծել տվ յալ նե րը:

Վե րոն շյալ ու ղե ցույց նե րի օգ տա կա րու թյունն ակ նա ռու է բազ մա թիվ դեպ քե րում: Լա վա գույն 
օ րի նակ նե րից մե կը Խա դի ջա Իս մայի լո վայի աշ խա տանքն է: Նա շատ փոր ձա ռու ա դր բե ջան ցի 
հե տաքն նող լրագ րող է, ով աշ խա տում է ան տա նե լի պայ ման նե րում, ե րբ խոս քը վե րա բե րում է 
ին ֆոր մա ցի այի հա սա նե լի ու թյա նը: Իս մայի լո վան յու րա քան չ յուր օր ստիպ ված է հաղ թա հա րել 
խո չըն դոտ ներ, որ պես զի ա դր բե ջա նա կան հան րու թյա նը տրա մադ րի ո րա կյալ եւ հա վաս տի ին-
ֆոր մա ցի ա: 2011թ. հու նի սին Խա դի ջա Իս մայի լո վան` «Ա զատ Եվ րո պա/Ա զա տու թյուն» (RFE/RL) 
ռա դի ո կա յա նի Բաք վի գրա սե նյա կի հե տաքն նող լրագ րո ղը, հա ղոր դեց, որ Ա դր բե ջա նի նա խա-
գահ Իլ համ Ա լի ե ւի դուստ րե րը Պա նա մա յում հիմն ված օֆ շո րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջո-
ցով գաղտ նի ղե կա վա րում են հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող «Ա զեր ֆոն» 
(Azerfon) ըն կե րու թյու նը, ո րն ա րագ տեմ պե րով բար գա վա ճում է: Ըն կե րու թյունն ու նի մոտ 1.7 մի-
լի ոն բա ժա նորդ, այն ծած կում է ե րկ րի տա րած քի 80%-ը եւ այդ ժա մա նակ Ա դր բե ջա նում 3G կա-
պի ծա ռա յու թյուն մա տու ցող մի ակ ըն կե րու թյունն էր: Իս մայի լո վայից ե րեք տա րի պա հանջ վեց՝ 
պար զե լու, թե ով քեր է ին այդ ըն կե րու թյան տե րե րը, սա կայն կա ռա վա րու թյու նը հրա ժար վում էր 
հայտ նել բաժ նե տե րե րի ա նուն նե րը եւ բազ մա թիվ ան գամ սուտ ին ֆոր մա ցի ա էր տրա մադ րել ըն-
կե րու թյան սե փա կա նա տե րե րի մա սին: Նրանք նույ նիսկ պն դում է ին, որ ըն կե րու թյու նը պատ կա-
նում է Գեր մա նի ա յում հիմ նադր ված Siemens AG-ին, ին չը գեր մա նա կան ըն կե րու թյու նը կա տե գո-
րիկ կեր պով հեր քեց: Ա դր բե ջան ցի լրագ րո ղին հա ջող վեց պար զել, որ «Ա զեր ֆո նը» պատ կա նում 
է Պա նա մա յում հիմ նադր ված մի քա նի մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րի: Դա ար դեն փա կու ղի էր, եւ 
դրա նից այն կողմ այ լեւս ո չինչ հնա րա վոր չէր բա ցա հայ տել, մին չեւ որ դր սից օգ նու թյուն չս տաց-
վեց: 2011թ. սկզ բին « Հե տաքն նա կան վա հա նա կի» մի ջո ցով Իս մայի լո վան ի մա ցավ, որ պա նա մա-
կան ըն կե րու թյուն նե րին կա րե լի է հե տե ւել հա վել վա ծի մի ջո ցով: Այն ստեղ ծել էր ծրագ րա վո րող եւ 
ակ տի վիստ Դեն Օ’ հի ջին: Մի այն այդ ժա մա նակ Իս մայի ոլ վային հա ջող վեց բա ցա հայ տել փաս տը, 
որ պա նա մա կան ըն կե րու թյուն նե րի մի ջո ցով նա խա գա հի եր կու դուստ րե րը ներգ րավ ված է ին ըն-
կե րու թյան կա ռա վար ման գոր ծում:

Փաս տո րեն, Դեն Օ’ հի ջին ստեղ ծեց մի գոր ծիք, ո րն օգ նեց ո ղջ աշ խար հի լրագ րող նե րին կո-
ռուպ ցի այի մա սին նյու թեր պատ րաս տել, քա նի որ Պա նա ման, ո րն օֆ շո րային դրախ տա վայր է, 
լայ նո րեն օգ տա գործ վում է ո ղջ աշ խար հի կո ռում պաց ված պաշ տո նյան նե րի կող մից որ պես մի 
վայր, որ տեղ կա րե լի է թաքց նել գո ղաց ված գու մար ներ`Ե գիպ տո սի նախ կին նա խա գահ Հոս նի 
Մու բա րա քի մտե րիմ նե րից սկ սած մին չեւ պաշ տո նյա ներ Բալ կա նյան ե րկր նե րից կամ Լա տի նա-
կան Ա մե րի կայից: Ի սկ այն, ի նչ ա րել էր ծրագ րա վո րող-ակ տի վիս տը, կոչ վում է կայ քից տվ յալ-
նե րի կոր զում (web scraping) սա մի մե թոդ է, ո րը թույլ է տա լիս ին ֆոր մա ցի ան կոր զել եւ ձե ւա-
փո խել այն պես, որ հե տաքն նող նե րը կա րո ղա նան այն օգ տա գոր ծել: Օ’ հի ջին ծրագ րի մի ջո ցով 
պա նա մա կան ըն կե րու թյուն նե րի ռե գիստ րից  կոր զեց ին ֆոր մա ցի ան, քա նի որ չնա յած այն բաց 
է, սա կայն հե տաքն նող լրագ րող նե րին թույլ է տա լիս ո րո նում կա տա րել մի այն այն դեպ քում, 
ե րբ գի տեն փնտր վող ա ռեւտ րային ըն կե րու թյան ա նու նը: Սա սահ մա նա փա կում է հե տաքն նե լու 
հնա րա վո րու թյուն նե րը, քա նի որ լրագ րող նե րը սո վո րա բար փնտ րում են ան ձանց ա նուն նե րը, 
որ պես զի կա րո ղա նան բա ցա հայ տել նրանց ու նեց ված քը: Այս պի սով՝ ծրագ րա վո րո ղը կոր զեց 
ո ղջ ին ֆոր մա ցի ան եւ նոր կայք ստեղ ծեց, որ տեղ ա նուն, ազ գա նուն նե րով ե ւս կա րե լի էր ո րո-
նում կա տա րել: Այս նոր կայ քը տար բեր ե րկր նե րի հե տաքն նող լրագ րող նե րին հնա րա վո րու-
թյուն տվեց «որ սալ» ին ֆոր մա ցի ան, ստու գել, թե ա րդյոք կա ռա վա րու թյան եւ խորհր դա րա նի 
պաշ տո նյան նե րը գաղտ նի ըն կե րու թյուն ներ ու նեն Պա նա մա յում, ի նչ պես Ա դր բե ջա նի նա խա-
գա հի ըն տա նի քի ան դամ նե րը:

https://scraperwiki.com/
https://scraperwiki.com/
https://investigativedashboard.org/2011/02/software-resources/
https://investigativedashboard.org/2011/02/software-resources/
http://www.rferl.org/a/azerbaijan_president_aliyev_daughters_tied_to_telecoms_firm/24248340.html
http://www.rferl.org/a/azerbaijan_president_aliyev_daughters_tied_to_telecoms_firm/24248340.html
http://ohuiginn.net/panama/
http://ohuiginn.net/panama/
https://www.registro-publico.gob.pa/
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Վե րոն շյալ ու ղե ցույց նե րի օգ տա գոր ծու մը ին ֆոր մա ցի այի ա վե լի լավ հա սա նե լի ու թյուն ա պա հո-
վե լուց բա ցի այլ ա ռա վե լու թյուն ներ ե ւս ու նի: Դրան ցից մե կը վնա սը նվա զա գույ նի հասց նելն է եւ 
ա վե լի լավ պաշտ պան վա ծու թյուն ա պա հո վե լը հե տաքն նող լրագ րող նե րի հա մար, ո րոնք աշ խա-
տում են թշ նա մա կան մի ջա վայ րում: Սա շնոր հիվ այն բա նի, որ ի նչ-որ ցան ցի ներ սում աշ խա-
տե լիս լրագ րո ղը մի այ նակ չէ. հե տաքն նող լրագ րողն աշ խա տում է այլ ե րկր նե րում գտն վող իր 
գոր ծըն կեր նե րի հետ, ին չի շնոր հիվ հան ցա գործ նե րի հա մար ա վե լի դժ վար է դառ նում հաս կա-
նալ, թե ը ստ ի րենց՝ կոնկ րետ ով է մե ղա վոր ի րենց ի րա վա խախ տում նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար: 
Ար դյուն քում նվա զում է լրագ րող նե րի նկատ մամբ կա ռա վա րու թյան եւ կո ռում պաց ված պաշ տո-
նյա նե րի հաշ վե հար դար լի նե լու հա վա նա կա նու թյու նը:

Եւս մեկ բան պետք է մտա պա հել. ին ֆոր մա ցի ան, ո րը թվում է, թե ար ժեք չու նի ի նչ-որ աշ խար-
հագ րա կան վայ րում, կա րող է չա փա զանց կա րե ւոր լի նել մեկ այլ տե ղում: Հե տաքն նա կան ցան-
ցե րում ին ֆոր մա ցի այի փո խա նա կու մը կա րող է նպաս տել շատ կա րե ւոր նյու թե րի ստեղծ մա նը: 
Օ րի նակ` ին ֆոր մա ցի ան այն մա սին, որ Կո լում բի ա յում ձեր բա կալ վել է ռու մի նա ցի, ո ւմ մոտ 1կգ 
հե րոին է հայտ նա բեր վել, հա վա նա բար Բո գո տայի թեր թե րի գլ խա վոր լու րը չի դառ նա, սա կայն 
այն կա րող է շատ կա րե ւոր լի նել Ռու մի նի այի հան րու թյան հա մար, ե թե տե ղի լրագ րող նե րը կա-
րո ղա նան բա ցա հայ տել, որ մար դը, ո ւմ ձեր բա կա լել են թմ րա նյու թե րի պատ ճա ռով, կա ռա վա րու-
թյան աշ խա տա կից էր Բու խա րես տում:

Ար դյու նա վետ հե տաքն նա կան լրագ րու թյու նը հե տաքն նող լրագ րող նե րի, ծրագ րա վո րող նե րի եւ 
այլ մարդ կանց մի ջեւ հա մա գոր ծակ ցու թյան ար դյունքն է, ով քեր ու զում են օգ տա գոր ծել տվ յալ-
նե րը` ներդ րում ու նե նա լու ա վե լի մա քուր, ար դար հա մաշ խար հային հա սա րա կու թյուն ստեղ ծե լու 
գոր ծում:

Փոլ Ռա դու, Կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան եւ կո ռուպ ցի այի լու սա բան ման նա խա գիծ, (OC
CRP)
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Ն կար 25. Օ դա նա վա կա յա նի ձայ նային աղ տոտ վա ծու թյան քար տեզ (Taz.de)

OpenDataCity պլատ ֆոր մը հիմ նադր վել է 2010թ. վեր ջին: Այդ ժա մա նակ, կա րե լի է ա սել, տվ յալ նե-
րի լրագ րու թյամբ զբաղ վող ոչ մի կազ մա կեր պու թյուն չկար Գեր մա նի ա յում:

 Ին չո՞ւ մենք սկ սե ցինք զբաղ վել տվ յալ նե րի լրագ րու թյամբ: Բազ միցս լսել ե նք, թե ի նչ պես են թեր-
թե րի եւ հե ռար ձա կող լրատ վա մի ջոց նե րի աշ խա տող ներն ա սում՝ «Ոչ, մենք պատ րաստ չենք մեր 
խմ բագ րու թյու նում ու նե նալ տվյալ նե րի լրագ րու թյան մաս նա գի տաց ված բա ժին, սա կայն ու րախ 
կլի նե ինք, ե թե դր սից ո րե ւէ մե կը զբաղ վեր դրա նով»:

 Որ քա նով տե ղ յակ եմ, Գեր մա նի ա յում մենք մի ակ ըն կե րու թյունն ե նք, ո րը մաս նա գի տաց ված է 
բա ցա ռա պես տվյալ նե րի լրագ րու թյան մեջ: Ներ կա յումս մենք ե րե քով ե նք` մեզ նից եր կուսն ու նի 
լրագ րո ղա կան կր թու թյուն, ի սկ մե կը խո րա ցած է ծրագ րա վոր ման, կո դա վոր ման եւ վի զո ւա լի զա-
ցի այի մեջ: Մենք աշ խա տում ե նք մի շարք ֆրի լանս հա քեր նե րի, դի զայ ներ նե րի եւ լրագ րող նե րի 
հետ:

Վեր ջին 12 ա միս նե րի ըն թաց քում տվյալ նե րի լրագ րու թյան չորս նա խա գիծ ե նք ի րա կա նաց րել 
թեր թե րի հետ, թրեյ նինգ ներ եւ խորհր դատ վու թյուն ե նք տրա մադ րել մե դի ա ո լոր տի աշ խա տող նե-
րին, գիտ նա կան նե րին եւ լրագ րու թյան դպ րոց նե րին: Մեր ա ռա ջին հա վել վա ծը պատ րաս տե ցինք 
TAZ պար բե րա կա նի հետ, այն Բեռ լի նում նոր բաց ված օ դա նա վա կա յա նի ձայ նային աղ տոտ վա-
ծու թյան մա սին ին տե րակ տիվ քար տեզ էր: Հի շա տակ ման ար ժա նի մեր հա ջորդ նա խա գի ծը ZEIT 
Online-ի հետ պատ րաս տած հա վել վածն էր, ո րը հի շում եւ պահ պա նում էր գեր մա նա ցի պաշ տո-
նյայի բջ ջային հե ռա խո սի տվյալ նե րը: Այս նա խագ ծի հա մար մենք ար ժա նա ցանք մի քա նի մր ցա-
նա կի՝ Grimme Online Award, Lead Award (Գեր մա նի ա) եւ Ա ՄՆ Օն լայն լրագ րու թյան ա սո ցիացի այի 
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(Online Journalism Association) կող մից տր ված Online Journalism Award: Այս տեքս տը գրե լու պա հին 
մենք մի քա նի նա խա գիծ ու նենք ըն թաց քի մեջ̀  սկ սած պարզ ին տե րակ տիվ ին ֆոգ րա ֆի կայից 
մին չեւ տվ յալ նե րի լրագ րու թյան հա մար հա մա կարգ չային ծրագ րի մշա կում:

Ի հար կե, մր ցա նակ ներ ստա նալն օգ նում է լավ համ բավ ստեղ ծել, սա կայն ե րբ խո սում ե նք հրա-
տա րա կիչ նե րի հետ, ով քեր պետք է հաս տա տեն նա խագ ծե րը եւ ներդ րում կա տա րեն տվյալ նե րի 
լրագ րու թյան մեջ, մեր փաս տար կը ա մե նե ւին էլ կապ ված չէ մր ցա նակ ներ ստա նա լու հետ: Ա վե-
լի շուտ մենք շեշ տադ րում ե նք այն փաս տը, որ այս նա խագ ծե րը եր կար ժա մա նակ ա նընդ հատ 
ու շադ րու թյան կենտ րո նում են լի նե լու: Այ սինքն` մենք ա ռա ջար կում ե նք ստեղ ծել բա ներ, ո րոնք 
եր կա րա ժամ կետ ազ դե ցու թյուն ու նեն, այլ ոչ թե սեն սա ցի ոն նո րու թյուն ներ, ո րոնք սո վո րա բար 
մի քա նի օր ան ց մո ռաց վում են:

Ա հա ե րեք փաս տարկ, ո րոնք մենք օգ տա գոր ծում ե նք, որ պես զի հրա տա րա կիչ նե րին հա մո զենք 
եր կա րա ժամ կետ ծրագ րեր ձեռ նար կել.

Տ վյալ նե րի հի ման վրա ստեղծ ված նա խագ ծե րը չեն հնա նում
 Կախ ված դի զայ նի տված հնա րա վո րու թյուն նե րից` տվ յալ նե րի լրագ րու թյան հա վել ված նե րին կա-
րե լի է նոր նյու թեր ա վե լաց նել: Դրանք կա րող են լի նել ոչ մի այն օգ տա տե րե րի հա մար, այ լեւ 
օգ տա գործ վել խմ բագ րու թյան ներ սում նյու թեր եւ վեր լու ծու թյուն ներ պատ րաս տե լու հա մար: Սա-
կայն, ե թե մտա հոգ ված եք, որ ձեր այս ներդ րու մից կա րող են օ գուտ քա ղել նաեւ ձեր մր ցա կից-
նե րը, ա պա հա վել վա ծի ո րոշ տար րեր կամ տվյալ ներ կա րող եք փակ պա հել մի այն ձեր ներ քին 
օգ տա գործ ման հա մար:

Ա պա գա նա խագ ծե րի հա մար կա րող եք օգ տա գոր ծել հատ ված ներ ձեր նախ կին աշ խա տանք-
նե րից
Տ վ յալ նե րի նա խա գիծ ի րա կա նաց նե լիս դուք հա ճախ ստեղ ծե լու եք կո դեր, ո րոնք կա րե լի է բազ-
մա թիվ ան գամ օգ տա գոր ծել կամ թար մաց նել: Նման դեպ քե րում հա ջորդ նա խագ ծի հա մար գու-
ցե ան հրա ժեշտ լի նի պա հանջ վող ժա մա նա կի կե սը մի այն շնոր հիվ նրա, որ դուք ա վե լի լավ գի-
տեք ի նչ ա նել (եւ ի նչ չա նել) եւ դուք ու նեք ար դեն գր ված կո դի ո րո շա կի օ րի նակ ներ, հիմ նա կան 
տար րեր, ո րոնց հի ման վրա կա րե լի է կա ռու ցել նոր նա խա գի ծը:

Տ վյալ նե րի լրագ րու թյու նում ար ված ծախ սերն ար դա րաց ված ե ն
Տ վ յալ նե րի վրա հիմն ված նա խագ ծերն ա վե լի է ժան են, քան մար քե թին գային ար շավ նե րը։ Առ-
ցանց լրատ վա մի ջոց նե րը շատ հա ճախ գու մար են ծախ սում ո րո նո ղա կան հա մա կար գե րի օպ տի-
մա լաց ման եւ ո րո նո ղա կան հա մա կար գե րի մար քե թին գի վրա: Պատ րաս տի տվյալ նե րի լրագ-
րու թյան նա խա գի ծը շատ ա րագ կա րող է բազ մա թիվ դի տում ներ ու նե նալ, դրա շուրջ կա րող են 
ա րագ քն նար կում ներ ծա վալ վել, եւ այն կա րող է ան հա վա նա կան ա րա գու թյամբ տա րած վել հա-
մա ցան ցում։ Խմ բագ րու թյուն նե րը շատ հա ճախ են ան տե սում այս հնա րա վո րու թյու նը եւ փո խա-
րե նը մի ջոց ներ ծախ սում, որ պես զի նույն ու շադ րու թյու նը ստեղ ծեն ո րո նո ղա կան հա մա կար գի 
մար քե թին գի մի ջո ցով:

Մեր աշ խա տան քը շատ չի տար բեր վում այլ մե դի ա գոր ծա կա լու թյուն նե րի աշ խա տան քից, ո րոնք 
լրատ վա մի ջոց նե րի հա մար հա վել ված ներ են պատ րաս տում կամ այլ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու-
ցում: Բայց գու ցե մեր տար բե րու թյունն այն է, որ ա ռա ջին հեր թին մենք մեզ հա մա րում ե նք լրագ-
րող ներ: Մեր հա մոզ մամբ մեր տված ար տադ րան քը հոդ ված ներ կամ պատ մու թյուն ներ են, թե եւ 
ար տա հայտ ված են ոչ թե բա ռե րով եւ լու սան կար նե րով, աու դի ո կամ տե սա նյու թե րով, այլ կո դով: 
Ե րբ մենք խո սում ե նք տվյալ նե րի լրագ րու թյան մա սին, մենք պետք է ան պայ ման խո սենք տեխ նո-
լո գի ա նե րի, հա մա կարգ չային ծրագ րե րի, սար քե րի մա սին, ի նչ պես նաեւ այն մա սին, թե ի նչ պես 
դրանց մի ջո ցով պատ մու թյուն պատ մել:
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Օ րի նակ՝ մենք հենց նոր ա վար տե ցինք մեր աշ խա տան քը մի հա վել վա ծի վրա, ո րն ի րա կան ժա-
մա նա կում գեր մա նա կան եր կա թու ղի նե րի կայ քից տվյալ ներ է կոր զում: Հա վել վա ծի շնոր հիվ մենք 
կա րո ղա ցանք Süddeutsche Zeitung պար բե րա կա նի հա մար պատ րաս տել «Գ նացք նե րի հս կիչ» ին-
տե րակ տիվ քար տե զը, ո րն ի րա կան ժա մա նա կում ցույց է տա լիս միջ քա ղա քային գնացք նե րի ու-
շա ցում նե րը: Հա վել վա ծի տվյալ նե րը թար մաց վում են ա մեն րո պե կամ գրե թե ա մեն րո պե, մենք 
նաեւ տրա մադ րում ե նք աշ խա տած րագ րի ծրագ րային ին տեր ֆեյ սը (մի ջե րես): Մենք սա սկ սել 
ե նք ա նել մի քա նի ա միս ա ռաջ եւ ար դեն ու նենք տվյալ նե րի մեծ բա զա, ո րն ա ճում է ա մեն ժամ: 
Այս պա հին ու նենք հա րյուր հա զա րա վոր տո ղե րի հաս նող տվյալ ներ: Նա խա գիծն օգ տա տե րե րին 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս տվյալ ներն օգ տա գոր ծել ի րա կան ժա մա նա կում, ի նչ պես նաեւ ո րո-
նում կա տա րել նա խորդ ա միս նե րի ար խի վում: Ար դյուն քում պատ մու թյու նը, որ մենք պատ մե լու 
ե նք, մե ծա պես ո րոշ վե լու է օգ տա տե րե րի ա ռան ձին գոր ծո ղու թյուն նե րից:

Ա վան դա կան լրագ րու թյան մեջ տպա գիր եւ հե ռար ձա կող լրատ վա մի ջոց նե րի գծային բնույ թի 
պատ ճա ռով մենք պետք է մտա ծենք պատ մու թյան սկզ բի, վեր ջի, ա ռանց քի եւ սյու ժե ի եր կա րու-
թյան մա սին, ի նչ պես նաեւ, թե ի նչ տե սան կյու նից է ներ կա յաց վում խն դի րը: Տվ յալ նե րի լրագ րու-
թյան դեպ քում ա մեն ի նչ այլ կերպ է: Այո, այն ու նի սկիզբ: Մար դիկ կայք այ ցե լե լիս ա ռա ջին տպա-
վո րու թյունն ստա նում են ին տեր ֆեյ սից: Բայց հե տո ի րենք են ո րո շում ի նչ ա նել, գու ցե կայ քում 
մնան մեկ րո պե կամ կես ժամ:

Մենք` իբ րեւ տվ յալ նե րի լրագ րող ներ, պար տա վոր ե նք հա մա պա տաս խան մթ նո լորտ եւ պայ ման-
ներ ա պա հո վել այս ա մե նի հա մար: Ծրագ րա վո րե լու եւ տվ յալ նե րի կա ռա վար ման հետ մեկ տեղ 
կա րե ւոր է մտա ծել ձե ւա վոր ման փոր ձի խե լա ցի տար բե րակ նե րի մա սին: Ցան կա ցած ծրագ րից 
օ գտ վողն ա ռա ջին տպա վո րու թյունն ստա նում է դրա գրա ֆի կա կան ին տեր ֆեյ սից: Ի վեր ջո, սա 
այն հատ վածն է, ո րը կամ կհա ջո ղի կամ էլ կձա խո ղի նա խա գի ծը: Գու ցե դուք ու նեք ա մե նա լավ 
ծրագ րա վո րու մը եւ տվ յալ նե րի ա մե նա հե տաքր քիր հա վա քա ծուն, սա կայն ե թե ար տա քին ին տեր-
ֆեյ սը լա վը չէ, ա պա մնա ցա ծը ո րե ւէ մե կին չի հե տաքրք րի:

 Ի հար կե, դեռ շատ բան կա սո վո րե լու եւ փոր ձար կե լու: Բա րե բախ տա բար, գո յու թյուն ու նի տե սա-
խա ղե րի ար դյու նա բե րու թյուն, ո րն ար դեն մի քա նի տաս նա մյակ է՝ նո րա րար լու ծում ներ է տա լիս 
թվային տեխ նո լո գի ա նե րին, է կո հա մա կար գե րի եւ ին տեր ֆեյ սե րի ստեղծ մա նը: Այդ ի սկ պատ ճա-
ռով տվյալ նե րի լրագ րու թյամբ հա վել ված ներ ստեղ ծե լիս մենք պետք է լավ ու սում նա սի րենք, թե 
ի նչ պես է գոր ծում խա ղե րի ձե ւա վո րու մը, եւ ի նչ պես են խա ղե րի մի ջո ցով պատմ վում պատ մու-
թյուն ներ: Ին չո՞ւ է Tetris-ի պես հա սա րակ խաղն այդ քան զվար ճա լի: Ի ՞նչն է Grand Theft Auto կամ 
Skyrim խա ղե րի բաց աշ խարհ նե րը դարձ նում այդ քան գրա վիչ:

Կար ծում ե նք, որ տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը ոչ մի տեղ չի կոր չի: Մի քա նի տա րի հե տո տվյալ նե րի 
լրագ րու թյան աշ խա տա կար գը բնա կա նո րեն կներդր վի խմ բագ րու թյուն նե րում, քա նի որ լրատ-
վա կան կայ քե րը ստիպ ված են փո փոխ վել: Հան րու թյա նը հա սա նե լի տվյալ նե րի ծա վալ նե րը կշա-
րու նա կեն մե ծա նալ: Բա րե բախ տա բար, նոր տեխ նո լո գի ա նե րը շա րու նակ թույլ կտան մեզ պատ-
մու թյուն ներ պատ մե լու նոր տար բե րակ ներ գտել: Պատ մու թյուն նե րի մի մա սը բաղ կա ցած կլի նեն 
տվյալ նե րից, ի սկ շատ հա վել ված ներ եւ ծա ռա յու թյուն ներ կլի նեն լրագ րո ղա կան բնույ թի: Հարցն 
այն է, թե խմ բագ րու թյուն ներն ի ՞նչ ռազ մա վա րու թյուն կոր դեգ րեն այս գոր ծըն թա ցը խթա նե լու 
հա մար: Ա րդյոք նրանք կս տեղ ծե՞ն տվյալ նե րի լրագ րող նե րի թի մեր խմ բագ րու թյուն նե րի ներ-
սում: Ա րդյոք կլի նե՞ն հե տա զո տա կան բա ժին ներ, ո րոնք ի նչ-որ կերպ նման են ըն կե րու թյուն նե րի 
ներ սում գոր ծող ստար տա փե րին: Կամ ա րդյոք աշ խա տան քի մի մա սը կկա տար վի՞ խմ բագ րու-
թյու նից դուրս մաս նա գի տաց ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից: Սա դեռ սկիզբն է, եւ մի այն 
ժա մա նա կը ցույց կտա:

Լո րենց Մա ցատ, OpenDataCity

http://www.sueddeutsche.de/thema/Bahn-Versp%C3%A4tungen
http://www.sueddeutsche.de/thema/Bahn-Versp%C3%A4tungen


66

KAAS & MULVAD. ԿԻ ՍԱ ՎԱՐՏ ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ̀ ԹԻ ՐԱ ԽԱՅԻՆ 
ԽՄ ԲԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ

Ն կար 26. Թի րա խային մե դի ա ըն կե րու թյուն ներ (Fagblaget3F)
 
Թի րա խային մե դի ան նո րա հայտ ո լորտ է, ո րը մե ծա պես ան տես ված է մե դի ա տե սա բան նե րի կող-
մից, սա կայն հս կա յա կան ազ դե ցու թյուն գոր ծե լու նե րուժ ու նի թե՛ օն լայն ցան ցե րի, թե՛ լրատ վա-
մի ջոց նե րին բո վան դա կու թյուն տրա մադ րե լու մի ջո ցով: Այն կա րե լի է հա մա րել (սո վո րա բար օն-
լայն) մե դի ա, ո րը վե րահսկ վում է կազ մա կերպ չա կան կամ ի նս տի տու ցի ո նալ շա հագր գիռ խմ բե րի 
կող մից եւ նպա տակ ու նի ա ռաջ տա նել հս տակ շա հեր եւ ա ջակ ցել կոնկ րետ հա մայնք նե րի: Սո վո-
րա բար նմա նա տիպ լրատ վա մի ջոց ներն ստեղծ վում են հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե-
րի, սպա ռող նե րի խմ բե րի, մաս նա գի տա կան մի ա վո րում նե րի, ա րհ մի ու թյուն նե րի կող մից եւ այլն: 
Հան րային կար ծի քի կամ թի րա խային խմ բե րի վրա ազ դե ցու թյան ա ռու մով այս պի սի լրատ վա մի-
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ջո ցի հիմ նա կան սահ մա նա փա կու մը հա ճախ կա յա նում է նրա նում, որ այն ու նակ չէ բա ցա հայ տել 
կա րե ւոր ին ֆոր մա ցի ա: Ը նդ ո րում՝ այս լրատ վա մի ջոց նե րի մոտ այդ ու նա կու թյունն ա վե լի շատ 
է բա ցա կա յում, քան ան կում ապ րող ա վան դա կան լրատ վա մի ջոց նե րի դեպ քում: Kaas og Mulvad 
դա նի ա կան շա հույթ հե տապն դող կոր պո րա ցի ան ա ռա ջին նե րից է, ո րը գոր ծու նե ու թյուն է ծա վա-
լում հե տաքն նա կան մե դի այի ո լոր տում եւ մաս նա գի տա կան բո վան դա կու թյուն է տրա մադ րում 
թի րա խային լրատ վա մի ջոց նե րին:

 Ըն կե րու թյու նը հիմ նադր վել է 2007թ.՝ որ պես դա նի ա կան շա հույթ չհե տապն դող « Հա մա կարգ չային 
լրագ րու թյան ի նս տի տու տի» (Dicar) դուստր ըն կե րու թյուն: Այն լրատ վա մի ջոց նե րին վա ճա ռում էր 
հե տաքն նա կան նյու թեր եւ լրագ րող նե րին սո վո րեց նում տվյալ նե րի վեր լու ծու թյուն: Հիմ նա դիր-
նե րը` Թո մի Կասն ու Նիլս Մուլ վա դը, նախ կին լրագ րող ներ է ին: Նրանց նոր ըն կե րու թյունն ա ռա-
ջար կում է, ի նչ պես ի րենք են ա սում, «տ վ յալ ներ գու մա րած լրագ րո ղա կան խո րա թա փան ցու թյուն» 
(բո վան դա կու թյուն, ո րն ա նա վարտ է եւ կա րիք ու նի հե տա գա խմ բագր ման կամ վե րա շա րադր-
ման) հիմ նա կա նում թի րա խային լրատ վա մի ջոց նե րի հա մար, ո րոնք ամ բող ջաց նում են բո վան դա-
կու թյու նը որ պես մա մու լի հա ղոր դագ րու թյուն կամ պատ մու թյուն եւ տա րա ծում ի նչ պես լրատ վա-
մի ջոց նե րի, այն պես էլ ի րենց սե փա կան հար թակ նե րի մի ջո ցով (ի նչ պի սիք կայ քերն են):

Ն րանց ան մի ջա կան հա ճա խորդ ներն են պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րը, հան րային կա պե րով 
զբաղ վող կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ա րհ մի ու թյուն նե րը եւ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն-
նե րը, ի նչ պի սիք են EU Transparency-ին եւ Վայ րի բնու թյան հա մաշ խար հային հիմ նադ րա մը (World 
Wildlife Fund): Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյունն ը նդ գր կում է գյու ղատն տե-
սու թյան եւ ձկ նոր սու թյան ո լորտ նե րի սուբ սի դա վոր ման մշ տա դի տար կում, ի նչ պես նաեւ Եվ րա-
մի ու թյան լոբ բիս տա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին մշ տա կան թար մա ցում ներ, ո րն ար վում է հա-
մա պա տաս խան կայ քե րից տվյալ նե րը կոր զե լու մի ջո ցով: Ա նուղ ղա կի հա ճա խորդ նե րից են այն 
հիմ նադ րամ նե րը, ո րոնք ֆի նան սա վո րում են հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի նա խագ-
ծե րը: Ըն կե րու թյունն աշ խա տում է նաեւ լրատ վա կան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ. օ րի նակ 
մի տաբ լոիդ այս ըն կե րու թյա նը պատ վի րել էր հս կել եւ հե տե ւել հայտ նի մարդ կանց:

 Ըն կե րու թյան տվյալ նե րի լրագ րու թյան պորտ ֆո լի ոն ը նդ գր կում է հե տե ւյալ նա խագ ծե րը.

 Գոր ծազր կու թյան քար տեզ` պատ րաստ ված 3F-ի հա մար, ո րը Դա նի ա յում ո րա կա վո րում չու նե ցող 
աշ խա տող նե րի ա րհ մի ու թյունն է 
 Սա տվյալ նե րի վի զո ւա լի զա ցի ա է Դա նի ա յում գոր ծազր կու թյան մա սին կա րե ւոր թվե րով` պատ-
րաստ ված 3F-ի հա մար:

3F-ի հա մար պատ րաստ ված կեն սա պայ ման նե րի մա սին նա խա գիծ
3F-ի հա մար պատ րաստ ված հա ջորդ նա խա գի ծը ցույց է տա լիս, թե որ քան տար բեր են կեն սա-
պայ ման նե րը Դա նի այի տար բեր հատ ված նե րում: Քար տե զը կազմ ված է կեն սա պայ ման նե րի 24 
տար բեր ցու ցիչ նե րից:

Ugebrevet A4-ի հա մար պատ րաստ ված պարտ քի մա սին նա խա գի ծը
Նա խա գի ծը հաշ վար կում է « պարտ քի ին դեք սը» եւ վի զո ւա լի զաց նում մաս նա վոր սեկ տո րում ե ղած 
տար բե րու թյուն նե րը:

Դա նի այի վտան գա վոր օբյեկտ նե րը
Այս նա խա գի ծը քար տե զագ րում եւ վեր լու ծում է վտան գա վոր օբյեկտ նե րի մո տի կու թյու նը ման կա-
պար տեզ նե րին եւ ցե րե կային խնամ քի այլ հաս տա տու թյուն նե րին: Այն պատ րաստ վել է Børn&Unge 
ամ սագ րի հա մար, ո րը պատ կա նում է BUPL-ին (Տար րա կան եւ դե ռա հաս դպ րո ցա կան նե րի ման-
կա վարժ նե րի դա նի ա կան մի ու թյուն):

http://46.38.167.183/unemployment/?focus=map
http://46.38.167.183/unemployment/?focus=map
https://www.fagbladet3f.dk/temaer/udkant/kort
https://www.fagbladet3f.dk/temaer/udkant/kort
https://www.fagbladet3f.dk/temaer/udkant/kort
http://www.ugebreveta4.dk/infografik/er-din-kommune-i-top-blandt-daarligere-betalere_88.aspx
http://www.ugebreveta4.dk/infografik/er-din-kommune-i-top-blandt-daarligere-betalere_88.aspx
http://www.ugebreveta4.dk/infografik/er-din-kommune-i-top-blandt-daarligere-betalere_88.aspx
http://www.bupl.dk/iwfile/BALG-8F9BSD/%24file/ALLESIDER_062011.pdf
http://www.bupl.dk/iwfile/BALG-8F9BSD/%24file/ALLESIDER_062011.pdf
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Կոր պո րա տիվ պա տաս խա նատ վու թյան տվյալ ներ Vestas-ի հա մար
Քա մու տուր բին ներ ար տադ րող դա նի ա կան Vestas ըն կե րու թյան՝ հինգ ո լոր տում կոր պո րա տիվ 
պա տաս խա նատ վու թյան վե րա բե րյալ տվյալ նե րի վի զո ւա լի զա ցի ա՝ տեքս տի ավ տո մատ գե նե-
րաց մամբ։ Ավ տո մատ թար մաց վում է ե ռամ սյա կը մեկ ան գամ՝ աշ խար հի 400 կայ քե րից վերց նե-
լով տե ղե կու թյուն, ո րը նե րա ռում է ի նչ պես հա մաշ խար հային մասշ տա բի, այն պես էլ կոնկ րետ մեկ 
ար տադ րա կան մի ա վո րի մա սին տվյալ ներ:

Ա նուն նե րի քար տեզ Experian-ի հա մար
Այս քար տե զը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մուտ քագ րել ձեր ազ գա նու նը եւ տես նել, թե այն որ քան 
է տա րած ված Դա նի այի տար բեր հատ ված նե րում:

 Է մո ջի նե րի քար տեզ Ekstra Bladet-ի հա մար
Յու րա քան չ յուր օր հա վա քում ե նք ստու գում նե րի ար դյուն քում հայտ նա բեր ված վատ սնն դի մա-
սին ին ֆոր մա ցի ա եւ այն քար տե զագ րում դա նի ա կան Ekstra Bladet պար բե րա կա նի հա մար:

Kass og Mulvad-ն ա ռա ջին լրագ րող նե րը չեն, որ աշ խա տում են թի րա խային մե դի ա նե րի հա մար: 
Օ րի նակ՝ Greenpeace-ը պար բե րա բար լրագ րո ղե րին ներգ րա վում է ի րենց նյու թե րի պատ րաստ-
ման գոր ծըն թա ցում որ պես գոր ծըն կեր ներ: Բայց մենք չգի տենք մեկ այլ ըն կե րու թյուն, ո րն ա ռա-
ջար կում է ստեղ ծել տվ յալ նե րի լրագ րու թյան նա խագ ծեր թի րա խային լրատ վա մի ջոց նե րի հա-
մար: Սո վո րա բար ա վե լի ըն դուն ված է, ե րբ լրագ րող ներն աշ խա տում են հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի հետ իբ րեւ թղ թա կից ներ, խմ բա գիր ներ եւ հե ղի նակ ներ: « Հա մա կարգ չային 
լրագ րու թյան» ներ կայիս ու շադ րու թյան ա ռանց քը ո րո նումն ու բա ցա հայ տում ներն են (հի շենք 
Wikileaks-ը), այս դեպ քում նույն պես Kaas og Mulvad-ը նո րա րար է, քա նի որ կենտ րո նա նում է 
տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան վրա: Նրանց մո տե ցու մը պա հան ջում է ոչ մի այն ծրագ րա վոր ման հմ-
տու թյուն ներ, այ լեւ լրագ րո ղա կան հո տա ռու թյուն, թե ի նչ տե սա կի ին ֆոր մա ցի ան կա րող է ստեղ-
ծել ազ դե ցիկ պատ մու թյուն: Վս տահ կա րե լի է ա սել, որ յու րա քան չ յուր ոք, ով կցան կա նա ըն դօ-
րի նա կել նրանց եւ սկ սել մա տու ցել այդ պի սի ծա ռա յու թյուն ներ, հա վա նա բար ստիպ ված կլի նի 
այդ եր կու հմ տու թյուն նե րի հա մա խում բը ձեռք բե րել հա մա գոր ծակ ցու թյան մի ջո ցով, քա նի որ 
ա ռան ձին ան հատ նե րը հազ վա դեպ են տի րա պե տում եր կու սին մի ա ժա մա նակ:

 
Գոր ծըն թաց ներ. տե ղե կատ վա կան նո րա րար տեխ նո լո գի ա ներ և 
վերլուծություններ

 Կազ մա կեր պու թյու նը տա րե կան ի րա կա նաց նում է շուրջ 100 նա խա գիծ տար բեր տե ւո ղու թյամբ` 
մի քա նի ժա մից սկ սած մին չեւ ա միս ներ: Այն շա րու նակ ներդ րում է կա տա րում այն նա խագ ծե րում, 
ո րոնք ը նդ լայ նում են իր կա րո ղու թյուն նե րը եւ ա ռա ջարկ նե րի շր ջա նակ նե րը: Հայտ նի մարդ կանց 
մո նի տո րին գի ծա ռա յու թյու նը նման մի փորձ էր: Մեկ այլ օ րի նակ է ին տեր նե տից բնա կա րան նե-
րի հար կա դիր ա ճուր դի մա սին նո րու թյուն նե րի հա վա քումն ու դուրս բե րու մը եւ այդ ի րա դար ձու-
թյուն նե րի քար տե զագ րու մը: Գոր ծըն կեր ներն ա սում են, որ նա խագ ծերն ը նտ րե լու ի րենց ա ռա ջին 
չա փա նիշն այն է, թե ա րդյոք հա ճույք կս տա նան այդ աշ խա տան քից եւ նոր բան կսո վո րեն: Նոր 
ծա ռա յու թյան ի հայտ գա լուց հե տո սկս վում է շու կա ներ փնտ րե լու գոր ծըն թա ցը: Նրանք հս տակ 
ա սում են, որ լրատ վու թյան ո լոր տում դժ վար է ստեղ ծել նոր մե թոդ ներ եւ նոր բիզ նես ներ:

Մուլ վա դի մեկ նա բա նու թյու նը.
 Մենք չու նենք խմ բա գիր ներ կամ ղե կա վար ներ, ո րոնք ո րո շեն, թե որ նա խա գի ծը պետք է ի րա կա
նաց նենք, որ հա մա կարգ չային ծրա գի րը կամ սար քը կա րող ե նք գնել: Մենք կա րող ե նք գնել այն 
գոր ծիք նե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են նա խագ ծի հա մար, օ րի նակ՝ այն պի սի նե րը, ո րոնք տեքս տե րից 
ին ֆոր մա ցի ան հա վա քագ րե լու եւ տվյալ նե րը փորփ րե լու ա մե նա լավ լու ծում ներն են ա ռա ջար կում: 

https://clearsight.vestas.com/identity/login?signin=04d12469bd9e05087c636fab5947233b
https://clearsight.vestas.com/identity/login?signin=04d12469bd9e05087c636fab5947233b
https://clearsight.vestas.com/identity/login?signin=04d12469bd9e05087c636fab5947233b
https://clearsight.vestas.com/identity/login?signin=04d12469bd9e05087c636fab5947233b
http://ekstrabladet.dk/kup/fodevarer/
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Մեր նպա տակն այս ո լոր տում ա ռա ջա տար լի նելն է: Մենք փոր ձում ե նք գտ նել այն պի սի հա ճա
խորդ ներ, ով քեր պատ րաստ են վճա րել, սա կայն ե թե նա խա գի ծը մեզ հա մար շատ է հե տաքր քիր 
եւ հա ճե լի, մենք այն կա րող ե նք ի րա կա նաց նել ա վե լի քիչ գու մա րով:

 
Ս տեղծ վող ար ժեք ներ. ան ձնա կան եւ ըն կե րու թյան բրենդն ու ե կա մու տը
 
2009թ. ըն կե րու թյան շր ջա նա ռու թյու նը կազ մել է մոտ 2,5 մի լի ոն դա նի ա կան կրոն կամ 336,000 
եվ րո: Ըն կե րու թյու նը պահ պա նում է նաեւ գոր ծըն կեր նե րի վար կա նի շը որ պես ա մե նա ժա մա նա-
կա կից լրագ րող նե րի, ի նչն օգ նում է պահ պա նել նրանց թրեյ նինգ նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի պա-
հան ջար կը: Նրանց հան րային ե լույթ ներն ի րենց հեր թին նպաս տում են ըն կե րու թյան բրեն դի 
հաս տատ մա նը:

 
Այս օ րի նա կի կա րե ւոր նր բու թյուն ներն են. 

• Լ րատ վու թյան ո լոր տում ճգ նա ժա մը, ո րն ար տա հայտ վում է կա րո ղու թյուն նե րի ան կմամբ, 
պայ մա նա վոր ված է այդ կա րո ղու թյուն նե րի թե րօգ տա գործ մամբ: Կասն ու Մուլ վա դը ստիպ-
ված է ին հե ռա նալ լրատ վու թյան ո լոր տից եւ ա նել այն աշ խա տան քը, ո րն ի րենց հա մար 
գնա հա տե լի էր, եւ ար դյուն քում նրանք շա հե ցին: Լրատ վա մի ջո ցին ո չինչ չէր խան գա րում 
գրա վե լու այդ նի շան:  

• Առն վա զը ո րոշ շու կա նե րում «ա նա վարտ բո վան դա կու թյան» շա հա վետ պա հան ջարկ կա, 
ո րը կա րող է ծա ռայել թի րա խային խմ բե րի շա հե րին:

• Այ նո ւա մե նայ նիվ, այս հնա րա վո րու թյունն ա ռաջ է բե րում մի հարց, թե լրագ րող նե րը որ-
քա նով կա րող են հս կել ի րենց կա տա րած աշ խա տան քի` եր րորդ ան ձանց կող մից ներ կա-
յա ցումն ու օգ տա գոր ծու մը: Հի շում ե նք, որ լրատ վա կան ո լոր տում այս խն դի րը կա (ե րբ 
խմ բա գիր նե րը կա րող են փո փո խել լրագ րո ղի ստեղ ծած նյու թը), եւ այն գո յու թյուն ու նի մե-
դի այի այլ ո րոտ նե րում (ի նչ պի սին է օ րի նակ՝ ֆիլ մար տադ րու թյու նը, որ տեղ պար բե րա բար 
կոնֆ լիկտ ներ են ծա գում ռե ժի սո րի եւ ֆիլ մը պատ վի րած ստու դի այի մի ջեւ ֆիլ մի վերջ նա-
կան տար բե րա կի շուրջ): Սա շա հագր գիռ մե դի այի ի նչ-որ կոնկ րետ սուբյեկ տիվ բա րո յա-
կան ռիսկ կամ վտանգ չէ, սա կայն այն չի էլ վե րա նա: Այս զար գա ցող ի րա կա նու թյու նում եւ 
ա ճող շու կա յում ան հրա ժեշտ է ա վե լի շատ ու շադ րու թյուն հատ կաց նել է թի կայի կա նոն նե րի 
պահ պան մա նը:

• Շա հույ թի տե սան կյու նից մեկ ար տադ րան քը կամ մեկ ծա ռա յու թյու նը բա վա կան չէ: Վե-
րահս կո ղա կան գոր ծա ռույթ ներ ու նե ցող հա ջո ղակ ըն կե րու թյուն նե րը ա վե լի ճիշտ կա նեն, 
ե թե որ դեգ րեն պորտ ֆե լային մո տե ցում, ո րի մեջ մտ նում են խորհր դատ վու թյու նը, ու սու-
ցու մը, իբ րեւ բա նա խոս հան դես գալն ու այլ ծա ռա յու թյուն նե րը, ո րոնք բե րում են լրա ցու ցիչ 
ե կա մուտ եւ ա ջակ ցում հիմ նա կան բրեն դին:

Խմ բագր ված հատ ված Մարկ Լի Հան թե րի եւ Լաք Ն. Վեն Վա սեն հո վի « Քայ քայիչ լրատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա ներ. թի րա խային մե դի ան եւ վե րահս կող լրագ րու թյան ա պա գայի բիզ նես մո դել նե րը» 
աշ խա տու թյու նից: INSEAD բիզ նես դպ րո ցի աշ խա տան քային զե կույց, 2010
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Տ ՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ԼՐԱԳ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ԲԻԶ ՆԵՍ ՄՈ ԴԵԼ ՆԵ ՐԸ
 
Տ վ յալ նե րի լրագ րու թյան հետ կապ ված բո լոր հե տաքրք րու թյուն նե րից եւ հույ սե րից բա ցի կա մի 
հարց, ո րը մշ տա պես հե տաքրք րում է խմ բագ րու թյուն նե րին. «Ո րո՞նք են բիզ նես մո դել նե րը»:

 Թե եւ պետք է զգույշ լի նել կան խա գու շա կում ներ ա նե լիս, սա կայն մի հե տա դարձ հա յաց քը մե-
դի այի պատ մու թյան վեր ջին ժա մա նա կաշր ջա նին եւ ներ կա ի րա վի ճա կին մեզ կօգ նի ո րո շա կի 
պատ կե րա ցում կազ մել այդ մա սին: Այ սօր կան շատ լրատ վա մի ջոց ներ, ո րոնք հա ջո ղու թյան են 
հա սել նոր մո տե ցում ներ որ դեգ րե լու շնոր հիվ:

«Տ վ յալ նե րի լրագ րու թյան» նման եզ րե րը կամ այլ նոր մո դայիկ ար տա հայ տու թյու նը, ի նչ պի սին է 
«տ վ յալ նե րի գի տու թյու նը» գու ցե հն չեն այն պես, ա սես դրանք նոր բան են նկա րագ րում, սա կայն 
դա այդ քան էլ ճիշտ չէ: Փո խա րե նը այս նոր պի տակ ներն օգ տա գործ վում են բնու թագ րե լու փո փո-
խու թյու նը, ո րը տաս նա մյակ ներ շա րու նակ մեծ թափ է առ նում:

Թ վում է` բազ մա թիվ լրագ րող ներ ան տե ղ յակ են, թե ի նչ չա փե րի ե կա մուտ է ստաց վում տվյալ նե-
րը հա վա քե լու, դրանք վեր լու ծե լու եւ վի զո ւա լի զաց նե լու ար դյուն քում: Սա ին ֆոր մա ցի այի մաքր-
ման եւ մշակ ման բիզ նես է: Տվ յալ նե րի գոր ծիք նե րի եւ տեխ նո լո գի ա նե րի մի ջո ցով ա վե լի հեշտ է 
դառ նում լույս սփ ռել շատ բարդ խն դիր նե րի վրա՝ լի նի դա հա մաշ խար հային ֆի նան սա կան հար-
ցեր, պարտք, ժո ղովր դագ րու թյուն, կր թու թյուն եւ այլն: « Բիզ նես լր տե սու թյուն» եզ րը բա ցատ րում 
է տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի կոն ցեպ տի բազ մա զա նու թյու նը, ո րը նպա տակ ու նի պարզ 
հա յացք նե տե լու այն ա մե նի վրա, ի նչ հի մա կա տար վում է ա ռեւտ րային կոր պո րա ցի ա նե րում: Մեր 
ժա մա նա կի մեծ եւ շա հու թա բեր ըն կե րու թյուն նե րը, այդ թվում՝ McDonalds, Zara եւ H&M բրեն դե-
րը, հիմն վում են տվյալ նե րի փո փո խու թյուն նե րի մա սին ա նընդ հատ ին ֆոր մա ցի ա հա վա քե լու եւ 
դրանք ու սում նա սի րե լու վրա եւ այս պի սով ե կա մուտ ստա նում: Եվ այս ըն կե րու թյուն նե րի դեպ-
քում դա շատ լավ ար դա րաց նում է ի րեն:

 Այ սօր վա փո փո խու թյունն այն է, որ այդ ո լոր տի հա մար ստեղծ ված գոր ծիք նե րը դառ նում են հա-
սա նե լի նաեւ այլ ո լորտ նե րի հա մար, նե րա ռյալ նաեւ մե դի այի: Եւ ո րոշ լրագ րող ներ դա հաս կա ցել 
են: Օ րի նակ` Tableau-ն՝ ծա ռա յու թյուն, ո րը տրա մադ րում է վի զո ւա լի զա ցի այի գոր ծիք ներ, կամ Big 
Data շար ժու մը, որ տեղ տեխ նո լո գի ա կան ըն կե րու թյուն ներն օգ տա գոր ծում են (հիմ նա կա նում բաց 
աղ բյուր նե րից) ծրագ րեր մեծ ծա վա լի տվյալ նե րի մեջ փորփ րե լու հա մար` դուրս բե րե լով կա րե ւոր 
ին ֆոր մա ցի ան վայր կյա նից էլ քիչ ժա մա նա կում:

 Այս տեխ նո լո գի ա ներն այ սօր կա րող են կի րառ վել նաեւ լրագ րու թյան մեջ: The Guardian-ի եւ The 
New York Times-ի թի մե րը պար բե րա բար ը նդ լայ նում են զար գա ցող այս ո լոր տի սահ ման նե րը: Եվ 
այն, ի նչ հի մա մենք տես նում ե նք, այս բեր գի ծայրն է մի այն:

 Սա կայն ի նչ պե՞ս է սա գու մար ստեղ ծում լրագ րու թյան հա մար: Հա մաշ խար հային մեծ շու կայի 
բաց վե լը նշա նա կում է, որ հան րային հա սա նե լի ու թյուն ու նե ցող տվյալ նե րը կա րե լի է մշա կել եւ 
դարձ նել շո շա փե լի եւ ը մբռ նե լի: Մենք ու զում ե նք հնա րա վո րու թյուն ու նե նալ ա ռնչ վե լու ա մեն օր 
նո րու թյուն նե րում հա ղորդ վող մեծ թվե րի հետ, պատ կե րաց նել, թե ի նչ են մե զա նից յու րա քան չ յու-
րի հա մար նշա նա կում այդ մի լի ոն ներն ու մի լի արդ նե րը:

 Գո յու թյուն ու նեն տվյալ նե րով զբաղ վող մի շարք ե կամ տա բեր մե դի աըն կե րու թյուն ներ, ո րոնք 
մյուս նե րից ա վե լի շուտ են կի րա ռել այս սկզ բուն քը: Նրանք ին տեն սիվ ա ճում են ու եր բեմն նաեւ 
տպա վո րիչ ե կա մուտ ներ ու նե նում: Այդ պի սի մի օ րի նակ է Bloomberg-ը: Ըն կե րու թյունն ու նի շուրջ 
300,000 տեր մի նալ ներ եւ ֆի նան սա կան տվյալ ներ է տրա մադ րում իր օգ տա տե րե րին: Ե թե դուք 
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ֆի նան սա կան եւ բիզ նես ո լոր տում եք գոր ծում, ա պա սա շատ ազ դե ցիկ գոր ծիք է: Յու րա քան չ յուր 
տեր մի նալն ու նի գույ նե րով կո դա վոր ված ստեղ նա շար եւ ո րո նե լու, հա մե մա տե լու, վեր լու ծե լու 
մին չեւ 30,000 տար բե րակ, ի նչ պես նաեւ օգ նում է ո րո շել, թե ո րը պետք է լի նի ձեր հա ջորդ քայ լը: 
Այս բիզ նե սը Bloomberg-ին բե րում է տա րե կան 6.3 մի լի արդ Ա ՄՆ դո լար գու մար, ա մեն դեպ քում 
նման գնա հա տա կան է տա լիս New York Times-ի 2008թ-ին հրա պա րակ ված մի հոդ ված: Ար դյուն-
քում Bloomberg-ը աշ խա տան քի էր ըն դու նում լրագ րող նե րի բո լոր տե ղե րից, եւ նրանք նույ նիսկ 
գնե ցին հե ղի նա կա վոր, սա կայն ոչ շա հու թա բեր Business Week շա բա թա թեր թը:

 Մեկ այլ օ րի նակ կա նա դա կան մե դի ա կոնգ լո մե րատն է, ո րն այ սօր հայտ նի է Thomson Reuters 
ա նու նով: Նրանք սկ սել են մի այն մեկ թեր թից, հե տո գնել են Մեծ Բրի տա նի այի հայտ նի բազ-
մա թիվ բրենդ ներ, այ նու հե տեւ եր կու տաս նա մյակ ա ռաջ ո րո շե ցին դուրս գալ տպա գիր մա մու լի 
բիզ նե սից: Փո խա րե նը, նրանք ա ռաջ գնա ցին` հիմն վե լով ին ֆոր մա ցի ոն ծա ռա յու թյուն ներ մա-
տու ցե լու վրա, ո րը նպա տակ ու ներ հա ճա խորդ նե րի հա մար մի շարք ո լորտ նե րում ա վե լի խո րը, 
հա մա պար փակ տե սա կետ տրա մադ րե լուն: Ե թե ձեզ մտա հո գում է, թե ի նչ պես կա րե լի է գու մար 
վաս տա կել մաս նա գի տաց ված ին ֆոր մա ցի այի մի ջո ցով, խոր հուրդ կտայի պար զա պես կար դալ 
այս կազ մա կեր պու թյան պատ մու թյու նը Wikipedia-ո ւմ:

Դի տար կենք Economist-ի օ րի նա կը: Շա բա թա թեր թը ստեղ ծել է գե րա զանց, ազ դե ցիկ բրենդ մե-
դի այի ո լոր տում: Մի եւ նույն ժա մա նակ Economist-ի հե տաքն նա կան բա ժի նը (Economist Intelligence 
Unit) ա վե լի շատ զբաղ վում է խորհր դատ վա կան գոր ծու նե ու թյամբ, նյու թեր է պատ րաս տում հա-
մա պա տաս խան մի տում նե րի մա սին եւ կան խա տե սում ներ ա նում աշ խար հի գրե թե բո լոր ե րկր-
նե րի հա մար: Պար բե րա կանն ու նի հա րյու րա վոր լրագ րող ներ եւ, ի րենց հա ղորդ մամբ, 1.5 մի լի ոն 
հա ճա խորդ ներ ո ղջ աշ խար հում:

 Գո յու թյուն ու նեն տվյալ նե րի հի ման վրա ստեղծ ված բազ մա թիվ այլ ծա ռա յու թյուն ներ, ո րոնք կա-
րող են ձեզ ո գեշն չել: Օ րի նակ՝ ա մե րի կյան eMarketer ըն կե րու թյու նը տրա մադ րում է հա մե մա տա-
կան վեր լու ծու թյուն ներ, ա ղ յու սակ ներ եւ խորհր դատ վու թյուն յու րա քան չ յու րին, ով հե տաքրքր ված 
է ին տեր նետ մար քե տին գով: Կամ գեր մա նա կան Stiftung Warentest կազ մա կեր պու թյու նը, ո րն ու-
սում նա սի րում է ապ րանք նե րի եւ ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կը: Մեկ այլ գեր մա նա կան ստար տափ` 
Statista օն լայն պոր տալն օգ նում է վի զո ւա լի զաց նել հան րային ին ֆոր մա ցի ան:

 Ողջ աշ խար հում այս ո լոր տում ստար տա փե րի մի մեծ «ա լիք» է բարձ րա ցել, ո րն ը նդ գր կում է 
ո լորտ նե րի լայն շր ջա նակ: Օ րի նակ՝ Timetric-ի նպա տակն է « վերս տին հայտ նա գոր ծել բիզ նես հե-
տա զո տու թյան» ձե ւա չա փը: OpenCorporates-ը, Kasabi-ն, Infochimps-ը եւ Data Market-ը. ան շուշտ 
սրան ցից շա տե րը, թե րեւս, փոր ձար կում ներ են, սա կայն մի ա սին վերց րած կա րե լի է դի տար կել 
որ պես կա րե ւոր նշան, ո րը վկա յում է փո փո խու թյուն նե րի մա սին:

 Կան նաեւ պե տա կան լրատ վա մի ջոց ներ, ո րոնք տվյալ նե րի լրագ րու թյան օգ տա գործ ման ա ռու-
մով նման են «ք նած հս կայի»: Գեր մա նի ա յում տա րե կան 7.2 մի լի արդ եվ րո տրա մադր վում է այս 
ո լոր տին: Լրագ րու թյու նը յու րօ րի նակ ար տադ րանք է. ե թե ար վում է լավ եւ ո րա կյալ, ա պա մի այն 
« գու մար ստեղ ծե լու» գոր ծա ռույթ չի կա տա րում, այլ կա րե ւոր դեր է խա ղում հան րու թյան մեջ: Ե րբ 
հաս կա նա լի դառ նա, որ տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը կա րող է ստեղ ծել ա վե լի լավ, վս տա հե լի բո-
վան դա կու թյուն ա վե լի հեշտ ե ղա նա կով, այս գու մա րի մի մա սը կա րող է օգ տա գործ վել խմ բագ-
րու թյուն նե րում նոր աշ խա տա տե ղեր ստեղ ծե լու հա մար:

Տ վ յալ նե րի լրագ րու թյու նը են թադ րում է լի նել ոչ մի այն ա մե նաա ռա ջի նը, այ լեւ ին ֆոր մա ցի այի վս-
տա հե լի աղ բյուր: Այս բազ մա զան աշ խար հում կա րե լի է շատ ու շադ րու թյուն գրա վել, սա կայն վս
տա հու թյու նը գնա լով ա վե լի ու ա վե լի է պա կա սում: Տվ յալ նե րի լրագ րու թյան մի ջո ցով հնա րա վոր 
է տար բեր եւ հա ճախ բարդ ին ֆոր մա ցի ան հա մե մա տել, հա մադ րել եւ ներ կա յաց նել այն պես, որ 

http://www.nytimes.com/2009/11/15/business/media/15bloom.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/2009/11/15/business/media/15bloom.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/2009/11/15/business/media/15bloom.html?pagewanted=all
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomson_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomson_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomson_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomson_Corporation
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լսա րանն իս կա պես խո րը եւ ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում կկազ մի բարդ հար ցե րի եւ թե մա նե րի 
մա սին: Մա մու լի հա ղոր դագ րու թյուն նե րը վե րա շա րադ րե լու կամ ի նչ-որ տեղ լսած պատ մու թյուն-
ներն ու նյու թե րը վե րա պատ մե լու փո խա րեն տվյալ նե րի լրագ րող նե րը ըն թեր ցող նե րին կա րող են 
տալ պարզ, հա մա պար փակ եւ լսա րա նի ան հա տա կան պա հանջ նե րին հար մա րեց ված ին ֆոր մա-
ցի ա՝ ին տե րակ տիվ գրա ֆի կա նե րով, եւ ու ղիղ կապ սկզբ նաղ բյուր նե րի հետ: Սա մա կե րե սային 
բան չէ, բայց մի ան շա նակ ար ժե քա վոր է:

 Այս պի սով, ո ՞րն է տվյալ նե րի լրագ րող նե րին ո գեշն չե լու լա վա գույն մո տե ցու մը, եւ ի նչ պե՞ս հա մո-
զել ղե կա վա րու թյանն ա ջակ ցել նո րա րա րա կան այս պի սի նա խագ ծե րին:

 Ա մե նաա ռա ջին քայ լը ձեզ մո տիկ վայ րում հնա րա վո րու թյուն փնտ րելն է: Օ րի նակ՝ գու ցե դուք ար-
դեն ու նեք տեքստ եւ տվյալ ներ, ո րոնք կա րող եք օգ տա գոր ծել: Սրա լավ օ րի նակ է Los Angeles 
Times-ի կող մից ստեղ ծած «ս պա նու թյուն նե րի տվյալ նե րի բա զան»: Այս տեղ տվյալ ներն ու վի զո ւա-
լի զա ցի ան ա ռանց քային են, ոչ թե հե տե ւան քային: Խմ բա գիր նե րը հա վա քում են բո լոր այն հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րը, ո րոնք ի րենք կա րո ղա ցել են գտ նել եւ դրա նից հե տո մի այն, հիմն վե լով այդ 
ա մե նի վրա, գրում են հոդ ված ներ: Ժա մա նա կի ըն թաց քում նման հա վա քա ծու ներն ա վե լի լա վը, 
խո րը եւ ար ժե քա վոր են դառ նում:

Սկզբ նա կան շր ջա նում գու ցե դա չաշ խա տի, սա կայն ժա մա նա կի ըն թաց քում ա մեն ի նչ հու նի մեջ 
կընկ նի: Այս ա մե նում մեկ հու սադ րող ցու ցիչ կա. Texas Tribune-ը եւ ProPublica-ն, ո րոնք, թե րեւս, 
հա մար վում են տպագ րա կան շր ջա նի հա ջոր դած ժա մա նա կա հատ վա ծում ստեղծ ված մե դի աըն-
կե րու թյուն ներ, հայտ նում են, որ շա հույթ չհե տապն դող ի րենց լրագ րո ղա կան կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի հա մար ֆի նան սա վո րու մը գե րա զան ցել է նա խա տե սած ցու ցա նիշ նե րը սպաս վա ծից էլ շուտ:

Տ վ յալ նե րի ո լոր տի բո լոր ման րուք նե րում հմ տա նալն ու վար պե տա նա լը (ան կախ նրա նից՝ տվ յալ-
նե րի հետ ձեր աշ խա տանքն ը նդ հա նուր բնույ թի է, թե տվյալ նե րի ո լոր տի կոնկ րետ մեկ աս պեկ տի 
վրա եք մաս նա գի տա ցած), լավ հե ռան կար է խոս տա նում նրանց, ով քեր հա վա տում են լրագ րու-
թյա նը: Վեր ջերս մի հայտ նի հրա տա րա կիչ Գեր մա նի ա յում հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ ա սել է.« Սա 
հենց այն նոր խումբն է, ո րոնք ի րենց կո չում են տվյալ նե րի լրագ րող ներ, եւ նրանք այ լեւս չեն ու-
զում աշ խա տել գրոշ նե րով»:

Միր կո Լո րենց, Deutsche Welle

 



73

Կոնկ րետ օ րի նակ ներ
 
Այս բաժ նում մենք ա վե լի ման րա մասն կդի տար կենք տվյալ նե րի լրագ րու թյան տար բեր նա խագ-
ծե րի աշ խա տան քը՝ մեկ օ րում ստեղծ վող հա վել ված նե րից մին չեւ ի նն ա միս տե ւող հե տաքն նու-
թյուն ներ։ Մենք ար դեն գի տենք, թե ի նչ պես են տվյալ ներն օգ տա գործ վում՝ տար բեր ո լորտ նե րում 
առ կա խն դիր նե րի լու սա բան ման ո րա կը բա րե լա վե լու հա մար՝ սկ սած ը նտ րու թյուն նե րից, պե տա-
կան ծախ սե րից, ցույ ցե րից, կո ռուպ ցի այից մինչև  դպ րոց նե րի պայ ման ներն ու  ջրի գի նը:

 Օ րի նակ նե րը վե րա բե րում են թե՛ մեծ լրատ վա մի ջոց նե րին, ի նչ պի սին BBC-ն, Chicago Tribune-ը, Guard-
ian-ը, Financial Times-ը, Helsingin Sanomat-ը, La Nación-ը, Wall Street Journal-ը եւ Zeit Online-ն են, այն պես 
էլ փոք րե րին՝ California Watch, Hacks/Hackers Buenos Aires, Propublica, նաև քա ղա քա ցի ա կան լրագ րող-
նե րին, ի նչ պես օ րի նակ՝ « Խա նո ւա րի այի ըն կեր ներ» (Friends of Januária) բրա զի լա կան խումբն է:

 

Հ ՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՏԱՐ ԲԵ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ
 

Ն կար 27. «Հ նա րա վո րու թյուն նե րի տար բե րու թյուն» նա խա գի ծը (ProPublica)
 
«Հ նա րա վո րու թյուն նե րի տար բե րու թյուն» նա խագ ծում օգ տա գործ վել են Ա ՄՆ Կր թու թյան դե-
պար տա մեն տի՝ նախ կի նում չհ րա պա րա կած տվյալ նե րը։ Դրան ցից պարզ է դառ նում, որ Ա ՄՆ 
ո րոշ նա հանգ նե րում, ի նչ պի սին է Ֆլո րի դան,  հա րուստ եւ աղ քատ ըն տա նիք նե րի ա շա կերտ նե րի 
հա մար ստեղծ վել են հա վա սար պայ ման նե րում ո րա կյալ ու սու ցում ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն 
բո լո րի հա մար: Մինչ դեռ ա վե լի աղ քատ բնակ չու թյամբ նա հանգ նե րում, ի նչ պի սին օ րի նակ՝ Կան-
զա սը, Մե րի լեն դը եւ Օկ լա հո ման են, հնա րա վո րու թյուն նե րը սահ մա նա փակ են:

http://projects.propublica.org/schools/
http://projects.propublica.org/schools/
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Տ վ յալ նե րի շտե մա րա նում ը նդ գրկ ված է ին այն հան րային դպ րոց նե րը, ո րոնք 3000 եւ ա վե լի ա շա-
կերտ ու նեն, այ սինքն՝ Ա ՄՆ հան րային դպ րոց նե րի ա շա կերտ նե րի ե րեք քա ռոր դը ներ կա յաց-
ված էր: Խմ բագ րու թյան լրագ րող նե րից մե կը ձեռք բե րեց այդ տվյալ նե րը, ի սկ « հա մա կարգ չային 
լրագ րու թյան» հար ցե րով ղե կա վա րը ման րակր կիտ ու սում նա սի րեց եւ մշա կեց դրանք:

 Ե րեք ամ սում նա խա գի ծը պատ րաստ էր: Ը նդ հա նուր առ մամբ՝ 6 մարդ է աշ խա տել նյու թի եւ հա-
վել վա ծի վրա` եր կու խմ բա գիր, մեկ լրագ րող, « հա մա կարգ չային լրագ րու թյան» մեկ մաս նա գետ եւ 
եր կու ծրագ րա վո րող: Սա կայն  խումբն այդ ըն թաց քում  ու րիշ նյու թե րի վրա էլ է աշ խա տել:

 Նա խա գիծն ի րոք պա հան ջում էր ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն նե րի եւ գի տե լիք նե րի հա մակ ցու թյու նը՝ 
ո լոր տի ի մա ցու թյուն, տվ յալ նե րի հետ աշ խա տան քի  փորձ, պատ կե րա ցում դի զայ նի, ծրագ րա-
վոր ման մա սին, ծա վա լուն թվե րի մեջ ու շագ րավ փաս տեր, թե մա ներ գտ նե լու կա րո ղու թյուն, խմ-
բագ րե լու հմ տու թյուն ներ և այլն:

Տ վ յալ նե րի մշակ ման եւ վեր լու ծու թյան հա մար հիմ նա կա նում օգ տա գործ վել է Excel ծրա գի րը եւ 
MS Access-ը: Հա վել վա ծը ստեղծ վեց Ruby on Rails ծրագ րի մի ջո ցով՝ ակ տի վո րեն օգ տա գոր ծե լով 
JavaScript ծրագ րային լե զուն:

Ի հա վե լումն բուն պատ մու թյա նը՝ նյու թը նե րա ռում էր նաեւ ին տե րակ տիվ հա վել ված, ո րն ըն թեր-
ցող նե րին հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս հաս կա նալ, հա մե մա տու թյուն ներ ա նել եւ ազ գային վի ճա-
կագ րա կան տվյալ նե րի մեջ գտ նել ի րենց վե րա բե րող օ րի նակ ներ։ Օգ տա գոր ծե լով մեր հա վել վա-
ծը՝ ըն թեր ցո ղը կա րող էր գտ նել իր տա րած քի դպ րո ցը (օ րի նակ՝ Նյու Ջեր սի նա հան գի Նյո ւարք 
քա ղա քի կենտ րո նա կան ա վագ դպ րո ցը) եւ ան մի ջա պես տես նել, թե տար բեր չա փա նիշ նե րով 
որ քա նով է ար դյու նա վետ գոր ծում այս դպ րո ցը: Այ նու հե տեւ սեղ մե լով « Հա մե մա տել» հրա հան գը՝ 
կա րե լի էր ան մի ջա պես հա մե մա տու թյան մեջ տես նել այլ դպ րոց ներ՝ ը ստ աղ քա տու թյան աս տի-
ճա նի, մա թե մա տի կայի եւ այլ ա ռար կա նե րի խո րաց ված ու սուց ման մա կար դա կի եւ այլն։ Մեր օ րի-
նա կում Կենտ րո նա կան ա վագ դպ րո ցին հա ջոր դում է Միլ բեր նի ա վագ դպ րո ցը։ «Հ նա րա վո րու-
թյուն նե րի տար բե րու թյուն» նա խա գի ծը ցույց է տա լիս, որ Միլ բեր նի ա շա կերտ նե րի մի այն 1%-ն  է 
ստա նում ան վճար կամ զեղչ ված գնե րով սնունդ, սա կայն նրանց 72%-ն ան ցնում է ա ռն վազն մեկ 
խո րաց ված ա ռար կա։ Մյուս ծայ րա հե ղու թյունն էլ Մի ջազ գային ա վագ դպ րոցն է, որ տեղ ա շա-
կերտ նե րի 85%-ն ստա նում է ան վճար/ զեղչ ված գնե րով ու տե լիք, սա կայն մի այն 1%-ն է ան ցնում 
խո րաց ված ա ռար կա ներ։ 

Ըն թեր ցո ղը կա րող էր օգ տա գոր ծել ա վագ դպ րո ցի մա սին այս ին ֆոր մա ցի ան՝ հաս կա նա լու հա-
մար, թե ի նչ պես է աղ քա տու թյան մա կար դա կը կան խո րո շում կր թու թյան հա սա նե լի ու թյու նը ը ստ 
նա հանգ նե րի։

 Հա վել վա ծը կա պե լով Ֆեյս բու քի հաշ վին՝ հնա րա վոր էր նույ նիսկ ա ռանց ո րոն ման տե ղե կու թյուն 
ստա նալ կոնկ րետ մար դուն հե տաքրք րող դպ րոց նե րի մա սին։

 Հա վել վա ծի դի տում նե րի քա նա կը գե րա զանց էր: Այն ներ կա յաց նում էր բարդ նյու թերն ա վե լի 
թի րա խա վոր ված եւ օգ նում ըն թեր ցո ղին ստեղ ծել ի րենց կոնկ րետ պատ մու թյու նը՝  հենց ի րենց 
հա մար։

Ինչ պես պե տա կան տվյալ նե րի հետ աշ խա տող բո լոր նա խագ ծե րի, այն պես էլ այս դեպ քում հարկ 
ե ղավ տվյալ նե րի մշակ ման բա վա կա նին շատ աշ խա տանք ա նել։ Օ րի նակ, թե եւ կա ըն դա մե նը 30 
հնա րա վոր խո րաց ված ա ռար կա, ո րոշ դպ րոց ներ հա ղոր դել է ին, որ ա ռա ջար կում են հա րյու րա-
վոր նման ա ռար կա ներ։ Այս ա մե նը պար զե լու հա մար հարկ ե ղավ բա վա կա նին շատ հե ռա խո սա-
զան գեր կա տա րել դպ րոց ներ` տե ղե կու թյու նը հաս տա տե լու եւ ո ւղ ղում նե րի հա մար։

http://projects.propublica.org/schools/
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Հա վել վա ծը ներ կա յաց նում էր ի նչ պես ը նդ հա նուր պատ կե րը, այն պես է լ՝ մաս նա վոր դեպ քեր։ Այն 
պետք է ըն թեր ցո ղին ցույց տար կր թու թյան հա սա նե լի ու թյան ը նդ հա նուր ի րա վի ճա կը, հա մե մա-
տու թյունն ը ստ նա հանգ նե րի, սա կայն ըն թեր ցո ղը պետք է հաս կա նար, թե ան ձամբ իր հա մար դա 
ի նչ է նշա նա կում։

 Ե թե սկս նակ լրագ րող նե րը ցան կա նան այս պի սի նա խա գիծ սկ սել, պետք է լավ տի րա պե տեն 
տվյալ նե րին եւ լի նեն հե տաքրք րա սեր։ Այն բո լոր կա նոն նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են լրագ րու-
թյան այլ ճյու ղե րին, կի րա ռե լի են նաեւ այս տեղ: Նախ՝ պետք է փաս տե րը ճիշտ լի նեն։ Պետք է 
վս տահ լի նեք, որ լավ եք պատ մում պատ մու թյու նը, որ հա վել վա ծի եւ տեքս տի մեջ հա կա սու թյուն 
չկա, այ լա պես կն շա նա կի, որ դրան ցից մե կը սխալ է։ Ե թե ցան կա նում եք ծրագ րա վո րում սո վո րել, 
ա պա ա մե նա կա րե ւո րը սկ սելն է։ Կա րող եք թե՛ գր քե րով,  թե՛ տե սա նյու թե րով սո վո րել. եր կուսն 
էլ ըն դու նե լի տար բե րակ է։ 

Վս տահ ե ղեք, որ իս կա պես լավ գա ղա փար ու նեք նման նա խագ ծի հա մար և  այն ա վար տին 
հասց նե լու հս տակ վերջ նա ժամ կետ: Ե թե ու նեք գա ղա փար, բայց, ա սենք, ծրագ րա վո րում չգի-
տեք, որ հա վել ված ստեղ ծեք, ա պա  դա ձեզ հետ չի պա հի ձեր գա ղա փարն ի րա գոր ծե լուց։

Ս քոթ Քլայն, ProPublica

ԻՆՆ Ա ՄԻՍ ՏԵ ՒԱԾ ՀԵ ՏԱՔՆ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ ԵՎ ՐՈ ՊԱ ԿԱՆ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՔԱՅԻՆ ՖՈՆ ԴԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ

Ն կար 28. Եվ րա մի ու թյան կա ռուց ված քային ֆոն դե րի մա սին հե տաքն նու թյուն (Հե տաքն նա կան լրագ րու թյան 
բյու րո)



76

2010թ. Financial Times-ը եւ Հե տաքն նա կան լրագ րու թյան բյու րոն (BIJ) հա մա տե ղե ցին ու ժե րը` հե-
տաքն նե լու Եվ րո պա կան մի ու թյան կա ռուց ված քային ֆոն դե րը: Նպա տա կը պար զելն էր, թե ով-
քեր են այդ ֆոն դե րի շա հա ռու նե րը, եւ ա րդյոք ճիշտ նպա տա կով են օգ տա գործ վում այդ գու մար-
նե րը: Յոթ տար վա ըն թաց քում այս ֆոն դե րին տրա մադր վել է 347 մի լի արդ եվ րո ը նդ հա նուրբ 
գու մար: Սա Եվ րո պա կան մի ու թյան՝ մե ծու թյամբ ե րկ րորդ սուբ սի դա վոր վող ծրա գիրն է: Ար դեն մի 
քա նի տաս նա մյակ է՝ ծրա գի րը կա, բայց հիմ նա կա նում ը նդ հա նուր տե ղե կու թյուն ներ են հայտ նի 
եւ պարզ չէ, թե ով քեր են ծրագ րի շա հա ռու նե րը:  Ծրագ րի ֆի նան սա վոր ման հեր թա կան փու լում 
պայ ման նե րի փո փո խու թյու նը պար տա վո րեց նում է  իշ խա նու թյուն նե րին  հան րայ նաց նել շա հա-
ռու նե րի ցան կը` նե րա ռյալ ֆի նան սա վոր վող են թած րագ րե րի նկա րագ րու թյու նը եւ Եվ րո պա կան 
մի ու թյան կամ ազ գային հիմ նադ րամ նե րի կող մից ստաց ված գու մա րի չա փը:

Նա խագ ծի վրա աշ խա տող թի մը կազմ ված էր 12 լրագ րո ղից եւ լրիվ դրույ քով աշ խա տող մեկ 
ծրագ րա վո րո ղից։ Նրանք 9 ա միս աշ խա տե ցին այս նա խագ ծի վրա: Մի այն տվյալ ներ հա վա քե լը 
մի քա նի ա միս տե ւեց: Ար դյուն քում՝ այս նա խա գի ծը 5 օր շա րու նակ լու սա բան վեց Financial Times-
ո ւմ, BIJ-ո ւմ, BBC-ո ւմ` ռա դի ոծ րագ րի եւ մի շարք վա վե րագ րա կան ֆիլ մե րի մի ջո ցով:

 Նախ քան նման ջան քեր պա հան ջող նա խա գիծ սկ սե լը, պետք է վս տահ լի նել, որ  ար դյուն քում  
բա ցա ռիկ նյու թեր եք ու նե նա լու:

 Մեր նա խագ ծի ստեղծ ման գոր ծըն թա ցը բա ժան ված էր մի շարք հս տակ քայ լե րի։

1. Պար զել` ո ւմ մոտ են պահ վում տվյալ նե րը եւ ի նչ պես

Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի տա րա ծաշր ջա նային հար ցե րով գլ խա վոր դի րեկ տո րա տի վեբ պոր-
տա լում կան հղում ներ դե պի ազ գային իշ խա նու թյուն նե րի կայ քեր, ո րոնք հրա պա րա կում են տվյալ-
ներ: Մենք վս տահ է ինք, որ հանձ նա ժո ղո վը կու նե նա հրա պա րա կայ նո րեն հա սա նե լի տվյալ նե րի 
հա մա պար փակ բա զա, կամ էլ հնա րա վոր կլի նի ձեռք բե րել դրանք̀  տե ղե կատ վա կան հարց ման 
մի ջո ցով: Սա կայն պարզ վեց, որ այդ պի սի բա զա ը նդ հան րա պես գո յու թյուն չու նի՝ գո նե այն ման րա-
մաս նու թյամբ, ո րը մեզ ան հրա ժեշտ էր: Շու տով հաս կա ցանք նաեւ, որ հանձ նա ժո ղո վի  ներ կա յաց-
րած աղ բյուր նե րից շա տե րի հի պերհ ղում նե րը  չեն աշ խա տում, և տվյալ նե րի մեծ մա սը տրա մադր-
վե լու են PDF ֆայ լե րով՝ CSV եւ XML ձևա չա փե րի փո խա րեն, ո րոնք ա վե լի հար մար են տվյալ նե րը 
վեր լու ծե լու հա մար:

12 հո գուց բաղ կա ցած մեր թիմն աշ խա տում էր ա մե նա թարմ տվյալ ներ գտ նե լու ո ւղ ղու թյամբ։ 
Մեկ ը նդ հա նուր է լեկտ րո նային ա ղ յու սա կում (spreadsheet) ստուգ վում եւ հա մադր վում է ին հղում-
նե րը: Քա նի որ տվյալ նե րի ա ղ յու սակ նե րում ը ստ տո ղե րի դա սա կար գում նե րը մի ան ման եւ հա-
վա սա րա չափ չէ ին (օ րի նակ՝ ա ղ յու սակ նե րի վեր նագ րե րը տար բեր լե զու նե րով է ին, ո րոշ տե ղե րում 
օգ տա գործ ված է ին տար բեր փո խար ժեք ներ կամ ա ռանձ նաց ված է ին Եվ րո պա կան մի ու թյան եւ 
Ազ գային հիմ նադ րամ նե րի ֆի նան սա վո րու մը), ան հրա ժեշտ էր հնա րա վո րինս ճշգ րիտ լի նել այդ 
տվյալ նե րը վե րար տադ րե լու եւ նկա րագ րե լու գոր ծում:

2. Ներ բեռ նել եւ պատ րաս տել տվյալ նե րը

 Հա ջորդ քայ լը բո լոր է լեկտ րո նային ա ղ յու սակ նե րի եւ PDF ֆայ լե րի ներ բեռ նումն էր  եւ ո րոշ դեպ քե-
րում՝ կայ քից  սկզբ նա կան  տվյալ նե րի կոր զու մը:

Դ րա նից հե տո տվյալ նե րի հա վա քա ծու նե րը պետք է ստան դար տաց վե ին: Մեզ հա մար ա մե նադժ-
վա րը հա րյու րա վոր է ջե րի հաս նող PDF ֆայ լե րից տվյալ նե րը դուրս բե րելն էր: Գոր ծի մեծ մասն 
ի րա կա նաց վեց UnPDF եւ ABBYY FineReader ծրագ րե րով, ո րոնք թույլ են տա լիս այդ ֆայ լե րը փո-
խա կեր պել CSV կամ Excel  ձե ւա չա փե րի: 

http://www.ft.com/intl/eu-funds
https://www.thebureauinvestigates.com/category/projects/europes-hidden-billions/
https://www.thebureauinvestigates.com/
http://www.thebureauinvestigates.com/category/projects/europes-hidden-billions/
http://www.thebureauinvestigates.com/category/projects/europes-hidden-billions/
http://www.thebureauinvestigates.com/category/projects/europes-hidden-billions/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
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Այս փու լը նե րա ռում էր նաեւ տվյալ նե րի ստու գու մը եւ վերս տու գու մը, որ պես զի հա մոզ ված լի նե-
ինք, որ PDF ֆայ լե րից տվյալ նե րի փո խա կեր պու մը ճիշտ է ի րա կա նաց վել: Է լեկտ րո նային ա ղ յու-
սա կում տվյալ նե րը ֆիլտ րե ցինք,  դա սա կար գե ցինք եւ հա մե մա տե ցինք PDF-նե րում գր ված թվե-
րին:

3. Ս տեղ ծել տվյալ նե րի բա զա

 Թի մի ծրագ րա վո րո ղը ստեղ ծեց SQL (Structured Query Language) տվյալ նե րի բա զա: Նա խա պատ-
րաստ ված ֆայ լե րից յու րա քան չ յու րը դար ձավ SQL տվյալ նե րի բա զայի ա ղ յուս նե րից մե կը: Այ-
նու հե տեւ սկս վեց բո լոր ֆայ լե րի տվյալ նե րի ներ բեռ նու մը մեկ ամ բող ջա կան SQL բա զա, որ տեղ 
կա րե լի էր ո րո նում ներ կա տա րել:

4. Վերս տու գում եւ վեր լու ծու թյուն

 Թի մը տվյալ նե րը վեր լու ծեց եր կու հիմ նա կան տար բե րա կով.

Տ վյալ նե րի բա զայի ին տեր ֆեյ սի մի ջո ցով
Ո րոն ման բաժ նում գր վե ցին կոնկ րետ բա նա լի բա ռեր (օ րի նակ` «ծ խա խոտ», « հյու րա նոց», 
« կազ մա կեր պու թյուն A»): Google Translatе-ի օգ նու թյամբ, ո րը ներդր ված էր տվյալ նե րի բա զայի 
ո րոն ման հա մա կար գում, բա նա լի բա ռե րը թարգ ման վում է ին 21 լե զու նե րով, եւ ստաց վում էր հա-
մա պա տաս խան ար դյունք: Լրագ րող նե րը կա րող է ին ու սում նա սի րել այդ ար դյունք նե րը՝ ի րենց 
հե տաքրք րող ան հա տա կան նա խագ ծերն ի րա կա նաց նե լիս:

Մակ րո վեր լու ծու թյան մի ջո ցով` օգ տա գոր ծե լով տվյալ նե րի ամ բողջ բա զան
 Եր բեմն մենք ներ բեռ նում է ինք տվյալ նե րի մի ամ բողջ բա զա, ո րը հե տա գա յում կա րե լի էր վեր լու-
ծել՝ օգ տա գոր ծե լով բա նա լի բա ռեր կամ դա սա կար գե լով տվյալ ներն՝ ը ստ ե րկ րի, տա րա ծաշր ջա-
նի, ծախ սե րի տե սա կի, շա հա ռո ւի նա խագ ծե րի քա նա կի եւ այլն:

 Նյու թե րը, ո րոնք մենք հե տա գա յում հրա պա րա կե ցինք, հիմն ված է ին այս վեր լու ծու թյուն նե րի, 
դաշ տային աշ խա տանք նե րի եւ խմ բագ րու թյու նում կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րի վրա:

Տ վ յալ նե րի վերս տու գու մը (իշ խա նու թյուն նե րի տրա մադ րած տվյալ նե րի ամ փո փումն ու հա մե մա-
տու թյու նը) շատ ժա մա նակ խլեց: Հիմ նա կան խն դիր նե րից մեկն այն էր, որ իշ խա նու թյուն նե րը մեծ 
մա սամբ ներ կա յաց նում է ին «Եվ րա մի ու թյան եւ ազ գային հիմ նադ րամ նե րի ը նդ հա նուր ֆի նան սա-
վոր ման գու մա րը»: Ը ստ Եվ րա մի ու թյան օ րենք նե րի՝ Եվ րա մի ու թյան գու մար նե րով յու րա քան չ յուր 
ծրա գիր կա րող է ֆի նան սա վո րել ը նդ հա նուր ծախ սի մի այն ո րո շա կի տո կո սը: Եվ րա մի ու թյան 
ֆի նան սա վոր ման չա փը ո րոշ վում է ծրագ րային մա կար դա կում, այս պես կոչ ված՝ հա մա ֆի նան-
սա վոր ման տո կո սադ րույ քով: Յու րա քան չ յուր ծրա գիր (օ րի նակ` տա րա ծաշր ջա նային մր ցու նա-
կու թյան ծրա գի րը) բաղ կա ցած է մի շարք նա խագ ծե րից: Տեխ նի կա պես մեկ նա խա գի ծը կա րող է 
Եվ րո պա կան մի ու թյու նից ստա նալ 100 տո կոս ֆի նան սա վո րում, ի սկ մյուսն ը նդ հան րա պես ո չինչ 
չս տա նալ, ե թե այդ ծրագ րե րի ֆի նան սա վո րու մը մի ա սին չի գե րա զան ցում Եվ րո պա կան մի ու թյան 
կող մից հաս տատ ված հա մա ֆի նան սա վոր ման չա փը: Սա նշա նա կում է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, 
ե րբ մեր նյու թե րում ան դրա դառ նում է ինք կոնկ րետ ծրագ րի, պետք է շա հա ռու նե րի հետ ճշ տե ինք 
Եվ րա մի ու թյու նից ստա ցած յու րա քան չ յուր ծրագ րի ֆի նան սա վոր ման չա փը։

Սին թի ա Օ՛ Մուր չու, Financial Times
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ԵՎ ՐՈ ԳՈ ՏՈՒ ՖԻ ՆԱՆ ՍԱ ԿԱՆ ՃԳ ՆԱ ԺԱ ՄԸ
 
Մենք լու սա բա նում ե նք Եվ րո գո տու ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մը բո լոր ման րա մաս նու թյուն նե րով` 
կա ռա վա րու թյուն նե րի ա կն հայտ բա խում նե րը, ե րբ ի րա վի ճա կը փր կե լու բո լոր մի ջոց նե րը սպառ-
ված են, աշ խար հի ա ռաջ նորդ նե րի ար ձա գանք նե րը, ֆի նան սա կան խիստ քա ղա քա կա նու թյան 
հետ ևանք նե րը եւ դրանց դեմ բո ղո քի ցույ ցե րը: Յու րա քան չ յուր օր Wall Street Journal-ո ւմ դի ագ-
րամ ներ են հրա պա րակ վում աշ խա տա տե ղե րի կր ճատ ման, նվա զող ՀՆԱ-ի, տո կո սադ րույք նե-
րի, հա մաշ խար հային « խոր տակ վող» շու կա նե րի մա սին: Այս ա մենն աս տի ճա նա բար մեծ թափ է 
ստա նում: Եւ այս ա մենն ապ շեց նում է:

Գլ խա վոր է ջե րի խմ բա գիր նե րը ժո ղով է ին հրա վի րել̀  քն նար կե լու, թե ի նչ պես կա րե լի է լու սա բա-
նել տար վա ա վար տը: Հան դի պու մից հե ռա նա լիս՝ ես մտա ծում է ի այն մա սին, թե ի նչ է նշա նա կում 
ան ցնել այս ա մե նի մի ջով:

 Արդյո՞ք սա նման է 2008թ.-ին, ե րբ ի նձ աշ խա տան քից ա զա տե ցին, ի սկ վատ լու րե րի հոս քը չէր 
դա դա րում: Ա մեն ե րե կո ը նթ րի քի սե ղա նի շուրջ մենք խո սում է ինք աշ խա տա տե ղե րի, աշ խա տան-
քի եւ գու մա րի մա սին` մո ռա նա լով, որ այդ ա մե նը կա րող է տխ րեց նել իմ դս տե րը: Հանգս տյան 
օ րերն ա մե նա վատն է ին: Ես փոր ձում է ի հաղ թա հա րել վա խը, ո րը ճն շում էր ի նձ և ա սես ա նընդ-
հատ պա րա նո ցից բռ նած պա հում: Ա րդյո՞ք Հու նաս տա նում կամ Իս պա նի ա յում ապ րող ո րե ւէ ըն-
տա նիք այս պա հին նույն պես նման զգա ցո ղու թյուն ներ ու նի:

 Ես շրջ վե ցի եւ գնա ցի գլ խա վոր է ջի խմ բա գիր Մայք Ա լե նի մոտ։ Ա ռա ջար կե ցի ճգ նա ժա մի մա սին 
ըն թեր ցող նե րին պատ մել եվ րո գո տում ապ րող ըն տա նիք նե րի մի ջո ցով. ու սում նա սի րել տվ յալ նե-
րը, գտ նել ժո ղովր դագ րա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, հաս կա նալ, թե ով քեր են ըն տա նիք 
կազ մել, այ նու հե տեւ՝ ներ կա յաց նել այդ ա մե նը տար բեր մարդ կանց պատ մու թյուն նե րի, նկար նե րի 
եւ հար ցազ րույց նե րի մի ջո ցով՝ Օգ տա գոր ծե լով տպա վո րիչ պատ կեր ներ, ձայ ներ եւ տվ յալ ներ:

 Վե րա դառ նա լով աշ խա տա սե ղա նիս մոտ` ես հա մա ռոտ շա րադ րե ցի այդ ա մե նը եւ նկա րե ցի լո գո:
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Նկար 29. «Եվ րո գո տու ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մը». հա մա ռոտ շա րադ րանք (Wall Street Journal)

 Հա ջոր դող ե րեք շա բաթ վա մեջ ես ջա նա սի րա բար փնտ րում է ի թվեր` ա մուս նու թյուն նե րի, մա հա-
ցու թյուն նե րի, բազ ման դամ ըն տա նիք նե րի, ա ռող ջա պա հա կան ծախ սե րի վե րա բե րյալ: Կար դա ցի 
շատ նյու թեր կեն սա պայ ման նե րի եւ ա մուս նա լու ծու թյուն նե րի թվի մա սին, ու սում նա սի րե ցի բա-
րե կե ցու թյան եւ խնայո ղա կան տո կո սադ րույք նե րի վե րա բե րյալ հե տա զո տու թյուն ներ: Թեր թե ցի 
ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյուն նե րի տվյալ նե րը, զան գա հա րե ցի ՄԱԿ-ի բնակ չու թյան 
բա ժին, Ար ժույ թի մի ջազ գային հիմ նադ րամ, Եվ րոս տատ ու Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան 
եւ զար գաց ման կազ մա կեր պու թյուն, մին չեւ գտա տն տե սա գե տի, ո րն իր ամ բողջ կա րի ե րայի ըն-
թաց քում զբաղ վել էր ըն տա նիք նե րի ու սում նա սի րու թյամբ: Նա ի նձ ո ւղ ղոր դեց ըն տա նի քի հար-
ցե րով մաս նա գի տա ցած մի գիտ նա կա նի մոտ: Վեր ջինս ի նձ հե տաքրք րող թե մայի վե րա բե րյալ 
փոր ձա գի տա կան ու սում նա սի րու թյուն ներ եւ հաշ վետ վու թյուն ներ ցույց տվեց:

 Իմ խմ բագ րի` Սեմ էն րի քե զի հետ մի ա սին կր ճա տե ցինք պե տու թյուն նե րի ցան կը: Թիմ հա վա-
քե ցինք` քն նար կե լու, թե ի նչ վի զո ւալ մո տե ցում ե նք կի րա ռե լու, լրագ րող նե րից ով քեր են գրե լու 
տեքս տը, ով քեր են զբաղ վե լու ձայ նագ րու թյուն նե րով եւ հե րոս ներ գտ նե լու հար ցե րով: Գլ խա վոր 
է ջի ֆո տո խմ բա գիր Մեթ Քրեյ գը զբաղ վեց լու սան կա րիչ ներ գտ նե լով: Մի ջազ գային բաժ նի պա-
տաս խա նա տու խմ բագ րի տե ղա կա լը՝ Մեթ Մը րին, նա մակ ու ղար կեց խմ բա գիր նե րի բյու րո` խնդ-
րե լով օգ նել լրագ րող ներ գտ նե լու հար ցում: (Սա շատ կա րե ւոր էր. վե րե ւից խնդ րանք էր):

 Սա կայն ա ռա ջին հեր թին տվյալ նե րով էր պետք զբաղ վել: Ա մեն ա ռա վոտ ես տվյալ նե րը փո խադ-
րում է ի է լեկտ րո նային ա ղ յու սակ նե րի մեջ եւ դի ագ րամ ներ ստեղ ծում` տես նե լու, զգա լու մի տում-
նե րը` խնայո ղու թյուն նե րի նվա զում, թո շակ նե րի կր ճա տում, ա ռող ջա պա հա կան ծախ սե րի աճ` 
պե տա կան պարտ քի եւ գոր ծազր կու թյան ա ճի թվե րին զու գա հեռ: Կե սօ րին բո լոր տվյալ ներն ու-
սում նա սի րում է ի մի ա սին` մի մյանց հա կադ րե լով տար բեր ե րկր ներ, որ պես զի պատ մու թյուն ներ 
գտ նե ի:
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Մի ամ բողջ շա բաթ սրա նով է ի զբաղ ված մին չեւ խճճ վե ցի եւ սկ սե ցի կաս կա ծել ի նքս ի նձ վրա: 
Գու ցե սա սխա՞լ մո տե ցում էր, գու ցե պետք է ոչ թե ե րկր նե րը հա մե մա տել, այլ հայ րե րին ու մայ րե-
րին, ե րե խա նե րին ու տա տիկ-պա պիկ նե րին: Այդ ըն թաց քում, սա կայն, տվ յալ նե րը շա րու նա կում 
է ին ա ճել:

 Մի եւ նույն ժա մա նակ՝ ի նձ ան հրա ժեշտ տվյալ նե րը նաեւ կր ճատ վում է ին: Եր բեմն պա տա հում էր` 
ժա մեր է ի ծախ սում ին ֆոր մա ցի ա հա վա քե լու վրա, սա կայն վեր ջում պարզ վում էր, որ այդ ին ֆոր-
մա ցի ան ի նձ ո չինչ չի տա լիս, և ես սխալ թվեր եմ փորփ րել: Եր բեմն էլ տվ յալ նե րը շատ հին է ին:

 

Ն կար 30. Տվյալ նե րի օգ տա կա րու թյու նը գնա հա տե լը կա րող է շատ ժա մա նա կա տար լի նել (Սա ռա Սլո բին)
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Հե տո տվյալ նե րը կր կին շա տա ցան, եւ ես հաս կա ցա, որ դեռ հար ցեր ու նեմ պար զե լու ըն տա նիք-
նե րի կազ մի եւ կա ռուց ված քի հետ կապ ված: Illustrator ծրագ րով շատ ա րագ գրա ֆիկ նե րի շարք 
ստեղ ծե ցի եւ սկ սե ցի կար գի բե րել, դա սա վո րել ու խմ բագ րել իմ ձեռ քի տակ ե ղած տվյալ նե րը, 
որ պես զի հաս կա նամ, թե ի նչ ու նեմ:

Ն կար 31. Գրա ֆի կա կան վի զո ւա լի զա ցի ա. տվյալ նե րի մեջ թաքն ված մի տում նե րից եւ օ րի նակ նե րից թե մա ներ 
գտ նե լու գոր ծըն թա ցը:

 Երբ դի ագ րամ ներն ար դեն պատ րաստ է ին, տե սա նե լի դար ձավ նաեւ ըն տա նիք նե րի ը նդ հա նուր 
պատ կե րը:

 Նա խա գի ծը գոր ծար կե լուց հե տո ես զան գա հա րե ցի մեր լրագ րող նե րից յու րա քան չ յու րին, ու ղար-
կե ցի նրանց դի ագ րամ ներ, ը նդ հա նուր տե ղե կատ վու թյուն եւ ա ռա ջար կե ցի գտ նել դրանց մեջ 
պատ մու թյուն ներ, ո րոնք ճգ նա ժա մի ազ դե ցու թյունն ա վե լի հաս կա նա լի կդարձ նե ին ըն թեր ցող-
նե րին: Մեզ պետք էր փոքր ըն տա նի քի օ րի նակ Ա մս տեր դա մում եւ մեծ ըն տա նիք ներ` Իս պա նի ա-
յում եւ Ի տա լի ա յում: Ու զում է ինք լսել տար բեր սե րունդ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ հաս կա նա լու, թե 
ի նչ պես են ան հատ ներն ի րենց պատ մու թյուն նե րով ձե ւա վո րել տն տե սա կան ճգ նա ժա մի նկատ-
մամբ ար ձա գան քը:

Այդ օր վա նից սկ սած ես ա ռա վո տյան վաղ ա րթ նա նում է ի ստու գե լու իմ է լեկտ րո նային փոս տը՝ 
հաշ վի առ նե լով ժա մային գո տի նե րի տար բե րու թյու նը: Լրագ րող ներն ար ձա գան քում է ին` ա ռա-
ջար կե լով հե տաքր քիր թե մա ներ, ամ փո փում ներ եւ նույ նիսկ ի նձ ա նակն կալ ներ է ին մա տու ցում:

Ինչ վե րա բե րում է լու սան կար նե րին, ա պա մենք փնտ րում է ինք տար բեր սե րունդ նե րի դի ման կար-
ներ: Մեթն ա ռա ջար կում էր, որ լու սան կա րիչ նե րը ներ կա յաց նե ին ըն տա նի քի յու րա քան չ յուր ան-
դա մի մեկ օ րը: Նա ը նտ րեց այն պի սի լու սան կա րիչ նե րի, ո րոնք լու սա բա նել է ին հա մաշ խար հային 
ի րա դար ձու թյուն ներ, նո րու թյուն ներ եւ նույ նիսկ՝ պա տե րազմ: Մե թը ցան կա նում էր, որ յու րա քան-
չյուր նկա րա հա նում ա վարտ վեր ճա շի սե ղա նի շուրջ: Սեմն էլ ա ռա ջար կեց, որ մենք ը նդ գր կենք 
նաեւ ճա շա ցան կը:

Մ նում էր սպա սել̀  տես նե լու, թե ի նչ կա սեն ըն տա նիք ներն ու ի նչ պատ մու թյուն ներ կս տաց վեն 
լու սան կար նե րից: Մենք ձե ւա վո րե ցինք ին տե րակ տի վի տես քը: Ես օգ տա գոր ծե ցի « Թեն թե նի ար-
կած նե րը» նո վե լի գու նային ներ կապ նա կը: Ա մեն ի նչ հա վա քե ցինք մի տեղ եւ  ե րբ ար դեն ու նե ինք 
վի զո ւալ պատ մու թյան «կ մախ քը», ա վե լաց րինք մի քա նի (ոչ շատ)  դի ագ րամ ներ՝ ը նդ գծե լու յու-
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րա քան չ յուր պատ մու թյու նը եւ հիմ նա վո րե լու թե մա նե րը: Այդ տվյալ նե րը մի պահ դա դար առ նե լու 
եւ «ցր վե լու» հնա րա վո րու թյուն է ին տա լիս:

 

Ն կար 32. Թվե րը մար դիկ են. տվյալ նե րի ար ժե քը յու րա քան չյուր պատ մու թյան մեջ է, ո րն ի րենք ներ կա յաց նում 
են (Wall Street Journal)
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Ի վեր ջո, տվ յալ նե րը մար դիկ է ին, լու սան կար նե րը եւ պատ մու թյուն նե րը: Հենց դրանք է ին ստեղ-
ծում յու րա քան չ յուր պատ մու թյան շր ջա նա կը, եւ հենց դրանք է ին ստեղ ծում պե տու թյուն նե րի մի-
ջեւ լար վա ծու թյու նը:

 Երբ մենք հրա պա րա կե ցինք նա խա գի ծը (ի սկ դա Ա մա նո րից ան մի ջա պես ա ռաջ էր, ե րբ բո լորս 
ա պա գայի ծրագ րե րի մա սին ե նք մտա ծում), ես ար դեն բո լոր ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րին ա նու-
նով գի տե ի: Մինչ օ րս էլ հե տաքրքր վում եմ, թե նրանք ի նչ պես են: Գու ցե սա այդ քան էլ նման չէ 
տվյալ նե րի վրա հիմն ված նա խագ ծի։ բայց այն պա հե րը, ո րոնք վա վե րագ րել ե նք «Եվ րո գո տու 
կյան քը» նա խագ ծում, ե րբ նս տում է ին ճա շի սե ղա նի շուրջ եւ ըն տա նի քի ան դամ նե րով խո սում 
աշ խա տան քի եւ կյան քի մա սին, հենց այն էր, ի նչ ցան կա նում է ինք և կա րող է ինք կի սել մեր ըն-
թեր ցող նե րի հետ: Այս նա խա գի ծը հնա րա վոր դար ձավ տվյալ նե րը հաս կա նա լու եւ դրանց մեջ 
պատ մու թյուն ներ տես նե լու կա րո ղու թյան շնոր հիվ:

 
Ն կար 33. Եվ րո գո տու կյան քը (Wall Street Journal)
 
 Սա ռա Սլո բին, Wall Street Journal
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ՊԵՏ ԲՅՈՒ ՋԵ Ի ԼՈՒ ՍԱ ԲԱ ՆՈՒ ՄԸ OPENSPENDING.ORG-Ի 
ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ

 
Ն կար 34. Ին չի՞ վրա է ծախս վում իմ գու մա րը (Open Knowledge Foundation)
 
2007թ. Ջո նա թա նը ե կավ Open Knowledge Foundation մեկ է ջա նոց նա խագ ծի ա ռա ջար կով, ո րը կոչ-
վում էր «Ին չի վրա է ծախս վում իմ գու մա րը»: Այն նպա տակ ու ներ Մեծ Բրի տա նի այի քա ղա քա ցի-
նե րին մատ չե լի ո րեն տե ղե կաց նել, թե ին չի վրա է ծախս վում պե տա կան բյու ջեն: Նա խա տես վում 
էր, որ սա կա րե ւոր փորձ կլի նի մեծ ծրագ րի մեկ նար կից ա ռաջ, ո րը պետք է վի զո ւալ ե ղա նա կով 
ներ կա յաց ներ հան րային ին ֆոր մա ցի ան` հիմն ված տի պային պատ կե րագ րե րի մա սին՝ Օ թո եւ Մա-
րի Նյու րաթ նե րի ան դրա նիկ աշ խա տու թյան վրա (քա նա կա կան ին ֆոր մա ցի ան հեշ տու թյամբ ըն-
կալ վող սիմ վոլ նե րի մի ջո ցով ներ կա յաց նե լու մե թոդ): Նրանք սկ սել է ին աշ խա տել այդ գր քի վրա 
1940-ա կան նե րին:

«Ին չի վրա է ծախս վում իմ գու մա րը» նա խա գի ծը հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս օգ տա տե րե րին 
ու սում նա սի րել տար բեր աղ բյուր նե րից ստաց ված հան րային ին ֆոր մա ցի ա` օգ տա գոր ծե լով բաց, 
ան վճար եւ հա սա նե լի գոր ծիք ներ: Մենք մր ցա նա կի ար ժա նա ցանք այս նա խագ ծի նա խա տի պը 
ծրագ րա վո րե լու հա մար, ի սկ ա վե լի ո ւշ Channel 4-ի 4IP ծրագ րից այս ա մենն ամ բող ջա կան վեբ 
հա վել ված դարձ նե լու ա ռա ջարկ ստա ցանք: Ին ֆոր մա ցի այի դի զայ նի գու րու Դե վիդ Մը քենդ լե սը 
(Information is Beautiful նա խագ ծից) ստեղ ծեց տվյալ նե րի մի քա նի տար բեր ձե ւա վո րում ներ, ո րոնք 
օգ նե ցին մարդ կանց հաս կա նալ մեծ թվե րը՝ նե րա ռյալ « հան րա պե տա կան եւ շր ջա նային վեր լու-
ծու թյուն նե րը», ո րոնք ցույց է ին տա լիս, թե ի նչ պես է բաշխ վել գու մա րը ե րկ րի տար բեր մա սե րում: 
Ստեղծ վեց նաեւ « Հաց հա նա պա զօ րյա» (Daily Bread) նա խա գի ծը, ո րի մի ջո ցով քա ղա քա ցի նե-
րը յու րա քան չ յուր օր վա կտր ված քով ի մա նում է ին ի րենց կա տա րած հար կային վճար նե րի չա փը` 
ֆուն տի եւ նույ նիսկ պեն սի ճշգր տու թյամբ:

http://www.informationisbeautiful.net/
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Ն կար 35. «Ին չի վրա է ծախս վում իմ գու մա րը»: « Հաց հա նա պա զօ րյա» նա խագ ծի հար կե րի հաշ վիչ (Open 
Knowledge Foundation)
 

Այդ ժա մա նակ նա խագ ծի ա նի րա կա նա նա լի ե րա զանք նե րից մե կը «Առ ցանց տե ղե կատ վու թյան 
մի աս նա կան հա մա կար գի» (Combined Online Information System կամ COINS) տվյալ ներն ու նե նալն 
էր: Այն ա մե նա հա մա պար փակ եւ ման րա մասն տվյալ նե րի հա սա նե լի բա զան է Մեծ Բրի տա նի այի 
կա ռա վա րու թյան ֆի նանս նե րի մա սին: Լի զա է վան սի (նախ քան նա մի ա ցավ Guardian Datablog 
թի մին), Ջու լի ան Թո դի եւ Ֆրեն սիս Իր վին գի (հայտ նի է Scraperwiki-ից), Մար թին Ռո զեն բաու մի 
(BBC) եւ այ լոց հետ աշ խա տե լով՝ մենք տվյալ ներ տրա մադ րե լու բազ մա թիվ հար ցում ներ ու ղար-
կե ցինք, սա կայն մեծ մա սը՝ ա պար դյուն:

2010թ., ե րբ տվյալ նե րը վեր ջա պես հրա պա րակ վե ցին, կա ռա վար ման թա փան ցի կու թյան կողմ-
նա կից նե րը դա հա մա րե ցին հե ղաշր ջում: Մենք ստա ցանք բա ցա ռիկ հա սա նե լի ու թյուն` բեռ նե լու 
տվ յալ նե րը մեր վեբ հա վել վա ծի մեջ եւ մեծ ու շադ րու թյան ար ժա նա ցանք մա մու լի կող մից, ե րբ 
այս փաս տը հան րային դար ձավ: Տվ յալ նե րի հրա պարկ ման օ րը մեզ հետ կապ հաս տա տե ցին 
տաս նյակ լրագ րող ներ` քն նար կե լու եւ հար ցեր տա լու տվ յալ նե րի հրա պա րակ ման մա սին, ի նչ պես 
նաեւ տե ղե կա նա լու, թե ի նչ պես կա րե լի է բա ցել եւ ու սում նա սի րել դրանք (ֆայ լե րի չա փե րը գե րա-
զան ցում է ին տաս նյակ գի գա բայ թե րը): Մինչ ո րոշ փոր ձա գետ ներ բո ղո քում է ին, թե տվյալ նե րի 
զանգ վա ծային հրա պա րա կու մը բարդ էր, խճճ ված, ոչ թե թա փան ցի կու թյուն ստեղ ծեց, այլ ը նդ-
հա կա ռա կը` շփո թու թյուն, բազ մա թիվ խի զախ լրագ րող ներ խո րա ցան այս տվյալ նե րի մեջ̀  ի րենց 
ըն թեր ցող նե րին տրա մադ րե լու պե տա կան մի ջոց նե րի ծախ սե րի մա սին նա խա դե պը չու նե ցող 
պատ կեր: Guardian-ի բլո գը ու ղիղ թար մա ցում նե րով էր տե ղե կաց նում այս տվյալ նե րի հրա պա-
րակ ման մա սին: Բազ մա թիվ այլ լրատ վա մի ջոց ներ ե ւս լու սա բա նե ցին այն, ի նչ պես նաեւ վեր լու-
ծու թյուն ներ պատ րաս տե ցին հրա պա րակ ված տվյալ նե րի վե րա բե րյալ:

http://data.gov.uk/dataset/coins
http://web.archive.org/web/20100614164226/http:/www.silicon.com/management/public-sector/2010/06/10/tax-spend-revelations-buried-deep-in-whitehall-data-graveyard-39745912/
http://web.archive.org/web/20100614164226/http:/www.silicon.com/management/public-sector/2010/06/10/tax-spend-revelations-buried-deep-in-whitehall-data-graveyard-39745912/
http://web.archive.org/web/20100614164226/http:/www.silicon.com/management/public-sector/2010/06/10/tax-spend-revelations-buried-deep-in-whitehall-data-graveyard-39745912/


86

Կարճ ժա մա նակ ան ց մենք ստա ցանք նաեւ աշ խար հի այլ ե րկր նե րում նմա նա տիպ նա խագ ծեր 
ի րա կա նաց նե լու բազ մա թիվ խնդ րանք ներ: OffenerHaushalt-ի գոր ծար կու մից կարճ ժա մա նակ ան-
ց, ո րը, ի դեպ, նույն նա խագ ծի գեր մա նա կան տար բե րակն էր Գեր մա նի այի պե տա կան բյու ջե ի 
մա սին (ս տեղ ծել էր Ֆրիդ րիխ Լին դեն բեր գը), գոր ծար կե ցինք նաեւ OpenSpending պլատ ֆոր մը` 
մեր ծրագ րի մի ջազ գային տար բե րա կը: Այն նպա տակ ու ներ օգ նել օգ տա տե րե րին քար տե զագ րել 
պե տա կան ծախ սերն ամ բողջ աշ խար հում, ի նչ պես դա ա նում էր OpenStreetMap-ը: Տա ղան դա վոր 
Գրե գոր Աի շի օգ նու թյամբ կի րա ռե ցինք նոր դի զայն, ո րը մաս նա կի ո րեն հիմն ված էր Դե վիդ Մը-
քենդ լե սի սկզբ նա կան ձե ւա վոր ման վրա:

Ն կար 36. OffenerHaushal, «Ին չի վրա է ծախս վում իմ գու մա րը» նա խագ ծի գեր մա նա կան տար բե րա կը (Open 
Knowledge Foundation)

OpenSpending նա խա գիծն ի րա կա նաց նե լիս մենք ակ տիվ աշ խա տել ե նք լրագ րող նե րի հետ, որ-
պես զի ձեռք բե րենք, մեկ նա բա նենք, բա ցատ րենք եւ հան րու թյա նը ներ կա յաց նենք պե տա կան 
ծախ սե րի մա սին տվյալ նե րը: OpenSpending-ն ա ռա ջին հեր թին պե տա կան ծախ սե րի մա սին 
տվյալ նե րի հս կա յա կան բա զա է՝ ո րոն ման հնա րա վո րու թյամբ, եւ ը նդ գր կում է ի նչ պես նա խա-
տես ված, այն պես էլ ար դեն ի րա կա նաց ված պե տա կան ծախ սեր: Այս ա մե նի հի ման վրա ստեղծ վել 
են մի շարք հե տաքր քիր վի զո ւա լի զա ցի ա ներ` հի ե րար խիկ կա ռուց ված քով (treemap) եւ շր ջա նա ձեւ 
(bubbletree): Յու րա քան չ յուր ոք կա րող է ներ բեռ նել ի րենց ա վա գա նու տվյալ նե րը եւ նմա նա տիպ 
վի զո ւա լի զա ցի ա ներ պատ րաս տել:

 Թե եւ մենք ի սկզ բա նե մտա ծում է ինք, որ  բարդ վի զո ւա լի զա ցի ա ներն ա վե լի շատ պա հան ջարկ 
կու նե նան, լրատ վա մի ջոց նե րի հետ խո սե լուց հե տո հաս կա ցանք, որ կան պա հանջ ներ, ո րոնք 

http://offenerhaushalt.de/
http://offenerhaushalt.de/
http://openspending.org/
http://openspending.org/
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պետք է ա ռա ջին հեր թին բա վա րար վե ին՝ օ րի նակ, տվյալ նե րի դի նա միկ ա ղ յու սակ ներն այլ  հար-
թակ նե րում ներդ նե լու կամ դրանց կցե լու հնա րա վո րու թյան ստեղ ծու մը: Քա նի որ մենք ու զում 
է ինք, որ լրատ վա մի ջոց ներն ի րենց նյու թե րով նաեւ հա սա նե լի ու թյուն ա պա հո վել այս տվյալ նե-
րին,  ստեղ ծե ցինք հա տուկ ին տեր ֆեյ սային պա տու հան:

Մեր ա ռա ջին մեծ թո ղար կու մը հա մըն կավ Պե րու ջա յում ան ցկաց վող Լրագ րու թյան մի ջազ գային 
փա ռա տո նի հետ: Մի խումբ ծրագ րա վո րող ներ, լրագ րող ներ եւ պե տա կան աշ խա տող ներ հա մա-
գոր ծակ ցե ցին OpenSpending պլատ ֆոր մում ի տա լա կան տար բե րա կի տվյալ նե րը բեռ նե լու շուրջ, 
ո րն է ա կան եւ ար ժե քա վոր պատ կե րա ցում էր տա լիս, թե ի նչ պես են ծախ սե րը բաշխ վել կենտ րո-
նա կան, շր ջա նային եւ տե ղա կան ադ մի նիստ րա ցի ա նե րի մի ջեւ: Դա լու սա բա նե ցին Il Fatto Quo-
tidiano, Il Post, La Stampa, Repubblica, եւ Wired Italia պար բե րա կան նե րը, ի նչ պես նաեւ Guardian-ը:

Ն կար 37. «Ին չի վրա է ծախս վում իմ գու մա րը» նա խագ ծի ի տա լա կան տար բե րա կը (La Stampa)
 
2011թ. մենք աշ խա տե ցինք Publish What You Fund եւ Overseas Development Institute-ի հետ՝ 2003-
2006թթ. Ու գան դա ու ղարկ ված հու մա նի տար օգ նու թյան ֆի նան սա վո րու մը քար տե զագ րե լու 
ո ւղ ղու թյամբ: Ա ռա ջին ան գամ, պե տա կան բյու ջե ից բա ցի, հե տե ւե ցինք նաեւ հու մա նի տար օգ-
նու թյան ֆի նան սա վոր ման հոս քե րին։ Սա հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս տես նել, թե որ քա նով են 
դո նոր նե րի եւ կա ռա վա րու թյան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը հա մընկ նում: Այս աշ խա տան քի ար-
դյուն քում շատ հե տաքր քիր եզ րա կա ցու թյուն նե րի ե կանք, օ րի նակ` որ ՄԻ ԱՎ-ի դեմ պայ քա րի եւ 
ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծրագ րե րը գրե թե ամ բող ջու թյամբ ֆի նան սա վոր վում է ին ար տա քին 
դո նոր նե րի կող մից: Սա լու սա բան վեց Guardian-ո ւմ:

http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/04/18/dati-aperti-e-trasparenza-in-convegno-a-roma/105192/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/04/18/dati-aperti-e-trasparenza-in-convegno-a-roma/105192/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/04/18/dati-aperti-e-trasparenza-in-convegno-a-roma/105192/
http://www.ilpost.it/2011/04/19/grafico-spesa-pubblica-italia/
http://www.ilpost.it/2011/04/19/grafico-spesa-pubblica-italia/
http://www3.lastampa.it/economia/sezioni/articolo/lstp/398705/
http://www3.lastampa.it/economia/sezioni/articolo/lstp/398705/
http://www.repubblica.it/tecnologia/2011/04/19/news/spesa_pubblica_e_bilanci_comunali_la_via_italiana_agli_open_data-15152320/
http://www.repubblica.it/tecnologia/2011/04/19/news/spesa_pubblica_e_bilanci_comunali_la_via_italiana_agli_open_data-15152320/
http://daily.wired.it/news/economia/2011/04/19/open-spending.html
https://www.wired.it/
http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/apr/19/italy-public-spending
http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/apr/19/italy-public-spending
http://www.publishwhatyoufund.org/
http://www.publishwhatyoufund.org/
http://www.odi.org.uk/
http://www.odi.org.uk/
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 Մենք աշ խա տում է ինք նաեւ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի եւ լոբ բիս տա կան խմ բե-
րի հետ՝ ծախ սե րի մա սին ին ֆոր մա ցի ան խա չա ձեւ հա մե մա տե լով այլ աղ բյուր նե րից տվյալ նե րի 
հետ: Օ րի նակ՝ Privacy International-ը  ներ կա յաց րեց հե տա խու զա կան սար քեր ար տադ րող ըն կե-
րու թյուն նե րի մի մեծ ցու ցակ եւ այն գոր ծա կա լու թյուն նե րի ցու ցա կը, ո րոնք մաս նակ ցում են նմա-
նա տիպ սար քե րի մի ջազ գային հայտ նի ցու ցա հան դես-վա ճառ քին, ո րն ա ռա վե լա պես հայտ նի 
է « գաղտ նալ սող նե րի պա րա հան դես» ա նու նով: Հա մա կարգ ված ե ղա նա կով ըն կե րու թյուն նե րի 
ա նուն նե րը հա մե մա տե լով ծախ սե րի տվյալ նե րի հետ՝ հնա րա վոր դար ձավ պար զել, թե որ կազ-
մա կեր պու թյուն նե րը կա ռա վա րու թյան հետ պայ մա նագ րեր ու նեն։ Դրանց վե րա բե րյալ կա րե լի էր 
հար ցում ներ ու ղար կել̀  օ գտ վե լով տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան ի րա վուն քից: Սա լու սա բան-
վեց Guardian-ո ւմ եւ Wall Street Journal-ո ւմ:

Spending Stories ծրագ րի շր ջա նա կում մենք աշ խա տում ե նք լրագ րող նե րի, ի նչ պես նաեւ հան-
րու թյան լայն խմ բե րի հետ՝ հար կա բյու ջե տային ո լոր տի մա սին նրանց գի տե լիք նե րի մա կար դա-
կը բարձ րաց նե լու հա մար: Մեր նա խա գի ծը  օգ տա տե րե րին թույլ է տա լիս պե տա կան ծախ սե րի 
տվյալ նե րը կա պել դրանց ա ռնչ վող պատ մու թյուն նե րի հետ՝ տես նե լու նո րու թյուն նե րի հե տե ւում 
թաքն ված թվե րը եւ թվե րի շուրջ ե ղած նո րու թյուն նե րը:

Այս ո լոր տում մեր աշ խա տան քի շնոր հիվ սո վո րե ցինք հե տե ւյա լը.

• Լ րագ րող նե րը սո վոր չեն աշ խա տել չմ շակ ված տվյալ նե րի հետ, եւ շա տե րը դա չեն հա մա-
րում ի րենց աշ խա տան քի կա րե ւոր մա սը: Չմ շակ ված տվյալ նե րի մեջ նյու թեր գտ նե լը դե-
ռեւս նո րու թյուն է նրանց հա մար:

• Տ վ յալ նե րը վեր լու ծելն ու հաս կա նա լը ժա մա նա կա տար գոր ծըն թաց է՝ նույ նիսկ ե թե տի րա-
պե տում եք ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն նե րին: Դժ վար է այն հա մա պա տաս խա նեց նել կարճ 
կյանք ու նե ցող նո րու թյուն նե րի ցիկ լին։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը հա-
ճախ կի րառ վում է եր կա րա տեւ, հե տաքն նա կան նա խագ ծե րում:

• Կա ռա վա րու թյան հրա պա րա կած տվյալ նե րը հա ճախ ոչ ամ բող ջա կան են եւ հնա ցած: Շատ 
հա ճախ հան րային բաց տվյալ նե րը չեն կա րող օգ տա գործ վել հե տաքն նա կան նպա տակ նե-
րով, ե թե դրանց չես ա վե լաց նում հա տուկ, կոնկ րետ ին ֆոր մա ցի այի կտոր ներ, ո րոնք հնա-
րա վոր է ձեռք բե րել̀  օգ տա գոր ծե լով տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան ի րա վուն քով հար-
ցում ա նե լու հնա րա վո րու թյու նը:

• Լոբ բիս տա կան խմ բե րը, գիտ նա կան նե րը եւ հե տա զո տող նե րը հա ճախ ա վե լի շատ ժա մա-
նակ եւ մի ջոց ներ ու նեն տվյալ նե րի ա վե լի լայ նա ծա վալ հե տա զո տու թյուն ներ ա նե լու, քան 
լրագ րող նե րը: Շատ ար դյու նա վետ կլի նի նրանց հետ թի մեր ստեղ ծելն ու մի ա սին աշ խա-
տե լը:

 Լյու սի Չեմ բերս եւ Ջո նա թան Գրեյ, Open Knowledge Foundation
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Ն կար 38. Ը նտ րու թյուն նե րի ֆի նան սա վո րու մը (Helsingin Sanomat)
 
Ֆին լան դի այի 2007թ. հա մա պե տա կան ը նտ րու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման հետ կապ ված մի քա-
նի դա տա վա րու թյուն ներ է ին ըն թա նում:

2007թ. ը նտ րու թյուն նե րից հե տո մա մու լը հայտ նա բե րեց, որ ը նտ րար շա վի ֆի նան սա վո րու մը 
հան րայ նաց նե լու օ րեն քը ոչ մի ազ դե ցու թյուն չու նի քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի վրա: Հիմ նա կա նում 
ը նտ րար շա վի գու մա րը ծախս վել է քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րից բա րե հա ճու թյուն գնե լու հա մար։ 
Նրանք հե տո չեն հայ տա րա րագ րել ի րենց ֆի նան սա վո րու մը, ի նչ պես պա հան ջում է ֆին լան դի այի 
օ րեն քը:

Այս դեպ քե րից հե տո օ րենք նե րը դար ձան ա վե լի խիստ: 2011թ. հա մա պե տա կան ը նտ րու թյուն-
նե րից հե տո ֆին նա կան Helsingin Sanomat պար բե րա կա նը ո րո շեց ման րակր կիտ ու սում նա սի րել 
ը նտ րար շա վի վե րա բե րյալ բո լոր հա սա նե լի տվյալ նե րը: Նոր օ րեն քը պար տադ րում էր հայ տա-
րա րագ րել ը նտ րար շա վի ֆի նան սա վո րու մը, ա նա նուն կա րող է ին մնալ մի այն մին չեւ 1500 եվ րո 
նվի րատ վու թյուն նե րը:

1. Գ տեք տվյալ ներ եւ ծրագ րա վո րող ներ

Helsingin Sanomat-ը 2011թ. մար տից սկ սած HS Open ա նու նով հա քա թոն ներ է կազ մա կեր պում: Ֆին 
ծրագ րա վո րող նե րի, լրագ րող նե րի եւ գրա ֆի կա կան դի զայ ներ նե րի հրա վի րում ե նք մեր շեն քի 
ներք նա հարկ: Մաս նա կից նե րը բա ժան վում են 3 հո գուց բաղ կա ցած խմ բե րի, նրանց ա ռա ջարկ-
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վում է ստեղ ծել հա վել ված ներ ու վի զո ւա լի զա ցի ա ներ: Մինչ այս պա հը մեր ե րեք հա քա թոն նե րին 
մաս նակ ցել է 60 մարդ: Մենք ո րո շե ցինք, որ 2011թ. մեր հա ջորդ՝ HS Open#2 հա քա թո նի ու շադ րու-
թյան կենտ րո նում պետք է լի նեն ը նտ րար շա վի ֆի նան սա վոր ման մա սին տվյալ նե րը:

 Ֆին լան դի այի աու դի տի ազ գային գրա սե նյակն այն մար մինն է, ո րը պա հում է ը նտ րար շա վի 
ֆի նան սա վոր ման մա սին հաշ վետ վու թյուն ներն ու ար ձա նագ րու թյուն նե րը: Դա հեշ տաց նում էր 
գոր ծը: Տե ղե կատ վա կան ծա ռա յու թյան ղե կա վար Ջա կո Հա մու նեն ստեղ ծեց կայք, ո րն ի րա կան 
ժա մա նա կում հա սա նե լի ու թյուն է տրա մադ րում ը նտ րար շա վի ֆի նան սա վոր ման տվյալ նե րի բա-
զային: Աու դի տի ազ գային գրա սե նյակն այս կայ քը ստեղ ծեց մեր հար ցու մից ըն դա մե նը եր կու 
ա միս ան ց: 

Այս պա հից սկ սած Vaalirahoitus.fi կայ քը մա մու լին եւ հան րու թյա նը կտ րա մադ րի ին ֆոր մա ցի ա յու-
րա քան չ յուր ը նտ րու թյան վե րա բե րյալ:

2. Քն նար կեք գա ղա փար ներ

HS Open 2 հա քա թո նի մաս նա կից նե րը մշա կե ցին տվյալ նե րի հետ աշ խա տան քի 20 տար բեր 
փորձ նա կան նա խա տի պեր, ո րոնք կա րող եք գտ նել մեր կայ քում (տեքս տը ֆին նե րեն է):

Բի ոին ֆոր մա տի կայի ո լոր տի հե տա զո տող Յա նե Փել թո լան նկա տեց, որ ը նտ րար շա վի ֆի նան սա-
վոր ման տվյալ նե րը նման է ին գե նե տի կա կան տվյալ նե րին այն ա ռու մով, որ ու նեն բազ մա թիվ փո-
խա դարձ կա պեր եւ գտն վում են փո խա դարձ կախ վա ծու թյան մեջ: Բի ոին ֆոր մա տի կայի մեջ բաց, 
ան վճար գոր ծիք կա, ո րը կոչ վում է Cytoscape: Այն օգ տա գործ վում է այս փո խա դարձ կա պերն ու 
փո խա դարձ կախ վա ծու թյու նը քար տե զագ րե լու նպա տա կով: Այդ ի սկ պատ ճա ռով մենք բեռ նե-
ցինք մեր տվյալ նե րը Cytoscape-ի մեջ եւ ստա ցանք շատ հե տաքր քիր նա խա տիպ:

3. Ի րա կա նաց րեք գա ղա փար նե րը թղ թի վրա եւ հա մա ցան ցում
 Ընտ րար շա վի ֆի նան սա վոր ման մա սին օ րեն քը խորհր դա րա նի ը նտր ված պատ գա մա վոր նե րին 
պար տադ րում է հայ տա րա րագ րել ի րենց ֆի նան սա վո րումն ը նտ րու թյուն նե րից եր կու ա միս ան ց: 
Գործ նա կա նում սա նշա նա կում է, որ մենք ի րա կան տվյալ նե րը ստա ցանք հու նի սի կե սե րին: Այ-
սինքն` հա քա թո նի ժա մա նակ ու նե ինք մի այն այն պատ գա մա վոր նե րի տվյալ նե րը, ո րոնք դրանք 
հայ տա րա րագ րել է ին վերջ նա ժամ կե տից շուտ:

Խն դիր ներ կային նաեւ տվյալ նե րի պահ պան ման ֆոր մա տի հետ: Աու դի տի ազ գային գրա սե նյա-
կը տվյալ նե րը տրա մադ րեց եր կու CSV ֆոր մա տի ֆայ լե րով: Մե կը պա րու նա կում էր ը նտ րար շավ-
նե րի ֆի նան սա վոր ման ամ բողջ բյու ջեն, մյու սում թվարկ ված է ին բո լոր դո նոր նե րը: Մենք ստիպ-
ված է ինք մի ա վո րել այս եր կու սը` ստեղ ծե լով նոր ֆայլ, ո րն ու ներ ե րեք սյու նակ` դո նո րը, ստա ցո ղը 
եւ գու մա րի չա փը: Ե թե քա ղա քա կան գոր ծիչ ներն օգ տա գոր ծել է ին ի րենց ան ձնա կան գու մա րը, 
տվյալ նե րի մեր ստեղ ծած ֆոր մա տում դա հե տե ւյալ կերպ էր ար տա հայտ վում. A քա ղա քա կան 
գոր ծի չը X չա փի եվ րո է նվի րա բե րել A քա ղա քա կան գործ չին: Գու ցե սա դժ վա րըմբռ նե լի էր եւ 
պա րա դոք սալ, սա կայն այս տար բե րակն աշ խա տեց Cytoscape-ի հա մար:

Տ վ յալ նե րը մաք րե լուց եւ ֆոր մա տը փո խե լուց հե տո մենք այն պար զա պես ան ցկաց րինք Cytos-
cape-ի մի ջով, այ նու հե տեւ մեր գրա ֆի կա կան բա ժի նը դրա նից պատ րաս տեց գրա ֆի կա նե րի մի 
ամ բողջ էջ:

 Եւ վեր ջա պես մեր կայ քում ստեղ ծե ցինք գե ղե ցիկ վի զո ւա լի զա ցի ա: Սա ցան ցային վեր լու ծու թյան 
գրա ֆի կա չէր: Մենք ու զում է ինք մարդ կանց ա վե լի հեշտ ե ղա նակ տրա մադ րել̀  բա ցա հայ տե լու, 
թե որ քան ֆի նան սա վո րում կա ը նտ րար շա վի հա մար եւ ով քեր են տվել այդ գու մար նե րը: Ա ռա ջին 
պատ կե րը ցույց է տա լիս ֆի նան սա վոր ման բաշ խու մը պատ գա մա վոր նե րի մի ջեւ: Ե րբ սեղ մում 

http://www.vaalirahoitus.fi/
http://www.vaalirahoitus.fi/
http://www.hs.fi/hsnext/hs-open-2-tuotti-parikymmenta-prototyyppia/
http://www.hs.fi/hsnext/hs-open-2-tuotti-parikymmenta-prototyyppia/
http://www.cytoscape.org/
http://www.cytoscape.org/
http://vaaliraha.com/
http://vaaliraha.com/
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եք պատ գա մա վո րի վրա, հայտն վում է նրա ը նտ րար շա վի ֆի նան սա վոր ման մա սին ման րա մասն 
տե ղե կատ վու թյուն՝ մաս նա վո րա պես, թե ով եւ որ քան գու մար է տրա մադ րել նրան: Նաեւ կա րող 
եք քվե ար կե լով ձեր վե րա բեր մունքն ար տա հայ տել այդ մաս նա վոր դո նո րի հան դեպ: Այս վի զո ւա-
լի զա ցի ան պատ րաս տել է ին Յո ւա Ռու վայ նեն եւ Ջու քա Քո քոն Satumaa գո վազ դային գոր ծա կա-
լու թյու նից:

 Քա րո զար շա վի ֆի նան սա վոր ման վի զո ւա լի զա ցի այի վեբ տար բե րա կում օգ տա գործ վե ցին նույն 
տվյալ նե րը, ո րոնք օգ տա գործ վել է ին ցան ցային վեր լու ծու թյան ժա մա նակ:

4. Հրա պա րա կեք տվյալ նե րը

Ի հար կե, Աու դի տի ազ գային գրա սե նյակն ար դեն հրա պա րա կում է տվյալ նե րը, եւ ի մաստ չկար 
դրանք վե րահ րա պա րա կե լու, սա կայն տվյալ նե րը մաք րե լուց եւ դրանց ա վե լի լավ կա ռուց վածք 
տա լուց հե տո մենք ո րո շե ցինք հրա պա րա կել: Տվ յալ նե րը հրա պա րա կե ցինք ա զատ հե ղի նա կային 
ի րա վունք նե րի պա հան ջով (Creative Commons Attribution licence): Ար դյուն քում մի քա նի ան կախ 
ծրագ րա վո րող ներ այդ տվյալ նե րից վի զո ւա լի զա ցի ա ներ պատ րաս տե ցին, ո րոն ցից մի քա նի սը 
մենք հրա պա րա կե ցինք:

Նա խա գի ծը ստեղ ծե լու հա մար օգ տա գոր ծե ցինք Excel եւ Google Refine ծրագ րե րը՝ տվ յալ նե րը 
մաք րե լու եւ վեր լու ծե լու հա մար, Cytoscape` ցան ցային վեր լու ծու թյան հա մար, Illustrator եւ Flash` 
վի զո ւա լի զա ցի ա նե րի հա մար: Flash-ի փո խա րեն պետք է լի ներ HTML5, բայց մենք դրա հա մար 
ժա մա նակ չու նե ինք:

Ի՞նչ սո վո րե ցինք: Գու ցե ա մե նա կա րե ւոր դա սը ե ղավ այն, որ տվյալ նե րի կա ռուց վածք նե րը կա-
րող են շատ բարդ լի նել: Ե թե սկզբ նա կան, նախ նա կան տվյալ նե րը հա մա պա տաս խան ֆոր մա-
տով չեն, վե րա հաշ վարկն ու ֆոր մա տի փո փո խու թյու նը կա րող է շատ ժա մա նակ պա հան ջել:

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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ELECTORAL HACK-Ը Ի ՐԱ ԿԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԻ ՌԵ ԺԻ ՄՈՒՄ

Ն կար 39. Ը նտ րու թյուն ներ 2001 (Hacks/Hackers Buenos Aires)
 
Electoral Hack-ը քա ղա քա կան վեր լու ծու թյուն նե րի նա խա գիծ է, ո րը վի զո ւա լի զաց նում է Ար գեն-
տի նա յում 2011թ. հոկ տեմ բե րի 23-ին տե ղի ու նե ցած ը նտ րու թյուն նե րի վի ճե լի քվե ա թեր թիկ-
նե րի (գ րանց ված ը նտ րող նե րի ը նտ րա ցու ցակ նե րում չնե րառ ված քվե ա թեր թիկ ներ) ար դյունք-
նե րի մա սին տվ յալ նե րը։ Հա մա կար գը նե րա ռում է նաեւ նա խորդ ը նտ րու թյուն նե րի վե րա բե-
րյալ տե ղե կու թյուն ներ, սո ցի ա լա կան եւ ժո ղովր դագ րա կան վի ճա կագ րու թյուն։ Նա խա գիծն 
ի րա կան ժա մա նա կում ա նընդ հատ թար մաց նում էր 2011թ. Ար գեն տի նա յում հա մա պե տա կան 
ը նտ րու թյուն նե րի վի ճե լի քվե ա թեր թիկ նե րի հաշ վար կի մա սին տվ յալ նե րը եւ պար բե րա բար 
տրա մադ րում ամ փո փում ներ քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի մա սին։ Սա Hacks/Hackers Buenos 
Aires-ի եւ քա ղա քա կան վեր լու ծա բան Էն դի Թոո ւի նա խա ձեռ նու թյունն էր, եւ ի րա կա նաց վեց 
լրագ րող նե րի, ծրագ րա վո րող նե րի, վեր լու ծա բան նե րի, դի զայ ներ նե րի, քա ղա քա գետ նե րի եւ 
Hacks/Hackers-ի տե ղա կան մաս նա ճյու ղից այլ աշ խա տա կից նե րի հա մա տեղ ջան քե րի շնոր հիվ։

 
Ի՞նչ տվյալ ներ ե նք մենք օգ տա գոր ծել

 Բո լոր տվյալ նե րը վերց վել են պաշ տո նա կան աղ բյուր նե րից: Ազ գային ը նտ րա կան բյու րոն տրա-
մադ րում էր վի ճե լի քվե ա թեր թիկ նե րի հաշ վարկ նե րի ար դյունք նե րը, ո րն ի րա կա նաց նում էր In-
dra ըն կե րու թյու նը: Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյու նը տե ղե կու թյուն էր տրա մադ րում ը նտր վող 
պաշ տոն նե րի եւ տար բեր քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի թեկ նա ծու նե րի վե րա բե րյալ։ Մի հա-
մալ սա րա նա կան ծրա գիր տե ղե կու թյուն էր տրա մադ րում նա խա գա հի յու րա քան չ յուր թեկ նա ծո-
ւի կեն սագ րու թյան եւ քա ղա քա կան ծրագ րի վե րա բե րյալ։ Սո ցի ա լա կան եւ ժո ղովր դագ րա կան 
տե ղե կու թյուն նե րը վերց րել է ինք 2011թ. մար դա հա մա րի եւ բնա կա րա նային վի ճա կի վե րա բե րյալ 

http://elecciones.hhba.info/
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հարց ման (INDEC) եւ 2010թ. մար դա հա մա րի ար դյունք նե րից (INDEC), ի նչ պես նաեւ՝ Ար գեն տի-
նայի ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյու նից։

Ինչ պե՞ս է նա խա գիծն ի րա կա նաց վել

Հա վել վածն ստեղծ վել է 2011թ. ը նտ րա կան հա քա թո նի ժա մա նակ Hacks/Hackers Buenos Aires-ի 
կող մից՝ ը նտ րու թյուն նե րից մեկ օր ա ռաջ՝ 2011թ. հոկ տեմ բե րի 23-ի ն։ Հա քա թո նին մաս նակ ցել է 
տար բեր մաս նա գի տու թյուն նե րի 30 կա մա վոր։ Electoral Hack-ն ստեղծ վել է որ պես բաց հար թակ, 
որ պես զի ժա մա նա կի ըն թաց քում կա տա րե լա գործ վի։ Տեխ նո լո գի ա կան ա ռու մով օգ տա գոր ծել 
ե նք Google Fusion Tables եւ Google Maps ծրագ րե րը, ի նչ պես նաեւ՝ վեկ տո րային գրա ֆի կայի գրա-
դա րան ներ:

Մենք աշ խա տել ե նք վեկ տո րային բազ ման կյուն նե րի ստեղծ ման ո ւղ ղու թյամբ, որ պես զի ներ կա-
յաց վի աշ խար հագ րա կան քար տե զագ րու մը եւ ը նտ րող նե րի ժո ղովր դագ րա կան տվյալ նե րը։ Հա-
մակ ցե լով GIS ծրագ րի բազ ման կյուն նե րը և Google Fusion Tables-ի բաց ե րկ րա չա փա կան բա ժի նը՝ 
մենք ստեղ ծե ցինք ա ղ յու սակ ներ ի րենց բա նա լի նե րով, ո րոնք հա մա պա տաս խա նում է ին Ներ քին 
գոր ծե րի նա խա րա րու թյան եւ Indra ը նտ րա կան տվյալ նե րի բա զա նե րին, ի նչ պես նաեւ՝ INDEC-ի 
սո ցի ա լա կան եւ ժո ղովր դագ րա կան տվյալ նե րին։ Սրա հի ման վրա էլ մենք Google Maps-ո ւմ ստեղ-
ծե ցինք վի զո ւա լի զա ցի ա ներ։

 Օգ տա գոր ծե լով Google Maps API-ը՝ հրա պա րա կե ցինք մի շարք թե մա տիկ քար տեզ ներ, ո րոնք 
ներ կա յաց նում է ին քվե ար կու թյուն նե րի բաշխ վա ծու թյունն ը ստ տա րածք նե րի՝ ներկ ված տար բեր 
ե րանգ նե րով։ Ե րան գի մգու թյունն ար տա հայ տում էր այն ը նտ րող նե րի մաս նակ ցու թյան տո կո սը, 
ո րոնք քվե ար կել է ին նա խա գա հի տար բեր թեկ նա ծու նե րի օգ տին տար բեր վար չա կան շր ջան նե-
րում եւ ը նտ րա տե ղա մա սե րում։ Հա տուկ շեշ տադր վում է ին քա ղա քային մեծ կենտ րոն նե րը՝ Բո ւե-
նոս Այ րես քա ղա քը, Մեծ Բո ւե նոս Այ րե սի 24 տա րած քային բա ժա նում նե րը, Կոր դո բա եւ Ռո սա րի ո 
քա ղաք նե րը։

Մենք օգ տա գոր ծել ե նք նույն սկզ բուն քը, որ պես զի ստեղ ծենք նա խորդ ը նտ րու թյուն նե րի թե մա-
տիկ (գու նա վոր) քար տեզ նե րը, մաս նա վո րա պես խոս քը վե րա բե րում է 2011թ. նա խա գա հի թեկ-
նա ծու նե րի ներ կու սակ ցա կան քվե րա կու թյա նը (փ րայ մե րիզ) եւ 2007թ. ը նտ րու թյուն նե րին: Նույն 
սկզ բուն քը կի րա ռել ե նք սո ցի ա լա կան եւ ժո ղովր դագ րա կան տվյալ նե րի բաշխ վա ծու թյան հա-
մար, ի նչ պես օ րի նակ՝ աղ քա տու թյան մա կար դա կը, ման կա հա սակ նե րի մա հա ցու թյու նը, կեն սա-
պայ ման նե րը։ Սա հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս վեր լու ծու թյուն ներ կա տա րել։ Նա խագ ծում նաեւ 
ներ կա յաց վում էր հոկ տեմ բե րի հա մընդ հա նուր ը նտ րու թյուն նե րի եւ օ գոս տո սի փրայ մե րիզ նե րի 
ժա մա նակ յու րա քան չ յուր թեկ նա ծո ւի ստա ցած ձայ նե րի տո կո սային տար բե րու թյու նը՝ բաշխ ված 
ը ստ տա րածք նե րի:

 Հե տա գա յում օգ տա գոր ծե լով վի ճե լի քվե ա թեր թիկ նե րի հաշ վար կի ար դյունք նե րի մի մա սը՝ մենք 
ստեղ ծե ցինք ա նի մաց ված քար տեզ, որ տեղ ներ կա յաց վում էր հաշ վար կային գոր ծըն թա ցի ա նա-
տո մի ան, այ սինքն՝ քվե ա թեր թիկ նե րի հաշ վար կի ըն թաց քը՝ սկ սած տե ղա մա սի փակ վե լուց մին չեւ 
հա ջորդ ա ռա վոտ։

 
Ա ռա վե լու թյուն ներ

• Մենք նպա տակ դրե ցինք գտ նել տվ յալ նե րը եւ կա րո ղա ցանք ա նել դա։ Ձեռ քի տակ ու նե ինք 
UNICEF-ի՝ ե րե խա նե րի սո ցի ա լա կան եւ ժո ղովր դագ րա կան տվյալ նե րի բա զա նե րը, ի նչ պես 
նաեւ՝ թեկ նա ծու նե րի տվյալ նե րի բա զա նե րը, ո րոնք ստեղ ծել էր Տոռ կո ւա տո դի Տել լա հա-

http://infoargentina.unicef.org.ar/
http://infoargentina.unicef.org.ar/
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մալ սա րա նի Yoquierosaber.org խում բը։ Հա քա թո նի ժա մա նակ մենք մեծ ծա վա լի հա վե լ յալ 
ին ֆոր մա ցի ա է ինք հա վա քել, ո րն այդ պես էլ չնե րա ռե ցինք նա խագ ծում:

• Ակն հայտ էր, որ լրագ րող նե րի եւ ծրագ րա վո րող նե րի աշ խա տան քը հարս տա ցել էր ծա վա-
լուն տվյալ նե րով ու պա րու նա կում էր գի տա կան տար րեր: Ա ռանց Էն դի Թոո ւի եւ Հի լա րի ո 
Մո րե նո Կամ պո սի մաս նակ ցու թյան ան հնար կլի ներ նա խա գիծն ի րա կա նաց նել։

Թե րու թյուն ներ

• Մեր օգ տա գոր ծած սո ցի ա լա կան եւ ժո ղովր դագ րա կան տվյալ նե րը թար մաց ված չէ ին (մեծ 
մա սը 2001թ. մար դա հա մա րի վրա էր հիմն ված), եւ ա ռանձ նա պես ման րակր կիտ չէ ին։ Մաս-
նա վո րա պես չկար տա րա ծաշր ջա նի մի ջին ՀՆԱ-ի, հիմ նա կան տն տե սա կան ակ տի վու-
թյան, կր թա կան մա կար դա կի, դպ րոց նե րի քա նա կի, մեկ շն չին բա ժին ը նկ նող բժիշկ նե րի 
թվով եւ շատ այլ տվ յալ նե րը, ո րոնք շատ օգ տա կար կլի ներ ու նե նալ։

• Ի սկզ բա նե այս հա մա կար գը նա խա տես ված էր որ պես գոր ծիք, ո րը կա րող էր օգ տա գործ-
վել՝ հա մակ ցե լու եւ ներ կա յաց նե լու տվ յալ նե րի ցան կա ցած խումբ, որ պես զի լրագ րող նե-
րը կա րո ղա նային հեշ տու թյամբ տե ղադ րել ի րենց հե տաքրք րող մա սը կայ քե րում։ Սա կայն 
մենք ստիպ ված է ինք դա թող նել մեկ այլ ան գամ վա հա մար։

• Քա նի որ ծրա գիրն ի րա կա նաց վեց կա մա վոր նե րի աշ խա տան քի ար դյուն քում եւ կարճ ժա-
մա նա կա հատ վա ծում, ան հնար էր ա նել այն ա մե նը, ի նչ ցան կա նում է ինք։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
մենք բա վա կա նին մեծ գործ ա րե ցինք։

• Հենց այդ նույն պատ ճա ռով վեր ջում 30 հո գու հա մա տեղ աշ խա տան քի ար դյուն քը ստիպ-
ված ե ղավ տնօ րի նել մեկ ծրագ րա վո րող, եւ ե րբ կա ռա վա րու թյու նը թար մաց նում էր տվյալ-
նե րը, մենք դրանք ի րա կան ժա մա նա կում ներ բեռ նե լու հետ ո րոշ խն դիր ներ ու նե ցանք, 
ո րոնք լուծ վե ցին ժա մե րի ըն թաց քում։

Հե տե ւու թյուն ներ

Electoral Hack հար թա կը մեծ ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ լրատ վա մի ջոց նե րում եւ լայ նո րեն լու սա բան-
վեց ի նչ պես հե ռուս տա տե սու թյամբ, այն պես էլ ռա դի ոյով, տպա գիր ու առ ցանց մա մու լով։ Թե՛ 
ը նտ րու թյուն նե րի ըն թաց քում, եւ թե՛ հե տընտ րա կան գոր ծըն թա ցում մեր քար տեզ ներն օգ տա գոր-
ծե ցին մի քա նի մե դի ա հար թակ ներ։ Ժա մա նա կի ըն թաց քում քար տեզ նե րը եւ տվ յալ նե րը թար-
մաց վե ցին՝ էլ ա վե լի մե ծաց նե լով մեր կայ քի այ ցե լու թյուն նե րի թի վը։ Հենց ը նտ րու թյուն նե րի օ րը 
կայ քի այ ցե լու թյուն նե րի թի վը կազ մեց 20 հա զար, եւ մեր քար տեզ ներն ար տատպ վե ցին Página/12 
թեր թի շա պի կին եր կու օր ա նընդ մեջ, ի նչ պես նաեւ La Nación-ի հոդ ված նե րում: Մի քա նի քար-
տեզ ներ ներ կա յաց վե ցին Clarín թեր թի տպա գիր տար բե րա կում: Ա ռա ջին ան գամ ար գեն տի նա-
կան լրատ վա մի ջոց նե րի պատ մու թյան մեջ օգ տա գործ վե ցին ին տե րակ տիվ եւ ի րա կան ժա մա նա-
կում թար մաց վող քար տեզ ներ։ Կենտ րո նա կան տա րածք նե րի քար տեզ նե րում հս տակ ե րե ւում էր 
Քրիս տի նա Ֆեր նան դես դե Կիրշ նե րի հաղ թա նա կը՝ ձայ նե րի 54 տո կո սով, ո րն ը նդ գծ վում էր գույ-
նե րի խտու թյամբ։ Այն նաեւ օգ նեց ըն թեր ցող նե րին հաս կա նալ այն հա տուկ դեպ քե րը, ե րբ ի րենց 
տա րա ծաշր ջան նե րում տե ղա կան թեկ նա ծու նե րը հաղ թել է ին հս կա յա կան ա ռա վե լու թյամբ։

Այս հատ վա ծը գրել են Մա րի ա նո Բլեյ մա նը, Մա րի ա նա Բե ռո ւե զոն, Սեր խի ո Սո րին, Էն դի Թոո ւին, 
ի նչ պես նաեւ Մար տին Սար սա լեն՝ Hacks/Hackers Buenos Airesից:
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Տ ՎՅԱԼ ՆԵ ՐԸ ՆՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐՈՒՄ. WIKILEAKS

Ա մեն ի նչ սկս վեց հե տաքն նող լրագ րող նե րից մե կի հե տե ւյալ հար ցից. « Դու լավ տի րա պե տում ես 
է լեկտ րո նային ա ղ յու սակ նե րի հետ աշ խա տե լուն, այդ պես չէ՞»։ Ի սկ դա ո ւղ ղա կի հս կա յա կան ցու-
ցակ է ր՝ 92.201 տող, յու րա քան չ յու րում ման րա մասն տե ղե կու թյուն ներ է ին Աֆ ղանս տա նում մար-
տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ։ Խոս քը Աֆ ղանս տա նի պա տե րազ մի մա սին WikiLeaks-ի 
հաշ վետ վու թյուն նե րի մա սին է։ Դա մի այն ա ռա ջին մասն էր, դեռ եր կու մաս էլ կար՝ Ի րա քը եւ 
դի վա նա գի տա կան գաղտ նի հե ռագ րե րը։ Պաշ տո նա պես ցու ցա կը կոչ վում էր SIGACTS՝ Ա ՄՆ զին-
ված ու ժե րի կա րե ւոր գոր ծո ղու թյուն նե րի տվյալ նե րի բա զա։

Աֆ ղանս տա նի պա տե րազ մի մա սին հաշ վետ վու թյուն նե րը, ո րոնք հրա պա րակ վե ցին New York 
Times եւ Der Spiegel պար բե րա կան նե րում, տվ յալ նե րի լրագ րու թյան վառ օ րի նակ է ին։ Մենք ցան-
կա նում է ինք մեր մաս նա գի տա ցած լրագ րող նե րի թի մին հնա րա վո րու թյուն տալ ե ղած տե ղե կու-
թյուն նե րից մարդ կային լավ պատ մու թյուն ներ պատ րաս տել: Նաեւ ցան կա նում է ինք վեր լու ծել այդ 
ին ֆոր մա ցի ան ու ցույց տալ պա տե րազ մի ամ բող ջա կան եւ ի րա կան պատ կե րը։

Գ րե թե ան մի ջա պես մենք կա րե ւոր ո րո շում կա յաց րինք, որ չենք հրա պա րա կե լու տվ յալ նե րի 
ամ բող ջա կան բա զան։ WikiLeaks-ն ար դեն պատ րաստ վում էր դա ա նել, ի սկ մենք փոր ձում է ինք 
գաղտ նի պա հել գոր ծա կալ նե րի ա նուն նե րը, որ պես զի ան հար կի չվ տան գենք ՆԱ ՏՕ-ի զոր քե րին։ 
Մի ա ժա մա նակ հար կա վոր էր այն պես ա նել, որ Դե ւիդ Լայ հի եւ Նիք Դե ւի սի ղե կա վա րած հե-
տաքն նող լրագ րող նե րի թի մի հա մար հեշտ լի ներ տվյալ նե րի հետ աշ խա տե լը (Դե ւիդ Լայ հը եւ 
Նիք Դե ւիսն է ին բա նակ ցել Ջու լի ան Ա սան ժի հետ տվյալ նե րի հրա պա րակ ման շուրջ)։ Մենք նաեւ 
ցան կա նում է ինք որ քան հնա րա վոր է պար զեց նել կա րե ւոր տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու գոր-
ծըն թա ցը ո ղջ աշ խար հի հա մար։

Մենք տվյալ ներն ստա ցանք Microsoft Excel-ի հս կա յա կան ֆայ լով՝ մոտ 92.201 տող, ո րոնց մի մա-
սի մեջ ոչ մի է ա կան բան չկար, նաեւ ֆոր մատն էր վա տը։ Դա ո րե ւէ կերպ չօգ նեց լրագ րող նե րին, 
ո րոնք այդ տվյալ նե րի բա զա յում նյու թի թե մա ներ է ին ո րո նում: Այն նաեւ չա փա զանց մեծ էր դրա-
նից ի մաս տա լից ի նչ-որ բան ստա նա լու հա մար։

Մեր թիմն ստեղ ծեց տվյալ նե րի ա վե լի պարզ ներ քին բա զա՝ օգ տա գոր ծե լով SQL։ Լրագ րող ներն 
ար դեն կա րող է ին ո րո նում կա տա րել բա նա լի բա ռե րով կամ կոնկ րետ ի րա դար ձու թյուն ներ փնտ-
րել։ Ստաց վեց այն պես, որ հան կարծ տվյալ նե րի բա զան հա սա նե լի դար ձավ, եւ նյութ պատ րաս-
տե լը դար ձավ ա վե լի հեշտ և հար մար։

 Մեր մի ջամ տու թյու նից հե տո տվյալ նե րը դար ձան ա վե լի լավ դա սա վոր ված։ Դրանք նե րա ռում է ին 
հե տե ւյալ կա րե ւոր ին ֆոր մա ցի ան՝ ժա մա նակ, նկա րագ րու թյուն, կո րուստ ներ, եւ ո րն ա մե նա կա-
րե ւորն է՝ աշ խար հագ րա կան ճշգ րիտ կոոր դի նատ ներ այն մա սին, թե որ տեղ է դա տե ղի ու նե ցել։

 Մենք նաեւ սկ սե ցինք զտել տվյալ նե րը, որ պես զի կա րո ղա նայինք պատ մել այդ պա տե րազ մի 
ա մե նա կա րե ւոր թե մա նե րից մե կի՝ ի նք նա շեն պայ թու ցիկ սար քե րով հար ձա կում նե րի ա ճի մա սին։ 
Ի նք նա շեն պայ թու ցիկ սար քե րը (Ի ՊՍ) պատ րաստ վում է ին տնային պայ ման նե րում, եւ դրանք 
հայտ նա բե րելն ու դրանց դեմ պայ քա րե լը շատ դժ վար է ր։ Թե եւ տվ յալ նե րի բա զան, մի եւ նույն է, 
հս կա յա կան էր, սա կայն ար դեն ա վե լի հար մար էր օգ տա գոր ծե լու հա մար։ 2004-2009թթ. ե ղել 
է մոտ 7500 պայ թյուն եւ դա րա նա կա լում, ո րի ժա մա նակ կի րառ վել են Ի ՊՍ-ներ (դա րա նա կա-
լում է ինք հա մա րում հար ձա կու մը, ո րն ու ղեկց վում էր կարճ փոխհ րաձ գու թյամբ կամ ռե ակ տիվ 
նռ նակ նե րի կի րառ մամբ)։ Բա ցի այդ, բա ցա հայտ վել եւ վնա սա զերծ վել է ին ե ւս 8000 Ի ՊՍ-ներ։ 
Մենք ցան կա նում է ինք ցույց տալ, թե ի նչ պես է ժա մա նա կի ըն թաց քում փոխ վել ի րադ րու թյու նը, 
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եւ հա մե մա տու թյուն ներ ա նել։ Այս տվյալ նե րի շնոր հիվ կա րո ղա ցանք տես նել, որ հա րա վը, որ տեղ 
կա նա դա ցի ներն ու բրի տա նա ցի ներն է ին տե ղա կայ ված, ա մե նա շատ հար ձա կում նե րի են թարկ-
ված հատ վածն էր: Սա հա մընկ նում էր պա տե րազ մը լու սա բա նող մեր լրագ րող նե րի տե ղե կու-
թյուն նե րի հետ։

Ի րա քյան պա տե րազ մի մա սին հաշ վետ վու թյուն նե րը, ո րոնք հրա պա րակ վե ցին 2010թ., հան րու-
թյան սե փա կա նու թյուն դարձ րե ցին ե ւս 391 000 դեպ քի նկա րագ րու թյուն:

Աֆ ղա նա կան պա տե րազ մի ար տա հոս քե րի հա մե մատ սա բո լո րո վին այլ բան էր, եւ կա րե լի է 
ա սել, որ այս պի սով այն դար ձավ պատ մու թյան մեջ ա մե նա ման րա մասն փաս տագր ված պա տե-
րազ մը։ Այժմ մեզ հա սա նե լի է ին  նույ նիսկ ա մե նաչն չին դե տալ նե րը։ Մի փաստ ա չք էր ծա կում 
մի ան գա մից. մե ծա քա նակ մարդ կային զո հե րը, ո րոնց մեծ մա սը քա ղա քա ցի ա կան ան ձինք է ին։

Ինչ պես եւ Աֆ ղանս տա նի դեպ քում, այս ան գամ ե ւս ո րո շե ցինք չվե րահ րա պա րա կել տվ յալ նե րի 
ամ բող ջա կան բա զան՝ ա ռա վե լա պես այն պատ ճա ռով, որ հրա պա րակ ված հատ վա ծում հնա րա-
վոր է գոր ծա կալ նե րի մա սին գաղտ նի տե ղե կու թյուն ներ լի նե ին։

Սա կայն մենք մեր օգ տա տե րե րին հնա րա վո րու թյուն տվե ցինք ներ բեռ նել է լեկտ րո նային ա ղ յու-
սա կի մի ֆայլ, ո րում նե րառ ված է ին ման րա մաս ներն այն մի ջա դե պե րի, ո րոնք մահ վան ե լք է ին 
ու նե ցել՝ մոտ 60.000 այդ պի սի դեպք։ Մենք ջն ջե ցինք մի ջա դե պե րի կարճ նկա րագ րու թյան հատ-
վա ծը, որ պես զի մնան մի այն հիմ նա կան տվյալ նե րը՝ վեր նա գիր, զո հե րի քա նակ եւ աշ խար հագ-
րա կան վայր։

Google Fusion ա ղ յու սակ նե րի ծրագ րի մի ջո ցով նաեւ մահ վան ել քով բո լոր դեպ քե րը զե տե ղե ցինք 
քար տե զի վրա։ Ի հար կե, կա տա րյալ չս տաց վեց, սա կայն սա ի րա քյան պա տե րազ մի կոր ծա նա-
րար հե տե ւանք նե րի քար տե զագր ման փոր ձի սկիզբն է ր։

2010թ. դեկ տեմ բե րին հրա պա րակ վե ցին դի վա նա գի տա կան գաղտ նի հե ռագ րե րը։ Սա իր հեր թին 
բո լո րո վին այլ պատ մու թյուն է ր՝ պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րի մի ա ռան ձին մաս: Այն նե րա-
ռում էր աշ խար հի ա վե լի քան 250 ե րկր նե րում Ա ՄՆ դես պա նատ նե րի եւ հյու պա տո սա րան նե րի 
251.287 հա ղոր դագ րու թյուն, այդ թվում՝ 50.000-ը Օ բա մայի վար չա կազ մի վե րա բե րյալ։ Սա կայն 
հատ կա պես ի ՞նչ կար այդ տվյալ նե րում:

 Դի վա նա գի տա կան գաղտ նի հե ռագ րերն ստաց վե ցին ին տեր նե տային հս կա յա կան գաղտ նի ցան-
ցի՝ SIPRNet-ի (Secret Internet Protocol Router Network) մի ջո ցով: SIPRNet-ը Ա ՄՆ ռազ մա կան ին-
տեր նե տային հա մա կարգ է, ո րը գոր ծում է քա ղա քա ցի ա կան հա մա ցան ցից ա ռան ձին եւ կա ռա-
վար վում է Պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան կող մից Վա շինգ տո նում։ 2001թ. սեպ տեմ բե րյան 
ա հա բեկ չու թյու նից հե տո Ա ՄՆ-ո ւմ կա ռա վա րու թյան ար խիվ ներն սկ սե ցին հա վաք վել մեկ տեղ 
այն հույ սով, որ հե տա խու զա կան կա րե ւոր տվյալ նե րը չեն հայտն վի ին ֆոր մա ցի ոն բուն կեր նե-
րի թա կար դում, եւ հե տա խու զու թյունն ստիպ ված չի լի նի աշ խա տել տար բեր աղ բյուր նե րի խառ-
նաշ փո թում։ Վեր ջին տաս նա մյա կում ա ճել է Ա ՄՆ դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի 
թի վը, ո րոնք մի ա ցել են SIPRNet-ին, որ պես զի հնա րա վոր լի նի կիս վել ռազ մա կան եւ դի վա նա գի-
տա կան տե ղե կու թյուն նե րով։ 2002-ին SIPRNet-ին մի ա ցել էր ար դեն 125 դես պա նա տուն։ 2005-ին 
դրանց թի վը հա սել էր 180-ի,  Ա ՄՆ դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի մեծ մա սը կապ 
էր պահ պա նում SIPRNet-ով, եւ հենց դա է պատ ճա ռը, որ հրա պա րակ ված դի վա նա գի տա կան 
գաղտ նի հե ռագ րե րի մեծ մա սը 2008-2009 թթ. է։ Դե ւիդ Լայհն այս ա ռի թով գրում է.

« Դես պա նա տան հա ղոր դագ րու թյու նը, ո րը նշ ված է SIPDIS մա կագ րու թյամբ, ան մի ջա պես ներ
բեռն վում է դես պա նա տան գաղտ նի կայք։ Այն տեղ այդ հա ղոր դագ րու թյու նը հա սա նե լի է ոչ մի
այն Պետ դե պար տա մեն տի յու րա քան չյուր աշ խա տո ղի, այ լեւ Ա ՄՆ զին ված ու ժե րի յու րա քան չյուր 

http://www.guardian.co.uk/world/datablog/interactive/2010/oct/23/wikileaks-iraq-deaths-map
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աշ խա տակ ցի, ով մուտք ու նի « գաղտ նի» փաս տաթղ թե րին, SIPDISին մի աց ված հա մա կար գիչ եւ 
գաղտ նա բառ»։

… Եվ զար մա նա լի ո րեն կա այդ պի սի 3 մի լի ոն մարդ։ Բա զա յում մի քա նի տե սա կի գաղտ նի փաս-
տաթղ թեր կային՝ նե րա ռյալ այն պի սիք, ո րոնք դա սա կարգ վում են որ պես SECRET NONFORN, այ-
սինքն՝ գաղտ նի փաս տաթղ թեր, ո րոնք եր բեք չպետք է տես նեն նրանք, ով քեր Ա ՄՆ քա ղա քա-
ցի ներ չեն։ Նա խա տես ված է, որ այդ պի սի փաս տաթղ թե րը պետք է կար դան Վա շինգ տո նի պաշ-
տո նյա նե րը՝ ը նդ հուպ մին չեւ պետ քար տու ղար Հի լա րի Քլին թո նը։ Փաս տաթղ թե րի հե ղի նակ նե րը 
սո վո րա բար Ա ՄՆ դես պան ներ կամ նրանց են թա կա ներն ե ն։ SIPRNet-ի մի ջո ցով հնա րա վոր չէ 
մուտք ու նե նալ « հույժ գաղտ նի» մա կագ րու թյամբ կամ գաղտ նի ու թյան ա վե լի բարձր աս տի ճան 
ու նե ցող փաս տաթղ թե րին։

Ի տար բե րու թյուն նախ կին հրա պա րա կում նե րի՝ այս տեղ հիմ նա կա նում տեքս տեր է ին, եւ չկային 
նույն ձե ւա չա փի կամ թվեր պա րու նա կող տվյալ ներ։ Փաս տաթղ թե րում հիմ նա կա նում նե րառ ված 
է ր.

 Աղ բյուր
 Դես պա նա տու նը կամ այլ ու ղար կող մար մին:

Հաս ցե ա տե րեր
 Սո վո րա բար հա ղոր դագ րու թյուն նե րը հաս ցե ագր ված է ին մի խումբ դես պա նատ նե րի կամ այլ 
մար մին նե րի:

Թե մայի հատ վա ծը
 Հիմ նա կա նում հա ղոր դագ րու թյան կարճ նկա րագ րու թյունն է:

Պի տակ ներ
Յու րա քան չ յուր հա ղոր դագ րու թյու նում առ կա է ին պի տակ ներ՝ բա նա լի բա ռեր եւ հա պա վում ներ:

Հիմ նա կան տեքստ
 Հա ղոր դագ րու թյան տեքս տը։ Զուտ ան վտան գու թյան նկա տա ռում նե րից ել նե լով՝ ո րո շե ցինք չհ-
րա պա րա կել դրանք։

Հ րա պա րակ ված դի վա նա գի տա կան գաղտ նի հե ռագ րե րը գրե թե ը ստ պա հան ջար կի ար տա հոս-
քեր ստեղ ծե ցին։ Հրա պա րակ ման պա հից ի վեր դրանք շա բաթ նե րով նո րու թյուն նե րի գլ խա վոր 
թե ման է ին: Հի մա էլ, ե րբ ի նչ-որ կո ռում պաց ված ռե ժի մի կամ մի ջազ գային սկան դա լի վե րա բե-
րյալ նյութ է լի նում, դի վա նա գի տա կան գաղտ նի հե ռագ րե րին հա սա նե լի ու թյու նը նոր պատ մու-
թյուն ներ բա ցա հայ տե լու հնա րա վո րու թյուն է տա լիս։ Այդ հե ռագ րե րի վեր լու ծու թյու նը հս կա յա-
կան աշ խա տանք է եւ կա րող է եր կար տե ւել։

 Սա Սայ մոն Ռո ջեր սի հե ղի նա կած « Փաս տե րը սուրբ են. տվյալ նե րի զո րու թյու նը» գր քի գլուխ նե րից 
մե կի խմ բագր ված տար բե րակն է, ո րն ա ռա ջին ան գամ հրա պա րակ վել է The Guardianո ւմ:
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Mapa 76 հա քա թո նը

Ն կար 41. Mapa76 հա քա թո նը (Hacks/Hackers Buenos Aires)
 
Մենք Hacks/Hackers-ի Բո ւե նոս Այ րե սի է ջը բա ցե ցինք 2011թ. ապ րի լին: Եր կու նախ նա կան հան դի-
պում ան ցկաց րինք, որ պես զի հրա պա րա կայ նաց նենք լրագ րող նե րի եւ ծրագ րային ա պա հով ման 
մաս նա գետ նե րի մի ջեւ ա վե լի սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյան գա ղա փա րը: Յու րա քան չ յուր մի ջո-
ցառ մա նը մաս նակ ցում էր 120-150 մարդ: Եր րորդ հան դի պու մը 30 ժամ տե ւո ղու թյամբ հա քա թոն 
էր, ո րը կազ մա կեր պե ցինք թվային լրագ րու թյան մի խորհր դա ժո ղո վի շր ջա նակ նե րում եւ ո րին 
մաս նակ ցեց 8 մարդ: Հան դի պու մը տե ղի ու նե ցավ Ռո սա րի ո քա ղա քում, ո րը 300 կի լո մետր է հե-
ռու Բո ւե նոս Այ րե սից:

 Այս հան դի պում նե րի կրկն վող թե ման հա մա ցան ցից մեծ ծա վալ նե րով տվյալ նե րի կորզ ման եւ այ-
նու հե տեւ դրանք վի զո ւա լաց նե լու ցան կու թյունն էր: Այս ա մե նը կյան քի կո չե լու հա մար ստեղծ վեց 
Mapa76.info կոչ վող նա խա գի ծը, ո րն օգ նում է օգ տա տե րե րին դուրս բե րել եւ հա վա քել տվ յալ ներ, 
այ նու հե տեւ վի զո ւա լաց նել դրանք` օգ տա գոր ծե լով քար տեզ ներ եւ գրա ֆիկ ներ: Դա հեշտ գործ 
չէր:

 Ին չո՞ւ Mapa76: 1976թ. մար տի 24-ին Ար գեն տի նա յում հե ղաշր ջում տե ղի ու նե ցավ, ո րը տե ւեց մին-
չեւ 1983թ.: Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում մոտ 30,000 մարդ ան հետ կո րավ, հա զա րա վոր մար դիկ 
մա հա ցան, եւ ռազ մա կան բռ նա պե տու թյան պատ ճա ռով  500 ե րե խա ծն վեց գե րու թյան մեջ: Ար-
գեն տի նա յում ռազ մա կան բռ նա պե տու թյան իշ խա նու թյան տա րի նե րին մարդ կու թյան դեմ գոր-
ծած հան ցա գոր ծու թյուն նե րի պատ ճա ռով դա տա պարտ ված նե րի թի վը 30 տա րի ան ց հա սավ 
262-ի (2011թ. տվայլ նե րով)։ Դա տա կան տար բեր բաց գոր ծե րում ներգ րավ ված է 802 մարդ:

Դա տա կան այս գոր ծըն թաց նե րի ար դյուն քում ա ռա ջա նում են մեծ ծա վա լի տվյալ ներ, ո րոնք հե-
տա զո տող նե րի, լրագ րող նե րի, ի րա վա պաշտ պան նե րի, դա տա վոր նե րի, դա տա խազ նե րի եւ այ լոց 
հա մար դժ վար է մշա կել եւ ու սում նա սի րել: Տվ յալ նե րը տար բեր կերպ են ստեղծ վում, եւ հե տաքն-
նող նե րը հա ճախ չեն օ գտ վում հա մա կարգ չային ծրագ րե րի հնա րա վո րու թյուն նե րից։ Սա ի րա կա-
նում նշա նա կում է, որ փաս տե րը հա ճախ ան տես վում են, ի սկ վար կած նե րը՝ սահ մա նա փակ վում։ 
Mapa76-ը հե տաքն նա կան գոր ծիք է, ո րը մուտք է ա պա հո վում տվյալ նե րին՝ դրանք լրագ րո ղա-
կան, դա տաի րա վա կան եւ պատ մա կան նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծե լու հա մար։



99

 Հա քա թո նին պատ րաստ վե լու հա մար մենք բա ցե ցինք հար թակ, ո րը կա րող է ին օգ տա գոր ծել 
լրագ րող նե րը եւ ծրագ րա վո րող նե րը հա մա տեղ աշ խա տան քի հա մար։ Մար տին Սար սա լեն ստեղ-
ծեց մի շարք պարզ ալ գո րիթմ ներ, ո րոն ցով հնա րա վոր էր տվյալ ներ կոր զել տեքս տային ֆայ լե-
րից։ Օգ տա գործ վել են նաեւ մի քա նի գրա դա րան ներ DocumentCloud.org նա խագ ծից։ Հար թակն 
ավ տո մատ կեր պով վեր լու ծում եւ տեքս տից դուրս էր հա նում ա նուն ներ, տվյալ ներ, վայ րեր եւ թույլ 
էր տա լիս կա րե ւոր փաս տեր բա ցա հայ տել տար բեր դեպ քե րի մա սին (օ րի նակ՝ ծնն դյան ամ սա-
թիվ, ձեր բա կալ ման վայր, ան հե տա նա լու են թադ րյալ վայ րը եւ այլն):

 Մեր նպա տակն էր տրա մադ րել հար թակ, ո րն ավ տո մատ կեր պով դուրս կբե րեր  ռազ մա կան 
դիկ տա տու րայի ժա մա նա կաշր ջա նում դա տա վոր նե րի կա յաց րած դա տավ ճիռ նե րի վե րա բե րյալ 
տվյալ նե րը։ Ցան կա նում է ինք հնա րա վո րու թյուն ու նե նալ ավ տո մատ (կամ ա ռն վազն կի սաավ տո-
մատ) կեր պով ցու ցադ րել 1976-1983թթ. դեպ քե րի վե րա բե րյալ կա րե ւոր տվյալ նե րը, ո րոնք հիմն-
ված է ին գրա վոր ա պա ցույց նե րի, փաս տարկ նե րի եւ դա տավ ճիռ նե րի վրա: Կորզ ված տվյալ նե րը 
(ա նուն ներ, վայ րեր եւ ամ սաթ վեր) հա վաք ված են եւ պահ ված: Հե տա զո տող նե րը կա րող են վեր-
լու ծել, մշա կել եւ կա տա րե լա գոր ծել դրանք: Դրանք կա րե լի է օգ տա գոր ծել քար տե զի, ժա մա նա-
կա ցույ ցի եւ ցան ցային վեր լու ծու թյան գոր ծիք նե րի օգ նու թյամբ։

Նա խա գի ծը լրագ րող նե րին, հե տաքն նող նե րին, դա տա խազ նե րին եւ վկա նե րին թույլ կտա հե տե ւել 
մեկ մար դու կյան քի պատ մու թյա նը՝ նե րա ռյալ գե րու թյան եւ հե տա գա ան հե տաց ման կամ ա զատ 
ար ձակ ման ըն թաց քում։ Պա կա սող ին ֆոր մա ցի ան մար դիկ կա րող են փնտ րել  ծա վա լուն փաս-
տաթղ թե րի բա զա յում եւ  հնա րա վոր է, որ գտ նեն ման րա մաս ներ, ո րոնք կառնչ վեն տվյալ դեպ քին:

Հա քա թո նի մա սին հայ տա րա րու թյուն տա րա ծե ցինք Hacks/Hackers Buenos Aires-ի մի ջո ցով, ո րն 
այդ ժա մա նակ ու ներ 200 ան դամ։ Մենք նաեւ կապ հաս տա տե ցինք մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նու թյան ա սո ցի ա ցի ա նե րի հետ: Հան դիպ մա նը մաս նակ ցեց մոտ 40 մարդ՝ նե րա ռյալ լրագ-
րող ներ, ի րա վա պաշտ պան ներ, ծրագ րա վո րող ներ եւ դի զայ ներ ներ։

 Հա քա թո նի ըն թաց քում ո րո շե ցինք այն ա ռա ջադ րանք նե րը, ո րոնք տար բեր մաս նա կից ներ պետք 
է փոր ձե ին ի նք նու րույն կա տա րել եւ դրա նով օգ նե ին, որ գոր ծըն թացն ա վե լի սա հուն եւ կազ մա-
կերպ ված ըն թա նա։ Օ րի նակ՝  դի զայ ներ նե րին խնդ րե ցինք աշ խա տել ին տեր ֆեյ սի վրա, որ պես-
զի հա մա տե ղե ին քար տեզ նե րը եւ ժա մա նա կա ցույց նե րը, կամ ծրագ րա վո րող նե րին խնդ րե ցինք 
մտա ծել, թե ի նչ պես կա րե լի է կոր զել կոնկ րետ կա ռուց վածք ու նե ցող տվյալ նե րը, ի նչ պես նաեւ՝ 
ստեղ ծել ալ գո րիթմ ներ, ո րոնք կվե րաց նեն ա նուն նե րի տար բեր մեկ նա բա նու թյան հնա րա վո րու-
թյու նը: Լրագ րող նե րին խնդ րե ցինք պար զել, թե ի նչ է կա տար վել կոնկ րետ ան ձանց հետ եւ հա-
մե մա տել պատ մու թյուն նե րի տար բեր վար կած ներ, ի նչ պես նաեւ՝ փորփ րել փաս տաթղ թե րը եւ 
փոր ձել դրան ցից պատ մու թյուն ներ գտ նել կոնկ րետ դեպ քե րի մա սին։

 Հա քա թո նից հե տո մեր ու նե ցած մի ակ խն դի րը, թե րեւս, նա խագ ծի հա վակ նո տու թյունն է ր. մեր 
կար ճա ժամ կետ նպա տակ նե րը մեծ ջան քեր է ին պա հան ջում։ Դժ վար էր նաեւ հա մա կար գել կա-
մա վոր նե րի ցան ցը. նա խագ ծում ը նդ գրկ ված գրե թե բո լոր մաս նա կից ներն հիմ նա կան աշ խա-
տանք ու նե ին, ո րը խլում էր նրանց ժա մա նա կի մեծ մա սը: Բա ցի այդ՝ նրան ցից շա տե րը մաս-
նակ ցում է ին նաեւ այլ մի ջո ցա ռում նե րի եւ նա խագ ծե րի։ 2011թ. ըն թաց քում Hacks/Hackers Buenos 
Aires-ը կազ մա կեր պեց 9 հան դի պում։

Ներ կա յումս նա խագ ծի շր ջա նակ նե րում ակ տիվ աշ խա տանք ներ են տար վում։ Թի մի հիմ նա կան 
մա սը բաղ կա ցած է 4 հո գուց, ո րոնք ի րենց աշ խա տան քում տաս նյակ մարդ կանց հետ են հա մա-
գոր ծակ ցում։ Մենք ու նենք է լեկտ րո նային փոս տի հաս ցե նե րի հան րային ցանկ, կո դե րի պա հոց, 
ո րի մի ջո ցով յու րա քան չ յուր ոք կա րող է մաս նակ ցել նա խագ ծի աշ խա տանք նե րին։

Մա րի ա նո Բլեխ ման, Hacks/Hackers Buenos Aires

http://www.meetup.com/HacksHackersBA/
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Ն կար 42. Խռո վու թյուն նե րը̀  Մեծ Բրի տա նի ա յում. հաս տատ ված յու րա քան չյուր մի ջա դեպ (The Guardian)

2011թ. ամ ռա նը Մեծ Բրի տա նի ա յում խռո վու թյուն նե րի ա լիք բարձ րա ցավ: Այդ ժա մա նակ քա-
ղա քա կան գոր ծիչ նե րը հայ տա րա րե ցին, թե խռո վու թյուն նե րը բա ցար ձա կա պես կապ չու նեն 
աղ քա տու թյան հետ եւ նրանք, ով քեր զբաղ վել է ին կո ղո պու տով եւ թա լա նով, պար զա պես 
հան ցա գործ ներ են: Ա վե լին, վար չա պետն ա ռա ջա տար պահ պա նո ղա կան քա ղա քա կան գոր-
ծիչ նե րի հետ մի ա սին հայ տա րա րեց, որ խռո վու թյուն նե րի պատ ճա ռը սո ցի ա լա կան մե դի ան 
է, եւ դրանք հրահր վել են հենց այդ հար թակ նե րում, ի սկ Facebook-ը, Twitter-ը եւ Blackberry 
Messenger-ը (BBM) օգ տա գործ վել են խռո վու թյուն նե րը կազ մա կեր պե լու հա մար: Կո չեր ե ղան 
ժա մա նա կա վո րա պես ար գե լա փա կել սո ցի ա լա կան ցան ցե րը: Եւ քա նի որ կա ռա վա րու թյու նը 
հե տաքն նու թյուն չանց կաց րեց՝ բա ցա հայ տե լու հա մար խռո վու թյուն նե րի բուն պատ ճառ նե րը, 
Guardian պար բե րա կա նը, հա մա գոր ծակ ցե լով Լոն դո նի տն տե սա գի տու թյան եւ քա ղա քա գի-
տու թյան դպ րո ցի հետ, ստեղ ծեց նո րա րա րա կան ու բե կում նային «Խ ռո վու թյուն նե րի պատ-
ճառ ներն ու հե տե ւանք նե րը» (Reading the Riots) նա խա գի ծը` պա տաս խա նե լու ա ռա ջա ցած 
հար ցե րին:

https://www.theguardian.com/uk/series/reading-the-riots
https://www.theguardian.com/uk/series/reading-the-riots
https://www.theguardian.com/uk/series/reading-the-riots
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 Օգտ վե լով տվյալ նե րի լրագ րու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րից՝ պար բե րա կա նը   հնա րա վո րու թյուն 
տվեց մարդ կանց հաս կա նա լու, թե ով քեր է ին զբաղ վում կո ղո պու տով եւ ին չու: Զու գա հե ռա բար, 
աշ խա տե լով գիտ նա կան նե րի մեկ այլ թի մի հետ, ո րը գլ խա վո րում էր Ման չես թե րի հա մալ սա րա նի 
պրո ֆե սոր Ռոբ Պռոկ տե րը, պար բե րա կա նի լրագ րող նե րը փոր ձում է ին պար զել այս ա մե նում սո-
ցի ա լա կան մե դի այի դե րը: Ին քը` Guardian-ը, խռո վու թյուն նե րը լու սա բա նե լու հա մար ակ տի վո րեն 
օգ տա գոր ծել էր սո ցի ա լա կան ցան ցե րը: «Խ ռո վու թյուն նե րի պատ ճառ ներն ու հե տե ւանք նե րը» 
նա խագ ծի թի մը ղե կա վա րում էր Guardian-ի հա տուկ նա խագ ծե րի բաժ նի խմ բա գիր Փոլ Լո ւի սը: 
Խռո վու թյուն նե րի ժա մա նակ Փոլն ան ձամբ գտն վում էր Մեծ Բրի տա նի այի տար բեր քա ղաք նե րով 
կա տար վող ի րա դար ձու թյուն նե րի կենտ րո նում եւ հա ղոր դում զար գա ցում նե րի մա սին (հիմ նա կա-
նում նաեւ իր թվի թե րյան @paullewis հաշ վի մի ջո ցով): 

Գիտ նա կան նե րի հետ աշ խա տող այս ե րկ րորդ թի մը մշա կեց խռո վու թյուն նե րի մա սին 2.6 մի լի ոն 
թվի թե րյան գրա ռում՝  պար զե լու, թե ի նչ պես են ա սե կո սե նե րը շր ջա նառ վում Twitter-ո ւմ, եւ ի նչ 
դեր են կա տա րում տար բեր օգ տա տե րեր/ գոր ծիչ ներ ին ֆոր մա ցի այի հոս քե րը տա րա ծե լու գոր-
ծում: Սա թույլ կտար հաս կա նալ նաև՝ ա րդյո՞ք այդ պլատ ֆորմն օգ տա գործ վել է խռո վու թյուն ներ 
հրահ րե լու հա մար, թե՞ ո չ։ 

Այս ի րա դար ձու թյուն նե րի լու սա բա նու մը եր կու ա ռանց քային շր ջա նի է բա ժան վում` հենց խռո-
վու թյուն նե րի օ րե րը, ե րբ սոց ցան ցե րից հա վա քած տվյալ նե րը նպաս տում է ին նյու թեր պատ րաս-
տե լուն և  վեր լու ծու թյուն նե րի շր ջա նը, ե րբ  Guardian-ի հետ աշ խա տող գիտ նա կան նե րի եր կու 
թիմ ի րա կա նաց րին ին տեն սիվ ու սում նա սի րու թյուն ներ. հա վա քե ցին, վեր լու ծե ցին տվյալ ներ եւ 
ար դյուն քում ար ված բա ցա հայ տում նե րի մա սին հա մա պար փակ զե կույց ներ գրե ցին: Նա խագ ծի 
ա ռա ջին փու լի ար դյունք նե րը հրա պա րակ վե ցին 2011թ. դեկ տեմ բե րի սկզ բին՝ թե մայի ակ տիվ լու-
սա բան ման շա բաթ վա ըն թաց քում: Ստո րեւ ներ կա յաց ված են մի քա նի ա ռանց քային օ րի նակ ներ, 
թե ի նչ պես է օգ տա գործ վել տվ յալ նե րի լրագ րու թյունն այդ եր կու շր ջա նում:

 Ա ռա ջին փուլ. խռո վու թյուն ներն այն պես, ի նչ պես տե ղի են ու նե ցել

 Օգ տա գոր ծե լով պարզ քար տեզ ներ` Guardian-ի տվյալ նե րի թի մը ցույց տվեց հաս տատ ված խռո-
վու թյուն նե րի վայ րե րը եւ հա մադ րե լով աղ քա տու թյան տվյալ նե րը խռո վու թյուն նե րի վայ րե րի 
հետ՝ սկ սեց մեր կաց նել իշ խա նու թյուն նե րի հայ տա րա րու թյունն այն մա սին, թե խռո վու թյուն նե րը 
կապ չու նեն աղ քա տու թյան հետ: Այս եր կու օ րի նակ նե րում օգ տա գործ վել են պատ րաս տի քար-
տե զագր ման գոր ծիք ներ, ի սկ ե րկ րորդ օ րի նա կում դեպ քի վայ րի տվյալ նե րը հա մադր վել են այլ 
տվ յալ նե րի հետ՝  կա պեր գտ նե լու եւ զու գա հեռ ներ ան ցկաց նե լու հա մար:

 Ինչ վե րա բե րում է խռո վու թյուն նե րի ժա մա նակ սո ցի ա լա կան մե դի այի դե րին, ա պա պար բե րա-
կա նը պատ րաս տեց Twitter-ի այն հեշ թե գե րի վի զո ւա լի զա ցի ան, ո րոնք օգ տա գործ վել է ին այդ շր-
ջա նի գրա ռում նե րում։  Պարզ վեց, որ Twitter-ո ւմ ա վե լի շատ է ին խռո վու թյուն նե րին ար ձա գան քող 
գրա ռում նե րը, քան մարդ կանց կազ մա կերպ ված կեր պով կո ղո պու տի տա նե լու կո չե րը, ի սկ #riot
cleanup հեշ թե գի ներ քո ստեղծ ված ակ տի վու թյու նը խռո վու թյուն նե րից հե տո փո ղոց նե րը մաք րե-
լու ի նք նա բուխ ար շավ էր:

Երկ րորդ փուլ. «Խ ռո վու թյուն նե րի պատ ճառ ներն ու հե տե ւանք նե րը»

Երբ պար բե րա կա նը հայ տա րա րեց ա միս նե րի ին տեն սիվ ու սում նա սի րու թյուն նե րի, հե տա զո-
տու թյուն նե րի եւ գիտ նա կան նե րի եր կու թի մե րի հետ սերտ աշ խա տան քի ար դյուն քում ար ված 
բա ցա հայ տում նե րի մա սին, եր կու վի զո ւա լի զա ցի ա ներ աչ քի ըն կան եւ լայ նո րեն քն նարկ վե ցին: 
Ա ռա ջի նը կարճ տե սա նյութ էր, ո րը ցույց էր տա լիս խռո վու թյուն նե րի վայ րե րը եւ խռո վա րար նե րի 
բնա կա րան նե րի հաս ցե նե րը` պատ կե րե լով բնա կա վայ րե րի հե ռա վո րու թյու նը խռո վու թյուն նե րի 
վայ րից: Վեր ջինս ստեղ ծե լու հա մար պար բե րա կանն աշ խա տել էր տրասն պոր տային քար տե-

https://www.theguardian.com/news/datablog/interactive/2011/aug/09/uk-riots-incident-map
https://www.theguardian.com/news/datablog/interactive/2011/aug/09/uk-riots-incident-map
https://www.theguardian.com/news/datablog/interactive/2011/aug/09/uk-riots-incident-map
https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/aug/16/riots-poverty-map-suspects
https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/aug/16/riots-poverty-map-suspects
https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/aug/16/riots-poverty-map-suspects
https://www.theguardian.com/uk/2011/aug/24/twitter-study-post-riot-plans
https://www.theguardian.com/uk/2011/aug/24/twitter-study-post-riot-plans
https://www.theguardian.com/uk/2011/aug/24/twitter-study-post-riot-plans
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զագր ման մեջ մաս նա գի տա ցած կազ մա կեր պու թյան՝ ITO World-ի հետ, որ պես զի մո դե լա վո րի կո-
ղո պուտ նե րի ժա մա նակ խռո վա րար նե րի օգ տա գործ ված հնա րա վոր եր թու ղի նե րը: Տե սա նյութն 
ը նդ գծում էր տար բեր քա ղաք նե րում նրանց ան ցած եր թու ղի նե րի բազ մա թիվ տար բե րակ նե րը, 
ին չից  պարզ դար ձավ, որ շա տե րը եր կար տա րա ծու թյուն է ին հա տել:

Երկ րորդ վի զո ւա լի զա ցի ան ցույց է տա լիս, թե ի նչ պես են ա սե կո սե նե րը տա րած վել Twitter-ո ւմ: 
Գիտ նա կան նե րի թի մի հետ վեր լու ծու թյան հա մար 7 ա սե կո սե ա ռանձ նաց վեց: Այ նու հե տեւ թի-
մը հա վա քեց յու րա քան չ յուր ա սե կո սե ի հետ կապ ված բո լոր տվյալ նե րը եւ մշա կեց կո դա վոր-
ման ծրա գիր, ո րը թվի թե րյան գրա ռու մը ծրագ րա վո րում էր ը ստ չորս կա րե ւոր կո դե րի` մար դիկ 
պար զա պես կրկ նում է ին ա սե կո սեն (հայ տա րա րու թյուն է ին ա նում), հեր քում է ին այն (ա նում է ին 
հա կա ռա կի մա սին հայ տա րա րու թյուն), կաս կա ծի տակ է ին դնում այն (կաս կած) եւ պար զա պես 
մեկ նա բա նում է ին (մեկ նա բա նու թյուն): Թվի թե րյան բո լոր գրա ռում ներն ստա ցան ե ռա կի կո դա-
վո րում, եւ ար դյունք նե րը վի զո ւա լաց վե ցին  Guardian-ի ին տե րակ տիվ ներ պատ րաս տող թի մի կող-
մից: Թի մը գրել է, թե ի նչ պես պատ րաստ վեց այդ վի զո ւա լի զա ցի ան:

Վի զո ւա լի զա ցի ան աչ քի է ը նկ նում նրա նով, որ ազ դե ցիկ կեր պով ցույց է տա լիս այն ա մե նը, ին չը 
դժ վար է բա ցատ րել, ի նչ պես նաեւ ա սե կո սե նե րի վի րու սային բնույ թը եւ ե ղա նակ նե րը, ո րոն ցով 
դրանց կեն սու նա կու թյան շր ջանն ա վարտ վում է ժա մա նա կի ըն թաց քում: Ա ռա ջա տար լրատ վա-
մի ջոց նե րի դե րա կա տա րու թյունն ա կն հայտ է ո րոշ ա սե կո սե նե րի դեպ քում (օ րի նակ` ան մի ջա պես 
դրանց մեր կաց ման, կամ ը նդ հա կա ռա կը` որ պես նո րու թյուն դրանց հաս տատ ման գոր ծում), ի նչ-
պես եւ ա կն հայտ է Twitter-ի ո ւղ ղիչ բնույ թը նման ա սե կո սե նե րի հետ գործ ու նե նա լիս: Վի զո ւա լի-
զա ցի ան ոչ մի այն մե ծա պես օգ նեց այս թե մայով նյու թեր պատ րաս տե լուն, այ լեւ ի րա կան պատ-
կե րա ցում տվեց, թե ի նչ պես են ա սե կո սե ներն աշ խա տում Twitter-ո ւմ: 

 Վեր ջին օ րի նա կից ա կն հայտ է դառ նում, որ այս տեղ գործ ու նենք պար բե րա կա նի եւ գիտ նա կան-
նե րի թի մի մի ջեւ ու ժեղ եւ կեն սու նակ հա մա գոր ծակ ցու թյան հետ, ո րն ի վի ճա կի է խո րու թյամբ 
վեր լու ծել խռո վու թյուն նե րի մա սին 2.6 մի լի ոն թվի թե րյան գրա ռում ներ: Չնա յած գիտ նա կան նե րի 
թի մը վեր լու ծու թյուն ներն ա նե լու հա մար օգ տա գոր ծեց պատ վիր ված գոր ծիք ներ, սա կայն հե տա-
գա յում նրանք աշ խա տե ցին գոր ծիք նե րը լայ նո րեն հա սա նե լի դարձ նել բո լոր նրանց հա մար, ով-
քեր ու զում են օգ տա գոր ծել դրանք:  Կոնկ րետ դեպ քե րի և ի րա վի ճա կի վե րա բե րող սո ցի ա լա կան 
մե դի այի այս վեր լու ծու թյու նը եւ վի զո ւա լի զա ցի ա նե րը կա րող են օգ տա կար լի նել նաև այլ ի րա վի-
ճակ նե րում՝ կողմ նո րոշ վե լու և կա րե ւոր պատ մու թյուն ներ գտ նե լու հա մար:

 Ֆա րի դա Վիս, Լես թե րի հա մալ սա րան

 

https://www.theguardian.com/uk/interactive/2011/dec/07/london-riots-twitter
https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/dec/08/twitter-riots-interactive
https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/dec/08/twitter-riots-interactive
https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/dec/08/twitter-riots-interactive
http://www.analysingsocialmedia.org/
http://www.analysingsocialmedia.org/
http://www.analysingsocialmedia.org/
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Ի ԼԻ ՆՈՅ ՍԻ ԴՊ ՐՈՑ ՆԵ ՐԻ Ա ՌԱ ՋԱ ԴԻ ՄՈՒ ԹՅԱՆ ԳՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ 
ԹԵՐԹԻԿ ՆԵ ՐԸ
 

Ն կար 43. Ի լի նոյ սի դպ րոց նե րի ա ռա ջա դի մու թյան գնա հատ ման թեր թիկ նե րը (Chicago Tribune) 

Ա մեն տա րի Ի լի նոյս նա հան գի կր թու թյան վար չու թյու նը հրա պա րա կում է այս պես կոչ ված «ա ռա-
ջա դի մու թյան գնա հատ ման» թեր թիկ նե րը: Դրանք ծա վա լուն տվյալ նե րի հա վա քա ծու են` Ի լի նոյ-
սի բո լոր պե տա կան դպ րոց նե րի ժո ղովր դագ րա կան կազ մի եւ ա ռա ջա դի մու թյան մա սին տվյալ-
նե րով: Տար վա ամ փո փիչ փաս տա թուղ թը բաղ կա ցած էր 9,500 ա ղ յու սա կից: Նման ծա վալ նե րով 
տվյալ նե րի խն դիրն այն է, որ պետք է ը նտ րել, թե ի նչն ի մաստ ու նի ներ կա յաց նել, ին չը՝ ոչ: (Ի նչ-
պես հա մա կարգ չային յու րա քան չ յուր ծրագ րի դեպ քում, այս տեղ դժ վա րը ոչ թե ծրա գիր, այլ ճիշտ 
ծրա գիր ստեղ ծելն է):

 Մենք խորհր դակ ցե ցինք կր թու թյան թե մա նե րը լու սա բա նող բաժ նի լրագ րող նե րի եւ խմ բագ րի հետ՝ 
ա ռանձ նաց նե լու հե տաքր քիր տվյալ ներ (շատ տվյալ ներ կան, ո րոնք հե տաքր քիր են թվում, սա կայն 
ո լոր տի փոր ձա ռու լրագ րո ղը ձեզ կա սի, որ դրանք ամ բող ջա կան չեն կամ ա պա կողմ նո րո շող են):

 Մենք նաեւ հար ցում ներ եւ հար ցազ րույց ներ ան ցկաց րինք մեր խմ բագ րու թյան այն աշ խա տա կից-
նե րի հետ, ով քեր ու նեն դպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա ներ, որ պես զի ա վե լի լավ հաս կա նանք ո րոշ 
հար ցեր և ա վե լի շատ բան ի մա ցանք մեր կայ քի օգ տա տե րե րի մա սին:

Ն պա տակ ու նե ինք ստեղ ծել օգ տա տե րե րի մի քա նի կոնկ րետ տի պային կե պար ներ.

1. Դպ րո ցա հա սակ ե րե խա նե րի ծնող ներ, ո րոնք ու զում են ի մա նալ, թե որ քա նով է բա վա րա-
րում է ի րենց ե րե խա նե րի  դպ րո ցը կր թա կան պա հանջ նե րին:

2. Ծնող ներ, ո րոնք ի րենց հա մար նոր բնա կա վայր են ը նտ րում՝ հաշ վի առ նե լով նաև մո տա-
կայ քում գտն վող դպ րոց նե րի ո րա կը:
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Ա ռա ջին ան գամ դպ րո ցա կան կայ քի պատ րաս տու մը տե ւեց 6 շա բաթ, եւ դրա վրա աշ խա տեց 
եր կու ծրագ րա վո րող: 2011թ. կայ քի թար մաց ման հա մար պա հանջ վեց 4 շա բաթ եւ կր կին եր կու 
ծրագ րա վո րո ղի աշ խա տանք (ի րա կա նում վեր ջին նա խագ ծի վրա ակ տի վո րեն աշ խա տում է ին 
ե րեք հո գի, սա կայն նրան ցից ոչ մե կը լրիվ դրույ քով չէր աշ խա տում, ար դյուն քում՝ կա րե լի է ա սել, 
որ 2 հո գով է ին աշ խա տում):

 Այս նա խագ ծի ա ռանց քային մա սը ին ֆոր մա ցի այի մա տու ցումն էր: Չնա յած մենք ներ կա յաց րինք 
շատ ա վե լի քիչ ին ֆոր մա ցի ա, քան հա սա նե լի էր մեզ, այ նո ւա մե նայ նիվ տվյալ նե րը շատ է ին, եւ 
դրանք ըն կա լե լի դարձ նե լը մար տահ րա վեր էր: Բա րե բախ տա բար, մեր գրա ֆի կայի բաժ նից կա-
րո ղա ցանք ներգ րա վել մի դի զայ նե րի, ո րը մաս նա գի տա ցած էր բարդ ին ֆոր մա ցի ան պար զեց նե-
լու և վի զո ւա լաց նե լու գոր ծում: Նա մեզ շատ բան սո վո րեց րեց դի ագ րամ նե րի ձե ւա վոր ման մա սին 
և ո ւղ ղոր դեց մեզ ստեղ ծե լու այն պի սի պրե զեն տա ցի ա ներ, ո րոնք ըն թեռ նե լի են և, մի եւ նույն ժա-
մա նակ, չեն թե րագ նա հա տում ըն թեր ցո ղի՝ թվե րը հաս կա նա լու կա րո ղու թյու նը կամ ցան կու թյու-
նը:

Կայ քի ստեղծ ման հա մար կի րա ռե ցինք ծրագ րա վոր ման Python եւ Django լե զու նե րը: Տվ յալ նե րը 
պահ վե ցին MongoDB-ո ւմ. դպ րոց նե րի մա սին տվյալ նե րը հի ե րար խիկ են, տա րա սեռ և այդ քան 
էլ չեն հա մա պա տաս խա նում հա րա բե րա կան տվյալ նե րի բա զա նե րին (հա կա ռակ դեպ քում՝ մենք  
հա վա նա բար PostgreSQL կօգ տա գոր ծե ինք):

 Ա ռա ջին ան գամ այս նա խագ ծի շր ջա նակ նե րում մենք նաեւ փոր ձար կե ցինք Twitter-ի օգ տա տե-
րե րի ին տեր ֆեյ սի Bootstrap շր ջա նա կը եւ շատ գոհ է ինք ար դյունք նե րից: Դի ագ րամ նե րը կազ մե-
ցինք Flot ծրագ րի մի ջո ցով:

 Հա վել վա ծում կա րե լի է գտ նել դպ րո ցի գոր ծու նե ու թյան մա սին մեր գրած նյու թե րը: Այն ո րո շա կի-
ո րեն նման է պոր տա լի. ե րբ դպ րո ցա կան կր թու թյան մա սին նոր նյութ է լի նում, տե ղադ րում ե նք 
հա վել վա ծի վե րե ւի հատ վա ծում` նյու թին ա ռնչ վող դպ րոց նե րի ցան կի հետ (ի սկ ե րբ նյու թը շատ 
դի տում ներ է ու նե նում եւ հայտն վում է «ա մե նաըն թերց ված նե րի» շար քում, Chicagotribune.com-ի 
ըն թեր ցող նե րը մի ան գա մից ո ւղ ղորդ վում են դե պի հա վել վա ծը եւ ոչ թե նյու թը):

 Ա ռա ջին ար ձա գանք նե րը ցույց տվե ցին, որ ըն թեր ցող նե րը հա վա նում են դպ րո ցա կան հա վել-
վա ծը: Մենք ստա ցանք բազ մա թիվ դրա կան ար ձա գանք ներ (կամ գո նե կա ռու ցո ղա կան), ի սկ 
դի տում նե րի քա նա կին չափ ու սահ ման չկա: Եւ իբ րեւ բո նուս՝ այս տվյալ նե րը կշա րու նա կեն հե-
տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նել մեկ ամ բողջ տա րի: Չնա յած մենք ա կն կա լում է ինք, որ գլ խա վոր 
է ջից հա նե լուց հե տո այն դուրս կմ նա «ա մե նաըն թերց ված նե րի» շար քից, այ նո ւա մե նայ նիվ, մեր 
նախ կին փոր ձը ցույց տվեց, որ օգ տա տե րե րը ամ բողջ տար վա ըն թաց քում օգ տա գոր ծել են այս 
հա վել վա ծը:

 Նա խագ ծի թո ղար կու մից մի քա նի հիմ նա կան եզ րա հան գում ներ ա րե ցինք.

 
• Անհ րա ժեշտ է միշտ ըն կե րա կան հա րա բե րու թյուն ներ ու նե նալ գրա ֆի կայի բաժ նի հետ: 

Նրանք շատ լավ կա րո ղա նում են բարդ ին ֆոր մա ցի ան պար զեց նել և ներ կա յաց նել մատ-
չե լի ձե ւով:

• Խմ բագ րու թյան օգ նու թյա նը դի մե լը միշտ օգ տա կար է: Սա ե րկ րորդ նա խա գիծն է, ո րի 
շր ջա նա կում մենք հար ցում եւ հար ցազ րույց ներ ե նք ա նում նաև խմ բագ րու թյան ներ սում: 
Հեշտ և օգ տա կար տար բե րակ է լսե լու մարդ կանց կար ծի քը, ո րոնք, ի նչ պես և մեր լսա րա-
նը, տար բեր կր թու թյուն, կեն սագ րու թյուն ու նեն եւ, ը նդ հա նուր առ մամբ, այդ քան էլ լավ չեն 
տի րա պե տում հա մա կար գիչ նե րին:
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• Մեր ստա ցած ար ձա գանք նե րի մեծ մա սը ստա ցել ե նք տվյալ նե րի եւ ոչ թե հա վել վա ծի վե-
րա բե րյալ հար ցում նե րից: Կի րա ռա կան ծրագ րային ին տեր ֆեյ սի մի ջո ցով մենք հան րային 
դարձ րինք բազ մա թիվ տվյալ ներ:

Բ րա յան Բո ւայե, Chicago Tribune

 ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑՈՒՄ ՄԱ ՏՈՒՑ ՎԱԾ ԾԱ ՌԱ ՅՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ՀԱՇԻՎՆԵՐ
 

Ն կար 44. Կվա շի որ կոր (California Watch)
 
Հե տաքն նու թյուն նե րով զբաղ վող CaliforniaWatch պար բե րա կա նի լրագ րող նե րը գաղտ նի տե ղե-
կու թյուն ստա ցան, որ Կա լի ֆոռ նի այի հի վան դա նոց նե րի մի մեծ շղ թա հնա րա վոր է՝ հա մա կարգ-
ված ձե ւով խա բում է Medicare դաշ նային ա ռող ջա պա հա կան ծրագ րին, ո րը վճա րում է 65 տա րե-
կան եւ դրա նից բարձր տա րիք ու նե ցող ա մե րի կա ցի նե րի բուժ ման ծախ սե րը: Խոս քը կոնկ րետ 
այն մա սին էր, որ դիտ մամբ սխալ հաշ վի կոդ են գրում բուժ ման ծախ սի փոխ հա տուց ման չա փը 
մե ծաց նե լու նպա տա կով: Դաշ նային ծրագ րին  զե կուց վում էր, թե հի վանդ նե րը գտն վում են ա վե լի 
բարդ վի ճա կում եւ ան հրա ժեշտ է բարդ բու ժում՝ փոխ հա տուց ման ա վե լի բարձր գնով, քան ի րա-

http://californiawatch.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/California_Watch
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կա նում կար: Սա կայն տե ղե կու թյան գլ խա վոր աղ բյու րը հի վան դա նոց նե րի ցան ցի կա ռա վար ման 
դեմ պայ քա րող ա րհ մի ու թյունն էր. CaliforniaWatch-ը գի տեր, որ նյու թի ար ժա նա հա վա տու թյան եւ 
հա վաս տի ու թյան հա մար ին ֆոր մա ցի այի ան կախ ստու գում էր ան հրա ժեշտ:

Բա րե բախ տա բար, Կա լի ֆոռ նի ա նա հան գի ա ռող ջա պա հու թյան վար չու թյունն ու նի բաց տվյալ-
ներ, ո րոնք ման րա մասն տե ղե կատ վու թյուն են տրա մադ րում պե տա կան հի վան դա նոց նե րի բուժ-
ման յու րա քան չ յուր դեպ քի մա սին: 128 փո փո խա կան ներն ը նդ գր կում են մին չեւ 25 ախ տո րոշ ման 
կո դեր` վերց ված Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան հրա պա րակ ված՝ 
« Հի վան դու թյուն նե րի եւ ա ռող ջա կան խն դիր նե րի մի ջազ գային վի ճա կագ րու թյան դա սա կար-
գում» տե ղե կագ րից (այն ա վե լի հայտ նի է ICD-9) ան վամբ: Թե եւ տվ յալ նե րում նշ ված չեն հի վանդ-
նե րի ա նուն-ազ գա նուն նե րը, փո փո խա կան նե րի մի ջո ցով կա րե լի է ի մա նալ, թե քա նի տա րե կան 
է հի վան դը, ի նչ պես է վճա րել ծախ սե րը եւ որ հի վան դա նո ցում է բուժ վել: Լրագ րող ներն այս տե-
ղե կագ րով կա րող է ին պար զել նաև, թե ա րդյոք ցան ցի կող մից սե փա կա նաշ նորհ ված հի վան դա-
նոց նե րը ա վե լի հա ճախ են հա ղոր դում ան սո վոր դեպ քե րի, ի րա վի ճակ նե րի մա սին, քան մյուս 
հի վան դա նոց նե րը:

Տ վ յալ նե րի հա վա քա ծուն լայ նա ծա վալ էր, յու րա քան չ յուր տար վա հա մար մոտ 4 մի լի ոն ար ձա-
նագ րու թյուն կար, ի սկ լրագ րող ներն ու զում է ին ու սում նա սի րել 6 տար վա ար ձա նագ րու թյուն ներ, 
որ պես զի պար զե ին, թե ի նչ պես է ի րա վի ճա կը փոխ վել ժա մա նա կի ըն թաց քում: Նրանք տվյալ-
նե րը ստա ցել է ին պե տա կան գոր ծա կա լու թյու նից կոմ պակտ դիս կե րով (CD-ROM), ո րոն ցից հեշ-
տու թյամբ կա րե լի էր տվյալ նե րը պատ ճե նել եւ տե ղա փո խել հա մա կարգ չի աշ խա տա սե ղա նի 
վրա: Տվ յալ նե րի ի րա կան վեր լու ծու թյան հա մար լրագ րող ներն օգ տա գոր ծե ցին SAS հա մա կար-
գը: SAS-ը շատ ֆունկ ցի ո նալ եւ հզոր հա մա կարգ է (թույլ է տա լիս վեր լու ծել մի լի ո նա վոր ար ձա-
նագ րու թյուն ներ) եւ կի րառ վում է բազ մա թիվ կա ռա վա րա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րում՝ նե րա ռյալ 
Կա լի ֆոռ նի այի ա ռող ջա պա հու թյան վար չու թյու նում, սա կայն այն թանկ ար ժե: Նմա նա տիպ վեր-
լու ծու թյուն կա րե լի է ա նել̀  օգ տա գոր ծե լով տվյալ նե րի բա զա նե րի վեր լու ծու թյան ցան կա ցած այլ 
գոր ծիք, ի նչ պի սին է Microsoft Access-ը կամ MySQL-ը, ո րն ան վճար է:

Ձեռ քի տակ ու նե նա լով տվյալ նե րը եւ այն ծրագ րե րը, ո րոն ցով պետք է ու սում նա սի րե ինք դրանք՝ վե-
րոն շյալ կաս կա ծե լի օ րի նակ նե րը գտ նե լը հա մե մա տա բար ա վե լի հեշտ էր դառ նում: Օ րի նակ՝ ա ռաջ 
քաշ ված պն դում նե րից մե կում նշ վում էր, որ հի վան դա նոց նե րի ցան ցը թերս նուց ման տար բեր աս-
տի ճան նե րի մա սին ա վե լի հա ճախ էր հա ղոր դում, քան այլ հի վան դա նոց նե րը: SAS-ի մի ջո ցով մաս-
նա գետ նե րը ստա ցան նման ախ տո րո շու մով դեպ քե րի հա ճա խա կա նու թյան ա ղ յու սա կը։ Այն ցույց 
էր տա լիս ա մեն տար վա կտր ված քով թերսն ման դեպ քե րի մա սին հա ղոր դում նե րի քա նա կը Կա լի-
ֆոռ նի այի՝ ան հե տաձ գե լի խնամ քի ա վե լի քան 300 հի վան դա նոց նե րից յու րա քան չ յու րում: Ա ղ յու-
սակն այ նու հե տեւ ներ մուծ վեց Microsoft Excel ֆայ լի մեջ, որ պես զի ա վե լի ման րա մասն ու սում նա սիր-
վե ին յու րա քան չ յուր հի վան դա նո ցում ար ձա նագր ված դեպ քերն ու հնա րա վոր օ րի նա չա փու թյուն-
նե րը: Microsoft Excel-ի՝ դա սա կար գե լու, ֆիլտ րե լու եւ չմ շակ ված թվե րը հաշ վար կե լու գոր ծա ռույ թը 
հնա րա վո րու թյուն տվեց հեշ տու թյամբ մշա կել այդ տվյալ նե րը եւ տես նել օ րի նա չա փու թյուն նե րը: 
 Հատ կա պես աչ քի ը նկ նող է ին կվա շի որ կո րի (ծանր դիստ րո ֆի այի տե սակ, ո րն ա ռա ջա նում է 
սնն դա կար գում սպի տա կուց նե րի պա կա սու թյու նից) ախ տո րոշ մամբ հի վանդ նե րի մա սին դեպ քե-
րը: Կվա շի որ կո րով հի վան դա նում են հիմ նա կա նում նո րա ծին ներն այն զար գա ցող ե րկր նե րում, 
որ տեղ սո վի խն դիր կա: Ցան ցին պատ կա նող հի վան դա նոց նե րում տա րեց կա լի ֆոռ նի ա ցի նե րը 
70 ան գամ ա վե լի հա ճախ է ին ախ տո րոշ վում այս հի վան դու թյամբ, քան նա հան գի բո լոր հի վան-
դա նոց նե րի մի ջին ցու ցա նիշն էր:

Ն մա նա տիպ մե թոդ ներ օգ տա գործ վե ցին ու սում նա սի րե լու նաև այլ հի վան դու թյուն նե րի ախ-
տո րոշ ման դեպ քեր, ի նչ պի սին ե ն՝ ա րյան վա րա կը, ու ղե ղախ տը (կապ ված է թու նա վոր ման կամ 
վի րու սային վա րա կի հետ), բարձր ճն շու մը, վե գե տա տիվ նյար դային խան գա րու մը: Մեկ այլ հե-

http://www.sas.com/
http://www.mysql.com/
http://www.mysql.com/
http://californiawatch.org/health-and-welfare/hospital-chain-already-under-scrutiny-reports-high-malnutrition-rates-8786
http://californiawatch.org/health-and-welfare/hospital-chain-already-under-scrutiny-reports-high-malnutrition-rates-8786
http://californiawatch.org/health-and-welfare/prime-healthcares-treatment-rare-ailments-stands-out-13021
http://californiawatch.org/health-and-welfare/prime-healthcares-treatment-rare-ailments-stands-out-13021
http://californiawatch.org/health-and-welfare/prime-healthcares-treatment-rare-ailments-stands-out-13021
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տաքն նու թյամբ ու սում նա սիր վե ցին այն պն դում նե րը, ո րոնց հա մա ձայն հի վան դա նոց նե րի ցան ցը  
Medicare սո ցի ա լա կան ա պա հո վագ րու թյուն ու նե ցող նե րին ա վե լի շատ էր ին տեն սիվ թե րա պի այի 
բա ժան մուն քից ստա ցի ո նար բուժ ման ըն դու նում. հի վան դա նոց նե րի հա մար նրանց բուժ ման հա-
մար վճար վող գու մա րի աղ բյուրն ա վե լի հու սա լի էր, քան ին տեն սիվ թե րա պի այի բա ժան մուն քում 
հայտն ված շատ այլ հի վանդ նե րի նը:

Ամ փո փե լով նշեմ, որ նմա նա տիպ նյու թե րը հնա րա վոր են դառ նում, ե րբ տվյալ ներն օգ տա գործ-
վում են ճշ տե լու այն պի սի աղ բյուր նե րի պն դում ներն ու մե ղադ րանք նե րը, ո րոնք կա րող են ի րենց 
սե փա կան շահն ու օ րա կար գը ու նե նալ: Այս նյու թե րը հան րային տվյալ նե րի հա սա նե լի ու թյան մա-
սին ու ժեղ օ րենք նե րի ան հրա ժեշ տու թյան հի ա նա լի օ րի նակ ներ են: Կա ռա վա րու թյու նը հի վան-
դա նոց նե րից պա հան ջում է ներ կա յաց նել այս տվյալ նե րը, որ պես զի հնա րա վոր լի նի նմա նա տիպ 
վեր լու ծու թյուն ներ ա նել՝ լի նի դա կա ռա վա րու թյան, գիտ նա կան նե րի, հե տաքն նող լրագ րող նե րի, 
թե հան րային թղ թա կից նե րի կող մից: Այս նյու թե րի թե ման կա րե ւոր է, քա նի որ այն ու սում նա սի-
րում է, թե ա րդյոք պատ շաճ կեր պով են ծախս վում հան րու թյան մի լի ո նա վոր դո լար նե րը:

Ս թիվ Դոյգ, Ա րի զո նայի պե տա կան հա մալ սա րա նի Ո ւոլ թեր Քրոն քայ թի ան վան լրագ րու թյան դպ
րոց

 
 
 

http://californiawatch.org/health-and-welfare/chain-profits-admitting-er-patients-11561
http://californiawatch.org/health-and-welfare/chain-profits-admitting-er-patients-11561
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Ն կար 45. Մաս նա վոր խնամ քը ճգ նա ժա մի մեջ է (Financial Times)

Մաս նա վոր ծե րա նոց նե րի վե րա բե րյալ Financial Times-ի հե տաքն նու թյու նը բա ցա հայ տեց, թե ի նչ-
պես են ո րոշ մաս նա վոր ներդ րող ներ տա րեց նե րի խնամ քը « փող տպող մե քե նա» դարձ րել, մարդ-
կային ի նչ կո րուստ ներ են ե ղել այդ բիզ նես մո դե լի հե տե ւան քով, եւ ի նչ պես է լավ խնամ քը ստո-
րա դաս վել շա հույ թին:

 Վեր լու ծու թյու նը ճիշտ ժա մա նա կին էր, քա նի որ ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող 
Southern Cross խում բը ֆի նան սա կան խն դիր ներ ու ներ. տա րեց նե րի խնամ քի՝ այն ժա մա նակ վա 
ա մե նա մեծ օ պե րա տո րը ճգ նա ժա մի մեջ էր: Կա ռա վա րու թյու նը տաս նա մյակ նե րով խրա խու սում 

http://www.ft.com/cms/s/920fcd2c-8aca-11e0-b2f1-00144feab49a,Authorised=false.html?desktop=true&ft_site=falcon&siteedition=intl&_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F920fcd2c-8aca-11e0-b2f1-00144feab49a.html%3Fdesktop%3Dtrue%26ft_site%3Dfalcon%26siteedition%3Dintl&_i_referer=&classification=conditional_standard&iab=barrier-app#axzz4avDsvWl5
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էր խնամ քի հաս տա տու թյուն նե րի մաս նա վո րե ցու մը եւ շա րու նա կա բար ո գե ւո րում մաս նա վոր 
ո լոր տին հմուտ բիզ նես պրակ տի կայի հա մար:

 Հե տա զո տու թյունն սկ սե ցինք Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան ծե րա նոց նե րի վե րահս կու մը կար գա-
վո րող մարմ նից ձեռք բեր ված տվյալ նե րի վեր լու ծու թյամբ: Թե եւ ին ֆոր մա ցի ան բաց էր, սա կայն 
մեծ հա մա ռու թյուն պա հանջ վեց ստա նա լու տվ յալ ներն այն պի սի ֆոր մա տով, ո րը հար մար կլի ներ 
օգ տա գործ ման հա մար:

Այդ տվյալ նե րում կոնկ րետ ծե րա նոց նե րի աշ խա տան քի վե րա բե րյալ գնա հա տա կան ներ կային 
(հի մա դրանք այ լեւս չեն կի րառ վում), նաեւ նշ ված է ին, թե որ ծե րա նոց ներն են մաս նա վոր, պե-
տա կան կամ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի վե րահս կո ղու թյան տակ: Խնամ քի ո րա կի 
հանձ նա ժո ղո վը մին չեւ 2010թ. հու նիս գնա հա տում էր ծե րա նոց նե րի ո րա կը ա ստ ղե րով (0՝ վատ 
ո րա կի, 3՝ գե րա զանց ո րա կի հա մար):

 Մեր ա ռա ջին քայ լը Excel-ո ւմ տվյալ նե րը մաք րելն էր, քա նի որ Խնամ քի ո րա կի հանձ նա ժո ղո վի 
տրա մադ րած փաս տաթղ թե րում դա սա կար գում նե րը մի ա տե սակ չէ ին: Հե տա զո տու թյան եւ հե-
ռա խո սային հար ցում նե րի մի ջո ցով պար զե ցինք, թե կոնկ րետ որ ծե րա նոց ներն է ին սե փա կա նաշ-
նորհ ված մաս նա վոր ներդ րող նե րի խմ բե րի կող մից: Նախ քան ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մը ծե րա-
նոց նե րը գրա վիչ է ին մաս նա վոր ներդ րող նե րի հա մար, սա կայն նրան ցից մի քա նի սը, ի նչ պի սին 
է օ րի նակ՝ Southern Cross-ը, սկ սե ցին ֆի նան սա կան շատ լուրջ խն դիր ներ ու նե նալ: Մենք ու զում 
է ինք ա պա ցու ցել, թե ի նչ ազ դե ցու թյուն են ու նե ցել (ե թե ու նե ցել են) մաս նա վոր ներդ րում նե րը 
խնամ քի ո րա կի վրա:

Excel-ի հա մե մա տա բար ա վե լի պարզ հաշ վարկ նե րը մեզ թույլ տվե ցին հիմ նա վո րել, որ ոչ շա հու-
թա բեր եւ պե տա կան ծե րա նոց նե րը մի ջի նում զգա լի ո րեն ա վե լի լավ է ին աշ խա տել, քան մաս նա-
վոր հատ վա ծի նը: Մաս նա վոր հատ վա ծի ո րոշ ծե րա նոց ներ մի ջի նից լավ ցու ցա նիշ ներ է ին գրան-
ցել, ի սկ մյուս նե րի աշ խա տան քի ո րա կը մի ջի նից ա վե լի ցածր էր:

Հա մադ րե լով ստաց ված տվյալ նե րը՝ ծե րա նոց նե րի աշ խա տող նե րի ան փու թու թյան դեպ քե րի, ի նչ-
պես նաեւ՝ այլ ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար վճա րում նե րի եւ շր ջա նա ռու թյան տո կո սադ րույք նե րի 
հետ, մեր վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց ծե րա նոց նե րի վի ճա կի ի րա կան պատ կե րը:

 

Մի քա նի խոր հուրդ ներ.

• Ան պայ ման գրա ռեք, թե ի նչ փո փո խու թյուն ներ եք կա տա րել սկզբ նա կան տվյալ նե րում:

• Պա հեք սկզբ նա կան տվյալ նե րի կրկ նօ րի նա կը եւ բնօ րի նակ տար բե րա կում եր բեք փո փո-
խու թյուն ներ մի ա րեք:

• Ստու գեք եւ վերս տու գեք տվյալ նե րը: Վեր լու ծեք մի քա նի ան գամ (ե թե ան հրա ժեշտ է, ա պա 
ա մե նասկզ բից)

• Ե թե նշում եք կոնկ րետ կազ մա կեր պու թյուն նե րի կամ ան հատ նե րի ա նուն ներ, հնա րա վո-
րու թյուն տվեք նրանց ար տա հայտ վել, պա տաս խա նել մե ղադ րանք նե րին:

Սին թի ա Օ՛ Մուր չու, Financial Times
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Ն կար 46. Ա մեն ի նչ պատ մող հե ռա խո սը (Zeit Online)
 
Շատ մար դիկ մի այն տե սա կա նո րեն գի տեն, թե ի րա կա նում ի նչ կա րե լի է ա նել մեր բջ ջային հե-
ռա խոս նե րից ստաց ված տվյալ նե րի հետ: Հենց այդ պատ ճա ռով էլ Գեր մա նի այի Կա նաչ նե րի կու-
սակ ցու թյան ան դամ, քա ղա քա կան գոր ծիչ Մալ թե Սպիտ ցը ո րո շեց հրա պա րա կել իր հե ռա խո սի 
ան ձնա կան տվյալ նե րը: Սա կայն տվյալ նե րը ստա նա լու հա մար նա ստիպ ված էր դա տա կան հայց 
ներ կա յաց նել հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան ո լոր տի հս կա Deutsche Telekom-ի դեմ: Ստաց ված տվյալ-
նե րը, ո րոնք հիմք դար ձան ZEIT Online-ի հրա պա րակ մա նը ու ղեկ ցող ին տե րակ տիվ քար տեզ 
ստեղ ծե լու հա մար, ներ կա յաց ված է ին Excel ֆայ լով, ո րի 35,831 տո ղե րից յու րա քան չ յու րը ներ կա-
յաց նում էր Սպիտ ցի բջ ջային հե ռա խո սի կես տար վա ըն թաց քում փո խան ցած ին ֆոր մա ցի այի մի 
օ րի նակ:

Տ վ յալ նե րից յու րա քան չ յուրն ա ռան ձին դի տար կե լիս ան վնաս էր թվում, սա կայն մի ա սին վերց-
ված, ի նչ պես հե տաքն նող ներն են ա սում, դրանք տրա մադ րում են մար դու ամ բող ջա կան բնու-
թա գի րը (պ րո ֆայլ), այ սինքն` ներ կա յաց նում են նրա սո վո րու թյուն նե րի ու նա խընտ րու թյուն նե րի 
հս տակ պատ կե րը: Դրանք բա ցա հայ տում են, թե ե րբ է Սպիտ ցը քայ լել փո ղո ցով, ե րբ է գնացք 
նս տել կամ ի նք նա թի ռում ե ղել, որ քա ղաք ներն է այ ցե լում, ե րբ է ար թուն կամ քնած լի նում, որ տեղ 
է աշ խա տում է։ 

 Պատ կերց նե լու հա մար, թե որ քան շատ ման րա մաս ներ կա րե լի է պե ղել պահ պան ված տվյալ նե-
րից, ZEIT ONLINE-ը Սպիտ ցի ին ֆոր մա ցի ային « հա վե լեց» նաեւ այն պի սի տվյալ ներ, ո րոնք հա սա-
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նե լի են բո լո րին: Դրանք քա ղա քա կան գործ չի թվի թե րյան եւ բլո գային գրա ռում ներ է ին, ո րոնք 
գու մար վե ցին նրա տե ղա շար ժե րի մա սին ին ֆոր մա ցի ային: 

Սա կայն ZEIT ONLINE-ը Սպիտ ցի տվյալ նե րի մի մա սը ո րո շեց չհան րայ նաց նել: Դրանք այն մարդ-
կանց ա նուն ներն է ին, ո ւմ զան գել էր Սպիտ ցը կամ ով քեր ի րեն է ին զան գել: Այդ ին ֆոր մա ցի ան ոչ 
մի այն կոտ նա հա րեր Սպիտ ցի հետ շփ վող մարդ կանց ան ձնա կան կյան քի գաղտ նի ու թյան ի րա-
վուն քը (ե թե նույ նիսկ հե ռա խո սա հա մար նե րը ծած կագր ված մնային), այ լեւ չա փա զանց շատ բան 
կբա ցա հայ տեր Սպիտ ցի մա սին (ի րա կան կյան քում հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րին այդ ին ֆոր մա-
ցի ան էլ հա սա նե լի կլի ներ):

 Մենք շատ ու րախ է ինք աշ խա տել Open Data City գոր ծա կա լու թյու նից Լո րենց Մաթ ցա թի եւ Մայքլ 
Քրեյ լի հետ: Նրանք մեզ օգ նում է ին լու ծում ներ գտ նել տվ յալ նե րի հետ աշ խա տե լիս: Սպիտ ցի բջ-
ջային հե ռա խոս նե րից ար ված յու րա քան չ յուր մի աց ման հա մար մենք կա տա րե ցինք ե ռան կյու նա-
ցում՝ կախ ված նրա նից, թե ի նչ դիր քում էր ա լե հա վա քի բե ւե ռը: Յու րա քան չ յուր ա լե հա վաք ու նի 
ե րեք բե ւեռ, ո րոնք ծած կում են 120 աս տի ճան տա րածք։ Եր կու ծրագ րա վո րող ներ պար զե ցին, որ 
պահ պան ված դիր քը ցույց էր տա լիս աշ տա րա կի ո ւղ ղու թյու նը, ո րի մի ջո ցով Սպիտ ցի հե ռա խո սը 
մի ա նում էր ցան ցին:

Այս տվյալ նե րը հա մա պա տաս խա նեց նե լով պե տա կան գոր ծա կա լու թյան կայ քի տրա մադ րած ա լե-
հա վաք նե րի տվյալ նե րի հետ՝ կա րո ղա ցանք հե տե ւել Սպիտ ցի գտն վե լու վայ րը 181 օր վա 260,640 
րո պե նե րից յու րա քան չ յու րի հա մար: Եւ այդ տե ղե կու թյուն նե րը հա վել վա ծի ծրագ րային ին տեր-
ֆեյ սի մի ջո ցով տե ղադ րե ցինք Google Map-ի վրա: Մեր գրա ֆի կա կան դի զայ ներ նե րի թի մի հետ 
ստեղ ծե ցինք նա վի գա ցի այի հա մար հի ա նա լի ին տեր ֆեյս. ան հրա ժեշտ էր պար զա պես սեղ մել 
«play» կո ճա կը եւ կա րող է ինք սկ սել մեր ճա նա պար հոր դու թյու նը, ո րի ըն թաց քում կա րող է ինք 
շատ տվյալ ներ ի մա նալ Մալ թե Սպիտ ցի կյան քի ու նրա ա ռօ րյայի մա սին:

 Գեր մա նի ա յում նա խագ ծի հա ջող մեկ նար կից հե տո նկա տե ցինք, որ մեր կայք սկ սել են շատ մեծ 
թվով մար դիկ այ ցե լել այլ ե րկր նե րից եւ ո րո շե ցինք ստեղ ծել հա վել վա ծի ան գլե րեն տար բե րա կը: 
Գեր մա նա կան Grimme Online մր ցա նա կը ստա նա լուց հե տո նա խա գի ծը 2011թ. սեպ տեմ բե րին ար-
ժա նա ցավ նաեւ ONA-ի կող մից տր վող մր ցա նա կին: Ա ռա ջին ան գամն էր, որ գեր մա նա կան լրատ-
վա կան կայ քը ստա նում էր այս մր ցա նա կը:

• Տ վ յալ նե րի հղու մը

• Նյու թի հղու մը

Սա շա Վե նոր, Zeit Online

 

 

http://emf2.bundesnetzagentur.de/karte/default.aspx
http://emf2.bundesnetzagentur.de/karte/default.aspx
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PMjIkymwzYNGhENCi9BZst63H-UPagYgPO6DwHVdskU/edit?authkey=COCjw-kG&hl=en_GB&authkey=COCjw-kG
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PMjIkymwzYNGhENCi9BZst63H-UPagYgPO6DwHVdskU/edit?authkey=COCjw-kG&hl=en_GB&authkey=COCjw-kG
http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-data-retention
http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-data-retention


112

ԱՎ ՏՈ ՄԵ ՔԵ ՆԱՅԻ Ո ՞Ր ՄՈ ԴԵԼՆ Ը ՆՏ ՐԵԼ. ՏԵԽԶՆՆ ՄԱՆ ԹԵՍ ՏԸ 
ՁԱԽՈ ՂԱԾ ԱՎ ՏՈ ՄԵ ՔԵ ՆԱ ՆԵ ՐԻ ՔԱ ՆԱ ԿԸ

Ն կար 47. Տեխզնն ման թես տը ձա խո ղած ավ տո մե քե նա նե րի քա նա կը (BBC)
 
2010թ. հուն վա րին BBC-ն ին ֆոր մա ցի ա ձեռք բե րեց Մեծ Բրի տա նի այի Տրանս պոր տի նա խա րա-
րու թյան կող մից ան ցկաց վող տեխզնն ման թես տը հաղ թա հա րած եւ ձա խո ղած տար բեր ըն կե-
րու թյուն նե րի տար բեր մակ նի շի ավ տո մե քե նա նե րի թվա քա նա կի մա սին: Թես տը ստու գում է, թե 
որ քա նով է ավ տո մե քե նան ան վտանգ եւ պի տա նի շա հա գործ ման հա մար: Ե րեք տա րի օգ տա-
գործ վե լուց հե տո բո լոր մե քե նա ներն ա մեն տա րի պետք է ան ցնեն այս թես տը:

 Մենք ձեռք բե րե ցինք այս տվյալ նե րը VOSA-ի (Ավ տո մե քե նա նե րի եւ վա րորդ նե րի ստան դար տաց-
ման գոր ծա կա լու թյան) հետ 18 ա միս տե ւած պայ քա րից հե տո՝ օ գտ վե լով տե ղե կատ վու թյան ա զա-
տու թյան մա սին ի րա վուն քից: VOSA-ն Տրանս պոր տի նա խա րա րու թյան կազ մում գտն վող գոր-
ծա կա լու թյուն է, ո րը վե րահս կում է տեխզնն ման հա մա կար գը: Այն մեր ժեց պա տաս խա նել մեր 
հարց մա նը` հիմ նա վո րե լով, որ այդ թվե րը կբա ցա հայ տեն կո մեր ցի ոն գաղտ նիք: Գոր ծա կա լու-
թյան պնդ մամբ նման տե ղե կատ վու թյան բա ցա հայ տու մը կա րող էր կո մեր ցի ոն վնաս պատ ճա ռել 
ավ տո մե քե նա ար տադ րող այն ըն կե րու թյուն նե րին, ո րոնց մեծ թվով ավ տո մե քե նա ներ ձա խո ղել 
է ին թես տը: Դրա նից հե տո մենք, այ նո ւա մե նայ նիվ, բո ղո քար կե ցինք Տե ղե կատ վու թյան հար ցե-
րով հանձ նա կա տա րին, ով վճ ռեց, որ այդ ին ֆոր մա ցի այի տրա մադ րու մը բխում է հան րու թյան 
շա հե րից: Հար ցումն ու ղար կե լուց 18 ա միս ան ց VOSA-ն տրա մադ րեց մեզ այդ տվյալ նե րը:

 Մենք թվե րը վեր լու ծե ցինք՝ կենտ րո նա նա լով նույն տա րի քի ա մե նա հայտ նի մակ նիշ նե րի ավ տո-
մե քե նա նե րի հա մե մա տու թյան վրա: Դա ջրի ե րես հա նեց լուրջ հա կա սու թյուն ներ: Օ րի նակ` ե րեք 
տա րե կան Renault Mégane մակ նի շի ավ տո մե քե նա նե րի 28%-ը ձա խո ղել է ին թես տը` հա մե մա տած 
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Toyota Corolla-ի հետ, ո րոնց ըն դա մե նը 11% էր ձա խո ղել այն: Այս տվյալ նե րը հա ղորդ վե ցին հե ռուս-
տա տե սու թյամբ, ռա դի ոյով եւ հրա պա րակ վե ցին հա մա ցան ցում:

Տ վ յալ նե րը ստա ցանք 1,200 է ջա նոց PDF ֆայ լով։ Վե րա ծե ցինք է լեկտ րո նային ա ղ յու սակ նե րի, 
որ պես զի կա րո ղա նանք վեր լու ծել: BBC News կայ քում մեր եզ րա կա ցու թյուն նե րով նյու թի հետ 
հրա պա րա կե ցինք նաեւ այդ ա ղ յու սակ նե րը` Excel ֆայ լով (ա վե լի քան 14,000 տող տվյալ ներ): Սա 
մյուս լրատ վա մի ջոց նե րին հնա րա վո րու թյուն տվեց օ գտ վել գոր ծա ծե լի ֆոր մա տով տվյալ նե րից: 
Նրանք օգ տա գոր ծե ցին այս տվյալ ներն ի րենց վեր լու ծու թյուն նե րի հա մար: Մենք դրա հա մար 
ժա մա նակ չու նե ինք, քա նի որ շտա պում է ինք նյու թը հրա պա րա կել, գու ցե ո րոշ դեպ քե րում բա-
վա կա նա չափ տեխ նի կա կան հնա րա վո րու թյուն ներ էլ չու նե ինք: Տվ յալ նե րը նե րա ռում է ին նաեւ 
այլ տա րի քի ավ տո մե քե նա նե րի թես տի ձա խո ղում նե րի ու սում նա սի րու թյու նը՝ հա մե մա տե լով ար-
տադ րող նե րին եւ ոչ թե ա ռան ձին մո դել նե րը: Մենք ստեղ ծե ցինք տվյալ նե րի բա զա, որ տեղ կա րե-
լի էր ո րո նել ա ռան ձին մո դել նե րի թես տի ար դյունք նե րը: Հա մա ցան ցում հրա պա րակ ված նյու թին 
մենք ա վե լաց րինք այդ հղում նե րը, որ պես զի ըն թեր ցող նե րը վայե լեն մեր հա վե լ յալ աշ խա տան քի 
պտուղ նե րը:

Մեր փոր ձը ցույց տվեց, որ չմ շակ ված տվյալ նե րը նյու թի հետ հրա պա րա կե լը ո րո շա կի ա ռա վե-
լու թյուն ներ ու նի: Ի հար կե, կա րող են լի նել բա ցա ռու թյուն ներ (օ րի նակ, ե թե դուք նա խա տե սում 
եք ա վե լի ո ւշ օգ տա գոր ծել այդ տվյալ նե րը՝ հա ջոր դող նյու թե րի հա մար), սա կայն, ը նդ հա նուր առ-
մամբ, տվյալ նե րը հրա պա րա կե լը մի շարք կա րե ւոր ա ռա վե լու թյուն ներ ու նի.

• Ձեր աշ խա տան քը ին ֆոր մա ցի ա գտ նելն է եւ մարդ կանց դրա մա սին հա ղոր դե լը: Ե թե դուք 
ին ֆոր մա ցի ա ստա նա լու խն դիր ներ ու նեք, ա պա ձեր աշ խա տան քի մի մասն էլ դրանք հաղ-
թա հա րելն է:

• Ձեր հրա պա րա կած ին ֆոր մա ցի ա յում այլ մար դիկ կա րող են նկա տել փաս տեր, ո րոնք դուրս 
են մնա ցել ձեր ու շադ րու թյու նից կամ պար զա պես գտ նել ի րենց հա մար կա րե ւոր դե տալ-
ներ, ո րոնք այն քան էլ  կա րե ւոր չէ ին ձեզ հա մար:

• Ձեր կա տա րած աշ խա տան քի հի ման մար դիկ կա րող են հե տա գա յում տվյալ նե րի ա վե լի 
խո րը վեր լու ծու թյուն կա տա րել կամ թվե րը վի զո ւա լի զաց նե լու ու րիշ գա ղա փար ներ և մե-
թոդ ներ կի րա ռել, ին չը  հնա րա վո րու թյուն կտա նույն տվյալ ներն ա վե լի լավ հե տա զո տել:

• Տվ յալ նե րը հրա պա րա կե լը թա փան ցիկ և հաշ վե տու լրագ րո ղա կան աշ խա տան քի մաս է: 
Ա մեն ոք կա րող է ստու գել ձեր աշ խա տան քը, ե թե ցան կա նում է:

Մար տին Ռո զեն բաում, BBC

 

http://www.bbc.co.uk/blogs/opensecrets/2010/01/mot_failure_rates_released.html
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ԱՐ ԳԵՆ ՏԻ ՆԱ ՅՈՒՄ ԱՎ ՏՈ ԲՈՒ ՍԱՅԻՆ ՓՈ ԽԱԴ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԻ 
ՍՈՒԲՍԻԴԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ
 
2002թ.-ից Ար գեն տի նա յում հան րային ավ տո բուս նե րի հա մա կար գին տրա մադր վող սուբ սի դա-
վո րու մը կտ րուկ ա վե լա նում էր` ա մեն տա րի նոր ռե կորդ սահ մա նե լով: Սա կայն 2011թ. հաղ թե լով 
ը նտ րու թյուն նե րում՝ նոր կա ռա վա րու թյու նը հայ տա րա րեց նույն տար վա դեկ տեմ բե րից հան րային 
ծա ռա յու թյուն նե րին տրա մադր վող սուբ սի դա վոր ման կր ճա տում նե րի մա սին: Մի եւ նույն ժա մա-
նակ, կա ռա վա րու թյու նը ո րո շեց Բո ւե նոս Այ րե սի տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րին փո խան ցել մետ-
րոյի եւ ավ տո բուս նե րի գծե րի կա ռա վա րու մը։ Քա ղա քային իշ խա նու թյունն ա ռա ջար կը մեր ժեց, 
քա նի որ հս տա կեց ված չէր, թե ա րդյոք ի րենց կփո խանց վի նաեւ սուբ սի դա վո րու մը, ի սկ տե ղա-
կան բյու ջե տային մի ջոց նե րը բա վա րար չէ ին տրանս պոր տային հա մա կար գի ան վտան գու թյունն 
ա պա հո վե լու հա մար:

 Այս ա մե նը կա տար վում էր այն ժա մա նակ էր, ե րբ ես եւ La Nación պար բե րա կա նից իմ գոր ծըն կերն 
ա ռա ջին ան գամ հան դի պե ցինք` քն նար կե լու, թե ի նչ պես կա րող ե նք սկ սել տվ յալ նե րի լրագ րու-
թյան ո լոր տում մեր գոր ծու նե ու թյու նը: Մեր ֆի նան սա կան բաժ նի խմ բա գիրն ա ռա ջար կեց սկ սել 
սուբ սի դա վոր ման վե րա բե րյալ Տ րանս պոր տի նա խա րա րու թյան հրա պա րա կած տվյալ նե րից։ Դա 
կա րող էր իս կա կան մար տահ րա վեր դառ նալ մեզ հա մար. շատ դժ վար էր այդ տվյալ նե րից բան 
հաս կա նալ՝ տեր մին նե րի եւ ձե ւա չա փի պատ ճա ռով:

Յու րա քան չ յուր օր ա վե լի քան 5.800.000 ու ղե ւոր սե փա կան մաշ կի վրա զգում էր հան րային 
տրանս պոր տի խղ ճուկ վի ճա կը: Պար բե րա բար ու շա ցում ներ կամ գոր ծա դուլ ներ է ին լի նում, փո-
խադ րա մի ջոց նե րը փչա նում է ին, եւ նույ նիսկ վթար ներ է ին գրանց վում: Այդ ի սկ պատ ճա ռով մենք 
ո րո շե ցինք ու սում նա սի րել, թե որ տեղ է ծախս վում հան րային տրանս պոր տին տր վող սուբ սի-
դա վո րու մը եւ այդ տվյալ նե րը մատ չե լի, հա սա նե լի դարձ նել բո լոր ար գեն տի նա ցի նե րի հա մար` 
ստեղ ծե լով «Տ րանս պոր տային սուբ սի դա վոր ման ու ղե ցույ ցը»:

https://www.argentina.gob.ar/transporte/
https://www.argentina.gob.ar/transporte/
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Ն կար 48. Տրանս պոր տային սուբ սի դա վոր ման ու ղե ցույց (La Nación)
 
Մենք սկ սե ցինք հաշ վել յու րա քան չ յուր ա միս կա ռա վա րու թյան կող մից ավ տո բու սային ըն կե րու-
թյուն նե րին տրա մադր վող սուբ սի դա վոր վող գու մա րը: Ու սում նա սի րե ցինք Տ րանս պոր տի նա-
խա րա րու թյան  հրա պա րա կած ա վե լի քան 400 PDF ֆոր մա տի ֆայ լեր, որ տեղ ներ կա յաց ված էր 
2006թ.-ից յու րա քան չ յուր ա միս 1300-ից ա վե լի ըն կե րու թյուն նե րին ար ված վճա րում նե րը:

https://www.argentina.gob.ar/transporte/
https://www.argentina.gob.ar/transporte/
https://www.argentina.gob.ar/transporte/
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Ն կար 49. Սուբ սի դա վո րում ստա ցող ըն կե րու թյուն նե րի դա սա կար գու մը (La Nación)
 
 Հա տուկ գր ված ծրագ րի օգ նու թյամբ  PDF ֆոր մա տի ֆայ լե րից դուրս բե րե ցինք տվյալ նե րը եւ վե-
րա ծե ցինք դրանք Excel ֆայ լե րի՝ ստեղ ծե լով տվյալ նե րի բա զա: Ար դյուն քում ու նե ցանք ա վե լի քան 
285.000 փաս տա թուղթ, ո րոնք  կա րող է ինք  օգ տա գոր ծել մեր հե տաքն նու թյուն նե րի եւ վի զո ւա-
լի զա ցի ա նե րի հա մար՝  ի նչ պես տպա գիր, այն պես էլ օն լայն տար բե րակ նե րով: Ա վե լին, մենք այս 
տվյալ նե րը վե րա ծե ցինք ըն թեռ նե լի, կի րա ռե լի ֆոր մա տի, որ պես զի յու րա քան չ յուր ար գեն տի նա-
ցի կա րո ղա նա օգ տա գոր ծել եւ տա րա ծել դրանք:

Հա ջոր դիվ պար զե ցինք, թե մեկ ա մս վա կտր ված քով կա ռա վա րու թյու նը մի ջի նը որ քան գու մար է 
ծախ սում մեկ տրանս պոր տային մի ջո ցի պահ պան ման հա մար: Այս ին ֆոր մա ցի ան գտ նե լու հա-
մար մենք օ գտ վե ցինք մեկ այլ կա ռա վա րա կան` Տ րանս պոր տի կար գա վոր ման ազ գային հանձ նա-
ժո ղո վի կայ քից (Comisión Nacional de Regulación del Transporte - CNRT), ո րը վե րահս կում է Ար գեն-
տի նա յում տրանս պոր տի կար գա վո րու մը:  Այս կայ քում գտանք ավ տո բու սային ըն կե րու թյուն նե րի 

http://www.cnrt.gov.ar/index2.htm
http://www.cnrt.gov.ar/index2.htm
http://www.cnrt.gov.ar/index2.htm
http://www.cnrt.gov.ar/index2.htm
http://www.cnrt.gov.ar/index2.htm
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ցանկ, ո րոնք մի ա սին տնօ րի նում է ին 9000 փո խադ րա մի ջոց: Մենք ստեղ ծե ցինք ստան դար տաց-
ման գոր ծիք, ո րը հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս հա մե մա տել եւ հա մա ձայ նեց նել ավ տո բու սային 
ըն կե րու թյուն նե րի ա նուն նե րը եւ տվ յալ նե րի խա չա ձեւ հղում ներ ա նել մեր ձեռ քի տակ ե ղած եր կու 
բա զա նե րում:

Գոր ծը շա րու նա կե լու հա մար ան հրա ժեշտ էր ու նե նալ յու րա քան չ յուր փո խադ րա մի ջո ցի գրանց-
ման հա մա րը: CNRT-ի կայ քում մենք գտանք յու րա քան չ յուր ըն կե րու թյան յու րա քան չ յուր եր թու ղու 
ավ տո բուս նե րի ցան կը՝ ի րենց հա մա րա նիշ նե րով: Ար գեն տի նա յում փո խադ րա մի ջո ցի հա մա րա-
նի շը բաղ կա ցած է տա ռե րից եւ թվե րից, ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են տրանս պոր տային մի-
ջո ցի « տա րի քին»: Օ րի նակ՝ իմ մե քե նան ու նի IDF234 հա մա րա նի շը, որ տեղ “I”-ը մատ նան շում է 
2011թ. մարտ-ապ րի լը: Մենք նաեւ փոր ձե ցինք ըն կե րու թյուն նե րին պատ կա նող ավ տո բուս նե րի 
հա մար նե րի մի ջո ցով պար զել մե քե նա նե րի տա րի քը եւ հա մե մա տել ըն կե րու թյուն նե րին հատ կաց-
վող  գու մա րը՝ հիմն վե լով մե քե նա նե րի մի ջին տա րի քի վրա:

 

Ն կար 50. Ավ տո բու սային պար կի փո խադ րա մի ջոց նե րի տա րի քի հա մե մա տու թյու նը պե տու թյան կող մից ստաց
վող գու մա րի հետ (La Nación)
 
Այս աշ խա տան քի ա մե նա թեժ պա հին կա ռա վա րու թյան հրա պա րա կած PDF ֆայ լե րը, ո րոնք պա-
րու նա կում է ին մեզ ան հրա ժեշտ տվյալ նե րը, ա ռեղծ վա ծային կեր պով փոխ վե ցին, թե եւ URL-նե րը՝ 
ին տեր նե տային հաս ցե նե րը,  եւ ֆայ լե րի ա նուն նե րը նույ նը մնա ցին: Փո փոխ ված PDF-նե րում բա-
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ցա կա յում է ին ո ւղ ղա հա յաց «ամ բողջ» թվե րը, ի նչն էլ ան հնար էր դարձ նում ամ բողջ թվե րի խա-
չա ձեւ ստու գում նե րը հե տաքնն վող  ժա մա նա կա հատ վա ծի՝ 2002-2011թթ. հա մար:

 Մենք այս դեպ քը ներ կա յաց րինք Բոս տո նում կազ մա կերպ ված Hacks/Hackers հա քա թո նին, որ տեղ 
ծրագ րա վո րող Մեթ Փե րին մե ծա հո գա բար ստեղ ծեց հա վել ված, ո րը մենք կո չում ե նք «PDF ֆայ-
լի լր տես»: Այս հա վել վա ծը հաղ թեց այդ մի ջո ցառ ման «Ա մե նաինտ րի գային» ան վա նա կար գում: 
«PDF ֆայ լի լր տե սը» ստու գում է, թե ա րդյոք PDF-ի բո վան դա կու թյու նը փո փոխ վել է: «Այ լեւս եր-
բեք մի խաբ վեք թա փան ցի կու թյան մա սին կա ռա վա րու թյան խոս տում նե րին»,- գրում է Մեթ Փե-
րին:

 
Ով քե՞ր աշ խա տե ցին նա խագ ծի վրա
 
13 ա միս շա րու նակ այս նա խագ ծի վրա աշ խա տել է 7 լրագ րող նե րից, ծրագ րա վո րող նե րից եւ ին-
տե րակ տիվ դի զայ նե րից բաղ կա ցած թիմ:

 Նա խա գիծն ի րա կա նաց նե լու հա մար մեզ ան հրա ժեշտ է ին հե տե ւյալ հմ տու թյուն նե րով մար դիկ.

• Լ րագ րող, ով տե ղ յակ էր հան րային տրանս պոր տի հա մա կար գին տր վող սուբ սի դա վոր-
ման մե խա նիզ մին, առ կա ռիս կե րին և հաս կա նում էր ավ տո բու սային ըն կե րու թյուն նե րի 
շու կայից:

• Հա մա ցան ցում տվյալ նե րի կորզ ման, վեր լու ծու թյան եւ ստան դար տաց ման հմ տու թյուն ներ 
ու նե ցող ծրագ րա վո րող, ո րը PDF ֆոր մա տի ֆայ լե րից տվյալ նե րը կա րող էր վե րա ծել Excel 
ա ղ յու սակ նե րի:

• Վի ճա կա գիր, որ կա րող էր վեր լու ծել տվ յալ նե րը եւ կա տա րել տար բեր հաշ վարկ ներ:

• Դի զայ ներ, ով կա րող էր ստեղ ծել տվ յալ նե րի ին տե րակ տիվ վի զո ւա լի զա ցի ա:

 
Ի՞նչ գոր ծիք ներ օգ տա գոր ծե ցինք

 Մեր նա խագ ծի հա վել ված նե րի հա մար մենք օգ տա գոր ծե ցինք VBasic, ի նչ պես նաեւ Excel Macros, 
Tableau Public եւ Junar Open Data Platform ծրագ րե րը: Նաեւ կի րա ռե ցինք Ruby on Rails ծրա գի րը, 
Google-ի է լեկտ րո նային ա ղ յու սակ նե րի ծրագ րային ին տեր ֆեյ սը եւ Mysql՝ սուբ սի դա վոր ման ու ղե-
ցույ ցի հա մար:

Նա խա գի ծը մեծ ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ: Հա մա ցան ցում տաս նյակ հա զա րա վոր դի տում ներ 
գրան ցե ցինք, հե տաքն նու թյու նը հրա պա րակ վեց նաեւ La Nación-ի տպա գիր տար բե րա կի ա ռա-
ջին է ջում:

Տ վ յալ նե րի լրագ րու թյան այս նա խագ ծի հա ջո ղու թյունն օգ նեց մեզ նման աշ խա տան քի նա խա-
դեպ ստեղ ծել, ո րը և՛ հե տաքն նա կան լրագ րու թյուն էր, և՛ հան րային ծա ռա յու թյուն: Ար դյուն քում 
ստեղծ վեց Data.lanacion.com.ar պլատ ֆոր մը, որ տեղ հրա պա րա կում ե նք հան րային հե տաքրք րու-
թյուն ներ կա յաց նող տար բեր թե մա նե րի վե րա բե րյալ տվյալ ներ՝ մատ չե լի ֆոր մա տով:

Ան ժե լի կա Պե րալ տա Ռա մոս, La Nacion (Ար գեն տի նա)

http://gristlabs.com/
http://gristlabs.com/
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Տ ՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ՀԱՆ ՐԱՅԻՆ ԹՂ ԹԱ ԿԻՑ ՆԵՐ

Ն կար 51. «Յա նո ւա րի այի ըն կեր նե րը» հան րային թղ թակ ցու թյան նա խա գի ծը քա ղա քա ցի նե րին սո վո րեց նում է 
տվյալ նե րի լրագ րու թյան հիմ նա կան հմ տու թյուն նե րը
 
Մի այն մեծ խմ բագ րու թյուն նե րը չէ, որ կա րող են տվյալ նե րի վրա հիմն ված նյու թեր ստեղ ծել: 
Տվ յալ նե րի հետ աշ խա տե լու հմ տու թյուն նե րը կա րող են  օգ տա կար լի նել ոչ մի այն լրագ րող նե րին, 
այլ նաև հան րային թղ թա կից նե րին, որ պես զի նրանք էլ ձեռք բե րեն ի րենց բնա կա վայ րին վե րա-
բե րող տվյալ ներ եւ դրանց օգ նու թյամբ պատ մու թյուն ներ ստեղ ծեն:

 Հենց սա էր հան րային թղ թակ ցու թյան «Յա նո ւա րի այի ըն կեր նե րը» բրա զի լա կան նա խագ ծի սկզբ-
նա կան նպա տա կը, ո րը Rising Voices կազ մա կեր պու թյու նից (Global Voices Online-ի ծրագ րե րից է) 
դրա մաշ նորհ ստա ցավ: Նա խա գի ծը լրա ցու ցիչ օգ նու թյուն ստա ցավ նաեւ Article 19 կազ մա կեր-
պու թյու նից: «Յա նո ւա րի այի ըն կեր նե րը» 2011թ. սեպ տեմ բեր եւ հոկ տեմ բեր ա միս նե րին  Բրա զի-
լի այի ա մե նաաղ քատ նա հանգ նե րից մե կի` Մի նաս Ժե րայ սի հյու սի սում գտն վող փոք րիկ քա ղա քի 
մի խումբ ե րի տա սարդ նե րի հա մար թրեյ նինգ ներ ան ցկաց րեց։ Նրանք սո վո րեց րին լրագ րու թյան 
սկզ բունք ներ և ձեռք բե րե ցին բյու ջե ի մո նի թո րին գի հմ տու թյուն ներ: Նրանք նաեւ սո վո րե ցին, թե 
ի նչ պես հար ցում ներ ու ղար կել՝ օգ տա գոր ծե լով տե ղե կու թյուն ստա նա լու ա զա տու թյան ի րա վուն-
քը եւ ի նչ պես օ գտ վել հա մա ցան ցում պաշ տո նա կան բաց տվյալ նե րի բա զա նե րից:

Յա նո ւա րի ա քա ղա քը, ո րը 65,000 բնակ չու թյուն ու նի, հայտ նի է նաեւ տե ղա կան իշ խա նու թյուն-
նե րի ձա խո ղում նե րով: 12 տար վա ըն թաց քում այն յոթ տար բեր քա ղա քա պետ է ու նե ցել, և բո լո րը 

http://amigosdejanuaria.wordpress.com/
http://rising.globalvoicesonline.org/
http://rising.globalvoicesonline.org/
http://globalvoicesonline.org/
http://www.article19.org/
http://www.article19.org/
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պաշ տո նից հե ռաց վել են հան րային կա ռա վար ման խախ տում նե րի և կո ռուպ ցի ոն մե ղադ րանք նե-
րի պատ ճա ռով:

Յա նո ւա րի այի նման փոքր քա ղաք նե րը հա ճախ չեն ար ժա նա նում բրա զի լա կան լրատ վա մի ջոց-
նե րի ու շադ րու թյա նը։ Վեր ջին ներս հիմ նա կա նում կենտ րո նա նում են մեծ քա ղաք նե րի և մայ րա-
քա ղա քի խն դիր նե րի վրա: Այ նո ւա մե նայ նիվ, փոքր քա ղաք նե րի բնա կիչ նե րը կա րող են դաշ նա-
կից ներ դառ նալ հան րային կա ռա վար ման վե րահսկ ման գոր ծում, քա նի որ ա վե լի լավ են տե ղ յակ 
ի րենց հա մայնք նե րի ա ռօ րյա խն դիր նե րից, քան ու րիշ ո րե ւէ մե կը: Ներ կա յումս ին տեր նե տի օգ-
նու թյամբ նրանց հա սա նե լի է նաև տե ղա կան բյու ջեն և այլ հան րային տվյալ ներ:

 Տաս ներ կու սե մի նա րի մաս նակ ցե լուց հե տո Յա նո ւա րի այի հան րային թղ թա կից նե րից ո մանք 
սկ սե ցին բաց տվյալ նե րից օ գտն վե լով հե տաքն նու թյուն ներ ա նել ի րենց փոքր քա ղաք նե րում: 
Օ րի նակ՝ 22-ա մյա Սո րա յա Ա մո րի մը նյութ պատ րաս տեց ի րենց քա ղա քի այն բժիշկ նե րի մա սին, 
ո րոնք, ը ստ դաշ նային կա ռա վա րու թյան տվյալ նե րի, պե տա կան աշ խա տա վարձ է ին ստա նում: 
Նա պար զեց, որ պաշ տո նա կան թվե րը չեն հա մա պա տաս խա նում ի րա կան վի ճա կին: Այս նյու թը 
գրե լու հա մար Սո րա յան օ գտ վեց ա ռող ջա պա հա կան տվյալ նե րից, ո րոնք հա սա նե լի է ին Ա ռող ջա-
պա հա կան մի աս նա կան հա մա կար գի  կայ քում (Sistema Único de Saúde կամ SUS): Սա դաշ նային 
ծրա գիր է, ո րն ան վճար բժշ կա կան օգ նու թյուն է տրա մադ րում  բրա զի լա ցի նե րին: SUS-ի տվյալ-
նե րի հա մա ձայն` Յա նո ւա րի ան պետք է տար բեր մաս նա գի տա ցում նե րով 71 բժիշկ ու նե նար:

 SUS-ի մատ նան շած թվե րը կաս կա ծե լի թվա ցին Սո րա յային, քա նի որ քա ղա քի բնա կիչ նե րը մշ-
տա պես բո ղո քում է ին բժիշկ նե րի պա կա սից, ի սկ ո րոշ հի վանդ ներ  ստիպ ված գնում է ին հա րե ւան 
քա ղաք ներ` բժշ կի այ ցե լե լու հա մար: Ա վե լի ո ւշ նա հար ցազ րույց վերց րեց մի կնո ջից, ո րը մո տո-
ցիկ լե տով վթա րի էր են թարկ վել, սա կայն Յա նո ւա րի ա յում չէր կա րո ղա ցել բժշ կա կան օգ նու թյուն 
ստա նալ, քա նի որ բժիշկ չկար: Նա նաեւ զրու ցեց քա ղա քի Ա ռող ջա պա հու թյան վար չու թյան ղե-
կա վա րի հետ, ո րը խոս տո վա նեց, որ քա ղա քում ա վե լի քիչ բժիշկ ներ կան, քան SUS-ը հրա պա-
րա կել է:

Այս նախ նա կան բա ցա հայ տում նե րը մի շարք հար ցեր բարձ րաց րե ցին: Ե թե դաշ նային տվյալ նե րը 
սխալ է ին, կն շա նա կեր, որ Բրա զի լի ա յում ա ռող ջա պա հու թյան վե րա բե րյալ ին ֆոր մա ցի այի բաց 
կա, կամ էլ Յա նո ւա րի ան SUS-ին սխալ տվյալ ներ է հա ղոր դում: Եր կու դեպ քե րում էլ պետք է խո րը 
հե տաքն նու թյուն կա տար վեր վերջ նա կան պա տաս խա նը գտ նե լու հա մար: Սո րա յայի նյութն այս 
շղ թայի կա րե ւոր մասն էր, քա նի որ այն բա ցա հայ տում էր  տվ յալ նե րի մի ջեւ ե ղած ան հա մա պա-
տաս խա նու թյու նը եւ կա րող էր ո գե ւո րել մյուս նե րին ա վե լի ման րա մասն ու սում նա սի րել այս խն-
դի րը:

«Ես ապ րել եմ գյու ղում եւ ա վագ դպ րոցն ա վար տել եմ բազ մա թիվ դժ վա րու թյուն նե րով»,- ա սում 
է Սո րա յան: «Երբ մար դիկ հարց նում է ին, թե ին չով ես ու զում զբաղ վել կյան քում, միշտ պա տաս-
խա նում է ի, որ ու զում եմ լրագ րող դառ նալ: Բայց մտա ծում է ի, որ դա գրե թե ան հնար է այն տեղ, 
որ տեղ ես ապ րում է ի»: 

«Յա նո ւա րի այի ըն կեր նե րը» թրեյ նին գին մաս նակ ցե լուց հե տո Սո րա յան հա վա տում է, որ բաց, 
հա սա նե լի տվյալ նե րը կա րե ւոր գոր ծիք են հա րա զատ քա ղա քի ի րա կա նու թյու նը փո խե լու հա մար: 
«Ես զգում եմ, որ ի վի ճա կի եմ փո խել իմ քա ղա քը, եր կի րը, աշ խար հը»,-ա սում  է Սո րա յան:

Նա խագ ծի մեկ այլ հան րային թղ թա կից է քսա նա մյա է լի սոն Մոն տի ե րի տոն։ Նա նույն պես իր 
նյու թը պատ րաս տե լու հա մար օգ տա գոր ծել է բաց տվյալ ներ: Նա խագ ծի ա ռա ջին դա սի ըն թաց-
քում էր, ե րբ հան րային թղ թա կից նե րը շր ջե ցին քա ղա քում` գտ նե լու թե մա ներ, ո րոնք կա րող է ին 
լրագ րո ղա կան նյու թեր դառ նալ: Այդ ժա մա նակ է լի սո նը ո րո շեց գրել շատ կա րե ւոր մի խաչ մե րու-

http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/cadernosmap.htm
http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/cadernosmap.htm
http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/cadernosmap.htm
http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/cadernosmap.htm
http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/cadernosmap.htm
http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/cadernosmap.htm
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կում գտն վող լու սակ րի մա սին, ո րը կոտր վել էր դեռ տար վա սկզ բից: Նա փնտ րեց հա մա ցան ցում 
տվյալ ներ քա ղա քում առ կա փո խադ րա մի ջոց նե րի քա նա կի եւ դրանց տե րե րի կող մից վճար վող 
հար կե րի մա սին: է լի սո նը գրում է.

«Յա նո ւա րի ա յում ի րա վի ճա կը վա տա նում է մեծ քա նա կու թյամբ մե քե նա նե րի առ կա յու թյան պատ
ճա ռով: Ը ստ IBGEի̀  (Բ րա զի լի այի ա մե նա կա րե ւոր վի ճա կագ րա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ի նս տի
տուտն է), Յա նո ւա րի ա յում 2010թ.  դրու թյամբ կար 13,771 փո խադ րա մի ջոց (ո րից  7,979 մո տո ցիկ
լետ ներ է ին): Քա ղա քի բնա կիչ նե րի հա մոզ մամբ՝ լու սա կի րը չվե րա նո րո գե լու պատ ճա ռը ֆի նան սա
կան մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյու նը չէր: Ը ստ Մի նաս Ժե րայս նա հան գի ֆի նանս նե րի նա խա րա րի՝  
2010թ. քա ղա քը հար կե րից ստա ցել է 470 000 ռե ալ:»

Հա սա նե լի տվյալ նե րի մի ջո ցով է լի սո նը ցույց տվեց, որ Յա նո ւա րի ա յում կան բազ մա թիվ ավ տո-
մե քե նա ներ (յու րա քան չ յուր 5-րդ բնա կիչն ու նի ավ տո մե քե նա), եւ որ կոտր ված լու սա կի րը շատ 
մարդ կանց կա րող էր վտան գի են թար կել: Ա վե լին՝ նա կա րո ղա ցավ իր ըն թեր ցող նե րին ներ կա-
յաց նել, թե որ քան գու մար է ստա ցել քա ղա քը ավ տո մե քե նա նե րի սե փա կա նա տե րե րի վճա րած 
հար կե րից: Հիմն վե լով դրա վրա՝ նա հարց բարձ րաց րեց, թե ա րդյոք այդ գու մա րը բա վա կան չէր  
լու սա կի րը վե րա նո րո գե լու հա մար:

Թե եւ Սո րա յայի եւ է լի սո նի գրած այս եր կու պատ մու թյուն նե րը շատ պարզ են, սա կայն դրանք 
ցույց են տա լիս, թե ի նչ պես կա րող են հան րային թղ թա կից նե րը օգ տա գոր ծել տվ յալ նե րը: Ա վե լին, 
նրանց հոդ ված ներն ա պա ցու ցում են, որ նույ նիսկ փոքր ծա վա լով տվյալ նե րը կա րող են օգ տա-
կար լի նել: Այլ կերպ ա սած, ար ժե քա վոր ին ֆոր մա ցի ա կա րե լի է գտ նել ոչ մի այն տվյալ նե րի մեծ 
բա զա նե րում, այ լեւ՝ փոքր հա վա քա ծու նե րում եւ ա ղ յու սակ նե րում:

 Ա ման դա Ռոս սի, «Յա նո ւա րի այի ըն կեր նե րը» ծրա գիր (Friends of Januária)
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ԸՆՏ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԱՐ ԴՅՈՒՆՔ ՆԵՐՆ ԱՄ ՓՈ ՓՈՂ ՄԵԾ 
ՑՈՒՑԱՏԱԽ ՏԱ ԿԸ

Ն կար 52. Ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք ներն ամ փո փող մեծ ցու ցա տախ տա կը (New York Times)

Ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը վի զո ւալ պատ մու թյուն ներ ստեղ ծե լու հի ա նա լի հնա րա վո րու-
թյուն ներ են յու րա քան չ յուր լրատ վա մի ջո ցի հա մար, սա կայն մենք տա րի ներ շա րու նակ բաց ե նք 
թո ղել այդ հնա րա վո րու թյու նը։ 2008թ. Մենք և New York Times պար բե րա կա նի գրա ֆիկ նե րի բաժ-
նի պա տաս խա նա տու նե րը ո րո շե ցինք փո խել ի րա վի ճա կը։

Ցան կա նում է ինք գտ նել ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը ներ կա յաց նե լու այն պի սի տար բե րակ, 
ո րը չն ման վի ա ղ յու սա կում կամ քար տե զի վրա տե ղադր ված թվե րի խառ նա կույ տի, այլ պատ մու-
թյուն պատ մի: 

 Չէ ի ա սի, թե ան պայ ման սխալ է թվե րի մեծ կույտ ու նե նա լը կամ այն, ին չը ես ան վա նում եմ «CNN-ի 
մո դել», այ սինքն՝ ա ղ յու սակ ներ եւ նո րից ա ղ յու սակ ներ: Դա նույն պես ար դա րաց նում է ի րեն, քա նի 
որ պա տաս խա նում է ըն թեր ցո ղին հու զող կոնկ րետ հար ցին, թե ով է հաղ թել: Ա վե լին, ար դեն աշ-
խա տող, ըն դուն ված տար բե րա կը փչաց նե լու վտան գը բա վա կա նին մեծ է: Տրա մագ ծո րեն տար-
բեր վող ի նչ –որ բան ա նե լով եւ մարդ կանց սպա սե լիք նե րից հե ռա նա լով՝ մենք կա րող է ինք ա վե լի 
մեծ շփո թու թյուն մտց նել՝ պար զու թյան փո խա րեն։

 Ի վեր ջո, գրա ֆի կայի բաժ նից Շան Քար թե րը գտավ մի լու ծու մը, ո րը մենք ար դյուն քում կո չե ցինք 
«մեծ ցու ցա տախ տակ»։ Ե րբ ա ռա ջին ան գամ տե սա փորձ նա կան տար բե րա կը, այն բա ռա ցի ո րեն 
շշ մեց րեց մեզ:

 Դա հենց այն էր, ի նչ ան հրա ժեշտ էր:

http://www.nytimes.com/2008/results/president/votes.html
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 Ի՞նչն է « մեծ ցու ցա տախ տա կը» վի զո ւալ լրագ րու թյան հի ա նա լի օ րի նակ դարձ նում: Սկ սենք նրա-
նից, որ ըն թեր ցո ղի ու շադ րու թյունն ան մի ջա պես գրա վում է ը նտ րա կան կո լե գի այի ձայ նե րին վե-
րա բե րող վե րե ւի մեծ սյու նա կը, ո րը լրագ րու թյան հա մա տեքս տում կա րող ե նք ան վա նել « լիդ»: 
Այն ա րագ, պարզ ձևով, ա ռանց ա վե լոր դու թյուն նե րի ըն թեր ցո ղին պատ մում է այն, ին չը վեր ջինս 
ցան կա նում է ի մա նալ:

 Հա ջոր դիվ ըն թեր ցո ղի ու շադ րու թյու նը կենտ րո նա նում է ներ քե ւի հատ վա ծի 5 ա ղ յու սակ նե րի 
վրա, որ տեղ նա հանգ նե րի մա սին ին ֆոր մա ցի ան է: Հեր թա կա նու թյու նը ո րոշ վել էր` ել նե լով New 
York Times-ի կան խա տե սում նե րից, թե որ նա հան գը որ թեկ նա ծո ւի օգ տին է քվե ար կե լու: Մեջ տե-
ղի ա ղ յու սակն այն է, ի նչ մենք լրագ րու թյան մեջ կո չում ե նք « նաթ գրաֆ»7, որ տեղ բա ցատ րում 
ե նք, թե ին չու Օ բա ման հաղ թեց: Ին տե րակ տիվ մի ջա վայ րում հս տակ ե րե ւում է, որ Օ բա ման հաղ-
թեց բո լոր այն նա հանգ նե րում, որ տեղ ա կն կալ վում էր, ի նչ պես նաեւ 5 նա հանգ նե րից այն 4-ո ւմ, 
որ տեղ թեկ նա ծուն ներն ու նե ին հաղ թա նա կի հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ:

Հինգ սյու նա կից բաղ կա ցած այս գրա ֆիկն, ի նձ հա մար լավ օ րի նակ է՝ բա ցատ րե լու հա մար, թե 
ին չով է տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը տար բեր վում դի զայ նի այլ ձե ւե րից: Տվ յալ նե րի լրագ րու թյան 
կա տա րյալ նմու շը պետք է լի նի ե ւ՛ գե ղե ցիկ, ե ւ՛ ին ֆոր մա տիվ: Սա կայն, ե թե պետք է ը նտ րու թյուն 
կա տա րել բո վան դա կու թյան եւ էս թե տի կայի մի ջեւ, ա պա լրագ րո ղը պետք է նա խընտ րի բո վան-
դա կու թյու նը: Գու ցե սո վո րա կան դի զայ ներն այլ դա սա վո րու թյուն նա խընտ րեր տվյալ նե րը ներ-
կա յաց նե լու հա մար, սա կայն սա շատ, շատ լավ է ներ կա յաց նում պատ մու թյու նը:

 Ինչ պես յու րա քան չ յուր լավ ին տե րակ տիվ թվային պատ մու թյուն, սա նույն պես ըն թեր ցո ղին դր-
դում է խո րա նալ նյու թի մեջ։ Ի սկ ո րոշ ման րա մաս ներ, ի նչ պի սին ե ն՝ ձայ նե րի տո կոս ներն ը ստ 
նա հանգ նե րի, ը նտ րիչ նե րի ձայ նե րի քա նա կը եւ տո կոս նե րը,  պա կաս կա րե ւոր տեղ են գրա վում, 
որ պես զի ըն թեր ցո ղը չշեղ վի նյու թի բուն է ու թյու նից։

 Այս ա մենն էլ հենց « մեծ ցու ցա տախ տա կը» դարձ նում է տվյալ նե րի լրագ րու թյան հի ա նա լի օ րի-
նակ, ո րը գրե թե ա մեն ի նչ պատ կե րում է շրջ ված բուր գի փորձ ված եւ վս տա հե լի ե ղա նա կով։

 Ա րոն Փիլ հո ֆեր, New York Times

 

 

7 (ամերիկյան լրագրությունում (հատկապես թեմատիկ հոդվածներում) դա պարբերություն է, որը 
բացատրում է պատմության լրատվական արժեքը)
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Ք ՐԱՈՒԴ ՍՈՐ ՍԻՆԳ՝ ՋՐԻ ԳԻ ՆԸ Ո ՐՈ ՇԵ ԼՈՒ ՀԱ ՄԱՐ

2011թ. մար տից Ֆրան սի ա յում ծո րա կի ջրի գնի մա սին ին ֆոր մա ցի ան հա վաք վում է քրաուդ սոր-
սին գի մի ջո ցով: Ըն դա մե նը 4 ա մս վա ըն թաց քում ա վե լի քան 5,000 մարդ, ո րոնք զզ ված ու ձանձ-
րա ցած է ին ջրի շու կայի կոր պո րա տիվ վե րահս կու մից, չզ լա ցան եւ ժա մա նակ տրա մադ րե ցին ջրի 
վճա րում նե րը ստու գե լու, կտ րոն նե րը է լեկտ րո նային պատ ճե նով Prix de l’Eau («Ջ րի գի նը») կոչ վող 
նա խա գիծ ներ բեռ նե լու հա մար: Ար դյուն քում ստեղծ վեց ան նա խա դեպ հե տաքն նու թյուն, ո րը մի-
ա վո րեց հա մա կար գիչ նե րի, հա մա ցան ցի նկատ մամբ մեծ հե տաքրք րու թյուն ու նե ցող մարդ կանց, 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին եւ ա վան դա կան լրատ վա մի ջոց նե րին` բա րե լա վե լու 
ջրա մա տա կա րար ման նա խագ ծե րի թա փան ցի կու թյու նը:

Ֆ րան սի այի ջրի մա տա կա րար ման շու կան բաղ կա ցած է ա վե լի քան 10,000 « հա ճա խորդ նե րից» 
(քա ղաք նե րից, ո րոնք գնում են ջու րը հար կա տու նե րին մա տա կա րա րե լու հա մար) եւ շատ քիչ 
կո մու նալ ըն կե րու թյուն նե րից: Այս օ լի գո պո լիկ պայ ման նե րում ու ժե րի բա լանսն աշ խա տում է ի 
շահ կոր պո րա ցի ա նե րի, ո րոնք հա ճախ հա րե ւա նու թյամբ գտն վող քա ղաք նե րի բնա կիչ նե րին ջրի 
տար բեր սա կագ ներ են ներ կա յաց նում:

 

Ն կար 53. Ջրի գի նը (Fondation France Liberté)
 
Ֆ րան սի ա կան France Libertés հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու նը զբաղ վում է ամ բողջ աշ խար-
հում ջրի խնդ րով, այդ թվում նաեւ՝  ֆրան սի ա կան շու կա յում ջրի վճար նե րի գոր ծարք նե րի թա-
փան ցի կու թյու նը բա րե լա վե լով եւ դրանց շուրջ բա նակ ցու թյուն նե րին մաս նակ ցող քա ղա քա ցի նե-
րին ու քա ղա քային իշ խա նու թյուն նե րին ա ջակ ցե լով: Ֆրան սի այի կա ռա վա րու թյու նը եր կու տա րի 
ա ռաջ ո րո շեց լու ծել այս խն դի րը՝ հա մազ գային մար դա հա մար ան ցկաց նե լով, ի նչ պես նաեւ՝ ջրի 
ո րա կի եւ գնի վե րա բե րյալ տվյալ ներ հա վա քե լով: Մինչ այս պա հը տվյալ նե րի մի այն 3%-ն էր հա-
վաք վել: Գոր ծըն թացն ա րա գաց նե լու հա մար France Libertés-ն ո րո շեց բնա կիչ նե րին դրա ան մի-
ջա կան մաս նա կի ցը դարձ նել:

http://www.prixdeleau.fr/
http://www.prixdeleau.fr/
http://www.france-libertes.org/
http://www.france-libertes.org/


125

Ֆ րան սի ա կան OWNI տե ղե կատ վա կան կայ քի թի մի հետ ձե ւա վո րե ցինք քրաուդ սոր սին գի ին տեր-
ֆեյս, որ տեղ օգ տա տե րե րը կա րող է ին սքա նա վո րել ի րենց ջրի վճա րում նե րի կտ րոն նե րը եւ գրան-
ցել ծո րա կից հո սող ջրի հա մար վճար ված գու մա րը prixdeleau.fr կայ քում: Նա խորդ 4 ա միս նե րի 
ըն թաց քում 8,500 օգ տա տեր էր գրանց վել եւ ա վե լի քան 5,000 տվյալ էր ներ բեռն վել եւ ստուգ վել:

Չ նա յած սա հնա րա վո րու թյուն չտ վեց հս տակ գնա հա տա կան տա լու շու կային, սա կայն ջրա մա-
տա կա րար ման վե րահսկ ման ազ գային մար մին նե րը հաս կա ցան, որ ծո րա կից հո սող ջրի գնի վե-
րա բե րյալ խո րը մտա հո գու թյուն կա: Սկզբ նա կան շր ջա նում նրանք կաս կա ծամ տո րեն է ին վե-
րա բեր վում այս նա խագ ծին, սա կայն ըն թաց քում փո խե ցին ի րենց մո տե ցու մը և աս տի ճա նա բար 
մի ա ցան France Libertés-ի՝ ոչ թա փան ցիկ աշ խա տաո ճի եւ կոր պո րա տիվ չա րա շա հում նե րի դեմ 
պայ քա րին:

 Ի՞նչ կա րող են սո վո րել լրատ վա մի ջոց ներն այս ա մե նից:

Հա մա գոր ծակ ցեք հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ

Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին ան հրա ժեշտ են մեծ ծա վա լով տվյալ ներ ծրագ րային 
փաս տաթղ թեր մշա կե լու հա մար: Նրանք ա վե լի պատ րաս տա կա մո րեն կվ ճա րեն տվյալ ներ ձեռք 
բե րե լու հա մար, քան թեր թե րի ղե կա վար նե րը:

 Օգ տա տե րե րը կա րող են տրա մադ րել չմ շակ ված տվյալ ներ

Ք րաուդ սոր սինգն ա վե լի լավ է աշ խա տում, ե րբ օգ տա տե րե րը զբաղ վում են տվյալ նե րի հա վաք-
մամբ եւ մշակ մամբ:

Խնդ րեք ներ կա յաց նել աղ բյու րը

Մենք մտա ծում է ինք, որ վճար ման կտ րո նի է լեկտ րո նային օ րի նակ նե րը ներ բեռ նե լը օգ տա տե-
րե րից շա տե րին կա րող է հետ պա հել նա խագ ծին մի ա նա լուց  (հատ կա պես, որ մեր թի րա խային 
լսա րա նը մի ջին տա րի քից բարձր մար դիկ է ին): Եվ չնա յած այս պատ ճա ռով ո մանք հրա ժար վե ցին 
մաս նակ ցել գոր ծըն թա ցին՝ սա ա վե լի բարձ րաց րեց տվյալ նե րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը:

Ս տեղ ծեք վա վե րաց ման մե խա նիզմ

Օգ տա տե րե րի ներդ րում ներն ու սում նա սի րե լու եւ ստու գե լու հա մար մենք ստեղ ծե ցինք բա լային հա մա-
կարգ եւ փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կա նի մե խա նիզմ: Սա կայն սա չա փա զանց բարդ եւ ան հաս կա-
նա լի մե թոդ էր, քա նի որ օգ տա տե րե րը կայք վե րա դառ նա լու քիչ դր դա պատ ճառ ներ ու նե ին: Այ նո ւա մե-
նայ նիվ,  France Libertés-ի թի մի մոտ 10 աշ խա տա կից ներ կի րա ռե ցին այն:

Ա մեն ի նչ ա րեք հնա րա վո րինս պարզ

Մենք ստեղ ծե ցինք է լեկտ րո նային փոս տի ավ տո մա տաց ված հա մա կարգ, որ պես զի օգ տա տե րե րը 
հա մա կարգ չային մի քա նի հրա հան գով ջրի գնի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ստա նա լու հար ցում-
ներ ու ղար կե ին: Չնա յած սա նո րա րար մո տե ցում էր, այս գոր ծի քը բա վա կա նա չափ կի րա ռում չգ-
տավ (տե ղե կու թյուն ստա նա լու մի այն 100 հար ցում է ու ղարկ վել):

Թի րա խա վո րեք ձեր լսա րա նը

France Libertés կա զա կեր պու թյու նը հա մա գոր ծակ ցեց սպա ռող նե րի ի րա վունք նե րը լու սա բա նող 
60 Millions de Consommateurs ամ սագ րի հետ, ո րն իր լսա րա նին մե ծա պես ներգ րա վեց այդ գոր ծըն-
թա ցում: Սա կա տա րյալ ո րո շում էր նման նա խագ ծի հա մար:
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Ու շա դիր ը նտ րեք ա ռանց քային ցու ցա նիշ նե րը

Նա խա գի ծը 4 ա մս վա ըն թաց քում ու նե ցավ մի այն 45,000 այ ցե լու, ո րը հա վա սար է  nytimes.com-ի 
15 րո պե ի ըն թաց քում գրանց վող այ ցե րի քա նա կին: Ի րա կա նում ա մե նա կա րե ւորն այն է, որ յու րա-
քան չ յուր 5 այ ցե լո ւից 1-ը գրանց վել, ի սկ 10-ից 1 չի զլա ցել եւ ժա մա նակ է ծախ սել ջրի վճար ման 
կտ րո նը սքա նա վո րե լու եւ ներ բեռ նե լու վրա: 

Նի կո լաս Քայ զեր–Բ րիլ, Journalism++

ԻՆՉ ՊԵՍ ԵՒ ՈՐ ՏԵ ՂԻՑ ՁԵՌՔ ԲԵ ՐԵԼ ՏՎՅԱԼ ՆԵՐ
 
Այս պի սով, դուք ար դեն պատ րաստ եք սկ սել տվ յալ նե րի լրագ րու թյան ձեր ա ռա ջին նա խա գի-
ծը: Ո՞ րը պետք է լի նի հա ջորդ  քայ լը: Ա ռա ջին հեր թին ձեզ ան հրա ժեշտ են ո րո շա կի տվյալ ներ: 
Այս բա ժինն ու սում նա սի րում է, թե որ տե ղից կա րող եք գտ նել այդ տվյալ նե րը: Մենք սո վո րե լու 
ե նք հա մա ցան ցում տվյալ ներ գտ նե լու, տե ղե կատ վա կան հար ցում ներ ու ղար կե լու հմ տու թյուն-
ներ, նաեւ սո վո րե լու ե նք, թե ի նչ պես կա րե լի է հա վա քել տվ յալ ներ աղ բյուր նե րից, որ տեղ դրանք 
դա սա կարգ ված չեն, եւ ի նչ պես կի րա ռել քրաուդ սոր սին գը՝ ըն թեր ցող նե րի մի ջո ցով տվյալ նե րի 
սե փա կան բա զան ստեղ ծե լու հա մար: Ու սում նա սի րե լու ե նք  տվյալ նե րի բա զա նե րի վե րահ րա-
պա րա կու մը կա նո նա կար գող օ րենք նե րը եւ այն պարզ ի րա վա կան գոր ծիք նե րը, ո րոնք հնա րա-
վո րու թյուն են տա լիս մյուս նե րին վե րաօգ տա գոր ծել ձեր տվյալ նե րը: Վեր ջա պես, այս բա ժի նը 
կներ կա յաց նի նաև ո րոշ հե տաքրք րա շարժ պատ մու թյուն ներ այն մա սին, թե ին չե րի մի ջով են 
ստիպ ված ե ղել ան ցնել մեր թղ թա կից ներն ի րենց ան հրա ժեշտ տվյալ նե րը ձեռք բե րե լու հա մար:

 Հա մա ռոտ ու ղե ցույց

Ն կար 54. datacatalogs.org (Open Knowledge Foundation)
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Փնտ րո՞ւմ եք տվյալ ներ կոնկ րետ թե մայի կամ խնդ րի վե րա բե րյալ: Տե ղ յա՞կ չեք, թե դրա մա սին 
ի նչ կա րե լի է գտ նել եւ որ տեղ: Չգի տե՞ք որ տե ղից սկ սել: Այս բաժ նում ու սում նա սի րում ե նք հա մա-
ցան ցում բաց տվյալ ներ փնտ րե լու նր բու թյուն նե րը:

Կոնկ րե տաց րեք ձեր ո րո նու մը

Թե եւ եր բեմն հեշտ չէ գտ նել տվ յալ նե րի բա զա ներ, այ նո ւա մե նայ նիվ, դրան ցից շա տե րը հա մա-
ցան ցում ին դեք սա վոր ված են ո րոն ման հա մա կար գե րի կող մից, եւ կապ չու նի՝ հրա պա րա կո ղը 
նա խա տե սել էր դա, թե ոչ: Ա հա մի քա նի խոր հուրդ ներ.

• Տվ յալ ներ փնտ րե լիս հա մոզ վեք, որ բա ցի ձեր փնտ րած բո վան դա կու թյան հետ կապ ու նե-
ցող ա ռանց քային բա ռե րից, ո րոն ման հա մա կար գում նշել եք նաեւ ֆայ լի ֆոր մա տը, ո րով, 
ը ստ ձեզ, կա րող է լի նել ին ֆոր մա ցի ան: Google-ը եւ ո րոն ման այլ հա մա կար գեր թույլ են 
տա լիս ո րո նում կա տա րել ը ստ ին ֆոր մա ցի այի ֆոր մա տի: Օ րի նակ՝ դուք կա րող եք ո րո-
նել մի այն ա ղ յու սակ ներ (ա վե լաց նե լով ձեր ո րոն մա նը filetype: (ֆայ լի ֆոր մա տը) բա ռա կա-
պակ ցու թյու նը, օ րի նակ՝ է լեկտ րո նային ա ղ յու սակ նե րի հա մար՝ «filetype:XLS, filetype:CSV», 
աշ խար հագ րա կան տվյալ նե րի հա մար՝ «filetype:shp» կամ տվյալ նե րի բա զա նե րից ո րոշ 
հատ ված ներ գտ նե լու հա մար՝ «filetype:MDB, filetype:SQL, filetype:DB»: Ե թե ցան կա նաք, կա-
րող եք փնտ րել նաեւ PDF ֆոր մա տի ֆայ լեր՝ «filetype:pdf»:

• Ո րո նում կա րե լի է կա տա րել URL հաս ցե ում: Google-ո ւմ գրե լով «inurl:downloads filetype:xls» 
բա ռա կա պակ ցու թյու նը՝ ո րոն ման հա մա կար գը կփոր ձի գտ նել բո լոր Excel ֆայ լե րը, ո րոնք 
ի րենց վեբ հաս ցե ում ու նեն «downloads» (ներ բեռ նել) բա ռը (ե թե գտ նի մի այն մեկ ներ բեռն-
վող ֆայլ, միշտ ար ժի ստու գել, թե ի նչ այլ ար դյունք ներ կան նույն վեբ սեր վե րի թղ թա պա-
նա կում): Դուք կա րող եք սահ մա նա փա կել ձեր ո րո նում նե րը մի այն մեկ դո մե նում, օ րի նակ՝ 
փնտ րել մի այն «site:agency.gov» կայ քում:

• Մեկ այլ հայտ նի հնարք է ոչ թե ան մի ջա պես բո վան դա կու թյու նը փնտ րե լը, այլ այն վայ րե-
րը, որ տեղ հնա րա վոր է լի նեն տվյալ ներ: Օ րի նակ՝ «site:agency.gov Directory Listing» ո րո նու-
մը ձեզ կբե րի ո րոն ման հա մա կար գի կող մից կազմ ված՝ բո լոր այն վեբ սեր վեր նե րի ցու ցա-
կը, որ տեղ հա սա նե լի են չմ շակ ված տվյալ ներ, մինչ դեռ «site:agency.gov Database Download» 
ո րո նե լիս կգտ նեք հա տուկ ստեղծ ված ցու ցակ ներ:

Ո րո նում տվյալ նե րի կայ քե րում եւ բա զա նե րում

Ան ցած տա րի նե րի ըն թաց քում հա մա ցան ցում հայտն վել են տվյալ նե րին ա ռնչ վող մի շարք կայ-
քեր, ո րոնց մի մա սը տար բեր աղ բյուր նե րից հա վա քում եւ դա սա կարգ ված ձե ւով պա հում են 
տվյալ նե րը հե տա գա տա րած ման հա մար: Սրանք լավ պլատ ֆորմ ներ են` ծա նո թա նա լու այն տեղ 
առ կա տվյալ նե րի տե սակ նե րի հետ: Սկզ բի հա մար գու ցե ցան կա նաք ու շադ րու թյուն դարձ նել 
դրան ցից հե տե ւյալ նե րին.

• Տվ յալ նե րի պաշ տո նա կան կայ քեր: Տար բեր ե րկր նե րում կա ռա վա րու թյուն նե րը տար բեր 
վե րա բեր մունք ու նեն տվյալ նե րի բա զա նե րի հրա պա րակ մա նը: Ա վե լա նում է այն ե րկր նե-
րի քա նա կը, ո րոնք ստեղ ծում են տվյալ նե րի կայ քեր (ո գե ւոր ված Ա ՄՆ-ի data.gov եւ Մեծ 
Բրի տա նի այի data.gov.uk կայ քե րի օ րի նակ նե րով)` խրա խու սե լով քա ղա քա ցի ա կան հան-
րու թյանն ու կո մեր ցի ոն կազ մա կեր պու թյուն նե րին վե րաօգ տա գոր ծել կա ռա վա րու թյան 
հրա պա րա կած ին ֆոր մա ցի ան: Այս պի սի կայ քե րի հա մաշ խար հային թար մաց վող ցան կը 
կա րե լի է գտ նել datacatalogs.org կայ քում։ Մեկ այլ օգ տա կար կայք է Guardian World Gov-
ernment Data ո րոն ման հա մա կար գը, ո րն ը նդ գր կում է բազ մա թիվ կա ռա վա րու թյուն նե րի 
տվյալ նե րի կա տա լոգ ներ:

http://datacatalogs.org/
http://datacatalogs.org/
http://www.guardian.co.uk/world-government-data
http://www.guardian.co.uk/world-government-data
http://www.guardian.co.uk/world-government-data
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• The Data Hub-ը Open Knowledge Foundation-ի կող մից ստեղծ ված աղ բյուր է: Դրա շնոր հիվ 
հեշ տու թյամբ կա րե լի է գտ նել, տա րա ծել եւ վե րաօգ տա գոր ծել տվյալ ներ բաց աղ բյուր-
նե րից՝ հատ կա պես ավ տո մա տաց ված ձե ւով:

• ScraperWiki-ն օն լայն գոր ծիք է «տ վ յալ նե րի օգ տա կար կտոր նե րը կոր զե լու գոր ծըն թացն 
ա վե լի հեշ տաց նե լու հա մար, որ պես զի դրանք հնա րա վոր լի նի վե րաօգ տա գոր ծել հա վել-
ված նե րում կամ որ պես զի լրագ րող ներն ու հե տա զո տող նե րը կա րո ղա նան ու սում նա սի-
րել դրանք»: Տվ յալ ներ կոր զե լու այս գոր ծիք նե րի մեծ մա սը եւ դրանց հի ման վրա ստեղծ-
ված տվյալ նե րի բա զա նե րը բաց են, ան վճար եւ կա րող են վե րաօգ տա գործ վել:

• Հա մաշ խար հային բան կի եւ Մի ա ցյալ ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան տվյալ նե րի կայ քե րը 
տրա մադ րում են բարձ րո րակ տվյալ ներ բո լոր պե տու թյուն նե րի մա սին, շատ դեպ քե րում 
նույ նիսկ՝ նա խորդ մի քա նի տա րի նե րի հա մար:

• Մի շարք նոր նա խագ ծեր են ստեղծ վում, ո րոնց նպա տա կը տվյալ նե րի տա րած ման եւ 
վե րա վա ճառ քի շուրջ հա մայնք ներ ստեղ ծելն է: Սա նե րա ռում է նաեւ Buzzdata-ն, որ տեղ 
կա րող եք տա րա ծել եւ աշ խա տել մաս նա վոր եւ բաց տվյալ նե րի բա զա նե րի հետ, ի նչ պես 
նաեւ տվյալ նե րի այն պի սի խա նութ ներ, ի նչ պի սին են Infochimps-ը եւ DataMarket-ը:

• Տվ յալ նե րի հե տա զո տու թյուն ներ. գո յու թյուն ու նեն տվյալ նե րի հե տա զո տու թյան բազ մա-
թիվ ազ գային եւ գի տա կար գային ագ րե գա տոր ներ, ի նչ պի սին է օ րի նակ՝ UK Data Ar-
chive-ը: Թե եւ տվյալ նե րի շատ բա զա ներ ան վճար են,  կան նաեւ այն պի սի նե րը, ո րոնք 
պա հան ջում են ան դա մագ րում կամ թույլ չեն տա լիս վե րաօգ տա գոր ծել եւ վե րա բաշ խել 
տվյալ ներն ա ռանց նախ նա կան թույլտ վու թյան:

Հարց րեք ֆո րում նե րում

Փնտ րեք գո յու թյուն ու նե ցող պա տաս խան ներ կամ գրեք ձեր հարց րե րը Get The Data կամ Quora 
հար թակ նե րում: GetTheData-ն հար ցե րի եւ պա տաս խան նե րի կայք է, որ տեղ կա րե լի է տե ղադ րել 
տվ յալ նե րին ա ռնչ վող ձեր հար ցե րը, նաեւ հարց նել, թե որ տեղ կա րե լի է գտ նել կոնկ րետ թե մայի 
վե րա բե րյալ տվյալ ներ, ի նչ պես կազ մել հար ցում նե րը կամ գտ նել տվ յալ նե րի կոնկ րետ աղ բյուր-
ներ, ի նչ գոր ծիք ներ օգ տա գոր ծել վի զո ւալ տար բե րա կով տվյալ նե րի հա վա քա ծու գտ նե լու հա-
մար, ի նչ պես մաք րել տվ յալ նե րը եւ վե րա ծել դրանք ձեր աշ խա տան քին հար մար ֆոր մա տի:

Խնդ րեք է լեկտ րո նային հաս ցե նե րի ցան կեր

Է լեկտ րո նային հաս ցե նե րի ցան կե րը մի ա վո րում են կոնկ րետ թե մային ա ռնչ վող մի ամ բողջ հան-
րու թյան գի տե լի քը: Տվ յալ նե րի լրագ րող նե րի հա մար Data Driven Journalism List եւ NICAR-L 
է լեկտ րո նային փոս տի ցան կե րը մեկ նար կային շատ լավ հիմք են: Այս եր կու ցան կե րում էլ կան 
տվ յալ նե րի լրագ րող նե րի և նմա նա տիպ նա խագ ծե րի վրա աշ խա տող մաս նա գետ նե րի մա սին: 
Հնա րա վոր է, որ ո րե ւէ մեկն ար դեն պատ րաս տել է ձեր պատ մու թյան նման պատ մու թյուն եւ 
գա ղա փար կու նե նա, թե որ տե ղից կա րե լի է սկ սել, ե թե չա սենք, որ հնա րա վոր է՝ ան մի ջա պես 
ցույց տա տվ յալ նե րի տե ղը: Դուք կա րող եք փոր ձել նաեւ Project Wombat-ը (դժ վար հար ցեր քն-
նար կե լու վայր), Open Knowledge Foundation-ի եւ theInfo-ի է լեկտ րո նային հաս ցե նե րի ցան կե րը 
կամ փնտ րել ձեզ հե տաքրք րող թե մային կամ տա րա ծաշր ջա նին ա ռնչ վող է լեկտ րո նային հաս-
ցե նե րի ցան կեր:

Մի ա ցեք Hacks/Hackers հա մայն քին

Hacks/Hackers-ը շատ ա րագ ը նդ լայն վող եւ զար գա ցող մի ջազ գային լրագ րո ղա կան կազ մա կեր-
պու թյուն է` չորս մայր ցա մաք նե րում սփռ ված տաս նյակ մաս նա ճյու ղե րով եւ հա զա րա վոր ան դամ-

http://thedatahub.org/
http://thedatahub.org/
https://scraperwiki.com/
http://data.worldbank.org/
http://data.un.org/
http://data.un.org/
http://buzzdata.com/
http://buzzdata.com/
http://www.infochimps.com/
http://infochimps.org/
http://datamarket.com/
http://datamarket.com/
http://www.data-archive.ac.uk/
http://www.data-archive.ac.uk/
http://www.data-archive.ac.uk/
http://getthedata.org/
http://getthedata.org/
http://www.quora.com/
http://www.quora.com/
http://lists.okfn.org/mailman/listinfo/data-driven-journalism
http://lists.okfn.org/mailman/listinfo/data-driven-journalism
http://www.ire.org/membership/subscribe/nicar-l.html/
https://www.ire.org/membership
http://project-wombat.org/
http://project-wombat.org/
http://wiki.okfn.org/Mailing_Lists
https://okfn.org/
http://theinfo.org/
http://www.theinfo.com/
https://hackshackers.com/


129

նե րով: Կազ մա կեր պու թյան ա ռա քե լու թյու նը լրագ րող նե րի (“hacks”) եւ տեխ նո լո գի ա նե րի ո լոր տի 
մաս նա գետ նե րի (“hackers”) ցանց ստեղ ծելն է, ո րը կփո խի լու րե րի եւ ին ֆոր մա ցի այի ա պա գան: 
Նման ըն դար ձակ ցան ցում լավ հնա րա վո րու թյուն կա գտ նե լու մե կին, ով տե ղ յակ է, թե որ տեղ 
կա րե լի է գտ նել ձեր փնտ րա ծը:

 Հարց րեք փոր ձա գե տին

Պ րո ֆե սոր նե րը, պե տա կան ծա ռայող ներն ու ար դյու նա բե րու թյան տար բեր ճյու ղե րի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րը հա ճախ գի տեն, թե որ տեղ կա րե լի է գտ նել ձեր փնտ րա ծը: Զան գեք նրանց: Գրեք նրանց 
է լեկտ րո նային փոս տի մի ջո ցով: Մո տե ցեք նրանց ի նչ-որ մի ջո ցառ ման ժա մա նակ: Այ ցե լեք նրանց 
գրա սե նյակ: Սի րա լիր կեր պով հարց րեք. «Ես նյութ եմ պատ րաս տում X թե մայի մա սին: Որ տե՞ղ 
կա րող եմ գտ նել դրա մա սին ին ֆոր մա ցի ա: Դուք գի տե՞ք, թե ով է տի րա պե տում այդ ին ֆոր մա-
ցի ային»:

 Տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րեք պե տա կան մար մին նե րի ՏՏ բա ժին նե րի մա սին

Տ վ յալ ներ փնտ րե լիս շատ հա ճախ օգ տա կար է ի մա նալ, թե կա ռա վա րու թյունն ի նչ տեխ նի կա կան 
եւ վար չա րա րա կան մի ջոց նե րով է պա հում ին ֆոր մա ցի ան: Լի նեն դրանք CORDIS, COINS կամ 
THOMAS հա պա վում նե րով մեծ բա զա նե րը կամ ու րիշ մի բան՝ հա ճախ այս աղ բյուր նե րը դառ նում 
են ա մե նաօգ տա կա րը, հենց որ հաս կա նում եք, թե ին չի հա մար են դրանք ստեղծ վել:

Գ տեք կա ռա վա րու թյան կա ռուց ված քի ա ղ յու սա կը եւ փնտ րեք վար չու թյուն ներ/ բա ժին ներ, ո րոնք 
մի ան ման գոր ծու նե ու թյուն են ի րա կա նաց նում (օ րի նակ` հաշ վետ վու թյուն ներ գրել, ՏՏ ծա ռա յու-
թյուն ներ), այ նու հե տեւ ու սում նա սի րեք նրանց կայ քե րը: Բազ մա թիվ վար չու թյուն ներ ու նեն բազ-
մա թիվ տվյալ ներ, եւ ե թե մե կը գաղտ նի է պա հում կոնկ րետ տվյալ նե րի բա զան, մյու սը կա րող է 
ձեզ այն ան վճար տրա մադ րել:

 Ու շադ րու թյուն դարձ րեք պե տա կան կայ քե րի դի նա միկ ին ֆոգ րա ֆի կա նե րին: Սո վո րա բար դրանք 
ստեղծ ված են տվյալ նե րի հա մա կարգ ված աղ բյուր նե րի կամ աշ խա տած րագ րե րի ին տեր ֆեյ սի 
հի ման վրա և կա րող են ա զա տո րեն օգ տա գործ վել (օ րի նակ` թռիչք նե րի չվա ցու ցա կը, ե ղա նա կի 
կան խա տես ման java հա վել ված ներ):

 Նո րից ո րո նում կա տա րեք` օգ տա գոր ծե լով բա ռա կա պակ ցու թյուն ներ եւ բա ռե րի ան հա-
վա նա կան հա մադ րու թյուն ներ, ո րոնք նկա տել եք ձեր վեր ջին ո րոն ման ժա մա նակ: 

Երբ դուք լավ գի տեք, թե ի նչ եք փնտ րում, մեծ է հա վա նա կա նու թյու նը, որ կգտ նեք ձեր փնտ րած 
ին ֆոր մա ցի ան:

Տե ղե կու թյուն ստա նա լու հար ցում ու ղար կեք

 Ե թե հա մոզ ված եք, որ կա ռա վա րու թյան այս կամ այն մար մինն ու նի ձեզ ան հրա ժեշտ տվյալ նե-
րը, ա պա դրանք ձեռք բե րե լու ա մե նա լավ մի ջո ցը տե ղե կու թյուն ստա նա լու հար ցում ու ղար կելն է` 
օգ տա գոր ծե լով տե ղե կատ վու թյան մա սին օ րեն քը: Հա ջոր դիվ մենք կու սում նա սի րենք, թե ի նչ պես 
կա րե լի է կազ մել նման հար ցում:

Բ րա յան Բո ւայե, Chicago Tribune, Ջոն Քիֆ, WNYC, Ֆրիդ րիխ Լին դեն բերգ, Open Knowledge Founda
tion, Ջեյն Փարք, Creative Commons, Քրիս Վու,

Hacks/Hackers
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Տ ՎՅԱԼ ՆԵՐ ՍՏԱ ՆԱ ԼՈՒ ՁԵՐ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԸ

Ն կար 55. What Do They Know? (My Society)

 Նախ քան տե ղե կու թյուն ստա նա լու հար ցում ու ղար կե լը պետք է ճշ տեք, թե ա րդյոք ձեր փնտ րած 
տվյալ ներն ար դեն հա սա նե լի են, կամ թե դրա վե րա բե րյալ ու րիշ նե րի կող մից հար ցում ներ ե ղել 
են, թե ոչ: Նա խորդ գլ խում մի քա նի տար բե րակ ներ ա ռա ջարկ վե ցին, թե որ տեղ կա րե լի է տվյալ-
ներ փնտ րել: Ե թե դուք ար դեն ո րո նել եք եւ դեռ չեք կա րո ղա ցել գտ նել ձեզ ան հրա ժեշտ ին ֆոր-
մա ցի ան, այդ դեպ քում կա րող եք հար ցում ու ղար կել: Ա հա մի քա նի խոր հուրդ ներ, ո րոնք կօգ նեն 
ձեր հար ցումն ա վե լի ար դյու նա վետ դարձ նել.

 Ժա մա նակ խնայե լու հա մար նա խօ րոք պլա նա վո րեք
 Հենց սկ սում եք ին ֆոր մա ցի ա ո րո նել, միշտ մտա ծեք նաեւ պաշ տո նա կան հար ցում ու ղար կե լու 
մա սին: Ա վե լի լավ է չս պա սել բո լոր այլ հնա րա վո րու թյուն նե րը սպա ռե լուն: Դուք ժա մա նակ կխ-
նայեք, ե թե հար ցումն ու ղար կեք ձեր ու սում նա սի րու թյան սկզ բում եւ զու գա հե ռա բար աշ խա տեք 
այլ ո ւղ ղու թյամբ: Պատ րաստ ե ղեք, որ ձեր հարց մանն ան մի ջա պես չեն պա տաս խա նի, կլի նեն 
ու շա ցում ներ, եր բեմն պե տա կան մար մին նե րից ո րոշ ժա մա նակ է պա հանջ վում ին ֆոր մա ցի ան 
մշա կե լու հա մար, այն պես ո ր՝ դա նկա տի ու նե ցեք:
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Ճշ տեք վճար նե րի կարգն ու չա փը
 Նախ քան հար ցումն ու ղար կե լը, ստու գեք հար ցում ու ղար կե լու կամ տե ղե կու թյուն ստա նա լու 
վճար նե րի կար գը: Այդ պի սով, դուք կի մա նաք ձեր ի րա վունք նե րը, ե թե պե տա կան պաշ տո նյան 
ան սպա սե լի ո րեն ձե զա նից գու մար պա հան ջի: Կա րող եք ին ֆոր մա ցի ան պա հան ջել է լեկտ րո-
նային տար բե րա կով, որ պես զի խու սա փեք պատ ճեն ման եւ փոս տով ու ղար կե լու ծախ սե րից, ի նչ-
պես նաեւ այլ վճար նե րից՝ բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ ձեզ ան հրա ժեշտ ին ֆոր մա ցի ան 
է լեկտ րո նային ֆոր մա տով գո յու թյուն չու նի: Չնա յած ան գամ չթ վայ նաց ված փաս տա թուղ թը մեր 
օ րե րում հնա րա վոր է սքան ա նել եւ ու ղար կել է լեկտ րո նային փոս տի մի ջո ցով:

Ի մա ցեք ձեր ի րա վունք նե րը

 Նախ քան սկ սե լը՝ պար զեք ձեր ի րա վունք նե րը, որ պես զի ի մա նաք, թե դուք ի նչ կա րող եք ա կն-
կա լել, եւ պե տա կան պաշ տո նյան ներն ի նչ են պար տա վոր եւ ի նչ պար տա վոր չեն ա նել: Օ րի նակ՝ 
տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան մա սին շատ օ րենք ներ իշ խա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին 
պար տադ րում են պա տաս խա նել կոնկ րետ ժա մա նա կա հատ վա ծում: Ամ բողջ աշ խար հում այդ 
օ րենք նե րի հիմ նա կան մա սը պար տադ րում է պա տաս խան տրա մադ րել մի քա նի օ րից մին չեւ մեկ 
ա մս վա ըն թաց քում: Հա մոզ վեք, որ տե ղ յակ եք այս ժամ կետ նե րի մա սին՝ նախ քան հար ցումն ու-
ղար կե լը և ու ղար կե լուց նշեք ձեզ մոտ ամ սա թի վը:

Պե տա կան մար մին նե րը պար տա վոր չեն մշա կել ձեզ ան հրա ժեշտ ին ֆոր մա ցի ան, սա կայն պար-
տա վոր են տրա մադ րել ի րենց մոտ ե ղած բո լոր այն տվյալ նե րը, ո րոնք ի րենց ի րա վա սու թյուն նե րի 
շր ջա նա կում են:

 Ա սեք, որ գի տեք ձեր ի րա վունք նե րը
 Սո վո րա բար օ րեն քը չի պար տադ րում, որ հարց ման մեջ դուք նշեք տե ղե կու թյուն ստա նա լու ի րա-
վուն քը կամ Տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան մա սին օ րեն քը, սա կայն խոր հուրդ է տր վում հարց-
ման մեջ նշել այդ մա սին, քա նի որ այն ցույց է տա լիս, որ դուք տե ղ յակ եք ձեր ի րա վունք նե րից, 
եւ գու ցե նպաս տի ձեր հարց ման ճիշտ մշակ մա նը: Նշենք նաեւ, որ Եվ րո պա կան մի ու թյուն հար-
ցում ներ ու ղար կե լիս կա րե ւոր է ը նդ գծել, որ ձեր հար ցումն ին ֆոր մա ցի ային հա սա նե լի ու թյուն 
ստա նա լու հա մար է եւ հա տուկ հի շա տա կել « Կա նո նա կարգ 1049/2001-ը»:

 Հար ցու մը պետք է լի նի պարզ
 Բո լոր ե րկր նե րում էլ միշտ ա վե լի լավ է սկ սել տե ղե կու թյուն ստա նա լու պարզ հար ցում ու ղար կե-
լով, եւ մի այն նախ նա կան ին ֆոր մա ցի ան ստա նա լուց հե տո ա վե լաց նել ա վե լի շատ հար ցեր: Այդ-
պի սով, խու սա փում եք պե տա կան մարմ նի կող մից « բարդ հարց մա նը» պա տաս խա նե լու հա մար 
լրա ցու ցիչ ժա մա նակ պա հան ջե լու ռիս կից:

 Մի շեղ վեք թե մայից 
Այն հարց մա նը, ո րի պա տաս խանն ա կն կալ վում է ստա նալ մի այն մեկ վար չու թյու նից, հա վա նա-
բար ա վե լի շուտ կպա տաս խա նեն, քան մի ան գա մից մի քա նի վար չու թյուն նե րից տվյալ ներ պա-
հան ջող մեկ ու րիշ հարց մա նը: Պե տա կան մարմ նի` եր րորդ կող մի հետ խորհր դատ վու թյուն են-
թադ րող հար ցու մը (օ րի նակ` մաս նա վոր ըն կե րու թյան կամ պե տա կան մեկ այլ մարմ նի կող մից 
տրա մադ րած տե ղե կու թյան վե րա բե րյալ) կա րող է ա վե լի եր կար ժա մա նակ պա հան ջել պա տաս-
խա նե լու հա մար, քան մյուս նե րը: Այն պես որ, հա մառ ե ղեք:

Ու սում նա սի րեք ի րա վի ճա կը ներ սից
 Փոր ձեք վեր լու ծել ստաց ված տվյալ նե րը: Օ րի նակ, ե թե ձեզ տրա մադր վել է ոս տի կա նա կան դա-
տարկ ձե ւա չա փի պատ ճեն, ո րը ոս տի կան նե րը լրաց նում են ճա նա պար հային վթար նե րից հե տո, 
կա րող եք տես նել, թե նման դեպ քե րում ի նչ ին ֆոր մա ցի ա է գրանց վում, եւ ին չը՝ ոչ:
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Ե ղեք կոնկ րետ
 Նախ քան հար ցումն ու ղար կե լը մտա ծեք, թե ա րդյոք ձեր հար ցե րը պա րու նա կում են ո րե ւէ եր կի-
մաս տու թյուն: Սա շատ կա րե ւոր է հատ կա պես այն դեպ քում, ե րբ պատ րաստ վում եք հա մե մա տել 
տար բեր պե տա կան մար մին նե րի տվյալ նե րը: Օ րի նակ, ե թե դուք խնդ րել եք նա խորդ ե րեք տար
վա թվե րը, ո րոշ պե տա կան մար մին ներ ձեզ կու ղար կեն նա խորդ ե րեք օ րա ցու ցային տա րի նե րի 
տվյալ նե րը, մյուս նե րը` ե րեք ֆի նան սա կան տա րի նե րի նը, ո րոնք դուք չեք կա րող ո ւղ ղա կի ո րեն 
հա մե մա տել մի մյանց հետ: Ե թե ո րո շել եք ձեզ հե տաքրք րող ի րա կան հար ցը թաքց նել ա վե լի ը նդ-
հա նուր հարց ման մեջ, այդ դեպ քում այն պետք է ձևա կերպ ված լի նի այն քան ը նդ հա նուր, որ ը նդ-
գր կի նաեւ ձեզ ան հրա ժեշտ ին ֆոր մա ցի ան, սա կայն մի եւ նույն ժա մա նակ՝ չլի նի ան հս տակ կամ 
հար ցու մը մեր ժե լու ցան կու թյուն ա ռա ջաց նի: Հս տակ եւ պարզ հար ցում նե րին ա վե լի շուտ եւ հս-
տակ պա տաս խան ներ են տր վում:

 Ու ղար կեք մի քա նի հար ցում ներ 

Ե թե վս տահ չեք, թե կոնկ րետ որ մարմ նին է հաս ցե ագր ված ձեր հար ցու մը,  այն մի ա ժա մա նակ 
ու ղար կեք եր կու, ե րեք կամ ա վե լի մար մին նե րի: Ո րոշ դեպ քե րում տար բեր մար մին ներ ձեզ տար-
բեր կերպ կպա տաս խա նեն, սա կայն դա կա րող է օգ տա կար լի նել. այն կտ րա մադ րի ձեր կող մից 
հե տաքնն վող թե մայով հա սա նե լի ին ֆոր մա ցի այի ամ բող ջա կան պատ կե րը: 

Ու ղար կեք մի ջազ գային հար ցում ներ
 Ներ կա յումս ա վե լի շատ է լեկտ րո նային հար ցում ներ կա րե լի է ու ղար կել, եւ կապ չու նի` որ տեղ 
եք ապ րում: Ե թե դուք չեք բնակ վում այն ե րկ րում, ո րին ո ւղղ ված է հար ցու մը, ա պա ձեր նա մա կը 
եր բեմն կա րող եք ու ղար կել դես պա նա տուն, որ տե ղից այն կփո խան ցեն հա մա պա տաս խան ի րա-
վա սու մարմ նին: Սա կայն նախ քան այդ քայ լը, պետք է ճշ տել դես պա նա տան պատ րաս տա կա մու-
թյու նը, քա նի որ հա ճախ դես պա նա տան աշ խա տա կից նե րը տե ղ յակ չեն ին ֆոր մա ցի ա ստա նա լու 
ի րա վուն քի ման րա մաս նե րին: Ե թե այդ պես է, ա վե լի ա պա հով կլի նի հար ցումն ան մի ջա պես հա-
մա պա տաս խան ի րա վա սու մարմ նին ու ղար կե լը:

 Փորձ նա կան հար ցում ներ ու ղար կեք 
Ե թե մտա դիր եք մի եւ նույն հար ցումն ու ղար կել բազ մա թիվ պե տա կան մար մին նե րի, ա պա որ պես 
փոր ձար կում սկ սեք այդ գոր ծըն թա ցը մի քա նի մար մին նե րին ու ղար կե լով հարց ման նախ նա կան 
տար բե րա կը: Սա կօգ նի հաս կա նալ, թե ա րդյոք դուք ճիշտ տեր մի նա բա նու թյուն եք օգ տա գոր ծում 
ձեզ ան հրա ժեշտ ին ֆոր մա ցի ան ստա նա լու հա մար, եւ ա րդյոք ձեր հար ցե րի պա տաս խան նե րը 
գո յու թյուն ու նեն, որ պես զի հե տա գա յում ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կա րո ղա նաք վե րա նայել 
ձեր հար ցու մը՝ նախ քան բո լո րին ու ղար կե լը:

 Պատ րաստ ե ղեք սահ մա նա փա կում նե րի 
Ե թե կար ծում եք, որ ձեր հարց ման նկատ մամբ հնա րա վոր է կի րառ վեն սահ մա նա փա կում ներ, 
ա պա  ա ռանձ նաց րեք պո տեն ցի ալ զգա յուն ին ֆոր մա ցի այի վե րա բե րյալ հար ցը մյուս նե րից, ո րոնք 
ը ստ ա ռողջ բա նա կա նու թյան՝ չպետք է են թարկ վեն սահ մա նա փա կում նե րի: Այ նու հե տեւ բա ժա-
նեք ձեր հար ցու մը եր կու մա սի եւ եր կու ա ռան ձին հար ցում ու ղար կեք:

Խնդ րեք, որ բնօ րի նակ փաս տաթղ թե րը ձեզ հա սա նե լի դարձ նեն 
Ե թե դուք մոտ եք ապ րում այն վայ րին, որ տեղ ին ֆոր մա ցի ան պահ վում է (օ րի նակ` բնակ վում եք 
մայ րա քա ղա քում, որ տեղ պահ պան վում են փաս տաթղ թե րը), կա րող եք խնդ րել, որ ձեզ տրա-
մադ րեն բնօ րի նակ փաս տաթղ թերն ու սում նա սի րե լու հնա րա վո րու թյուն: Սա կա րող է օգ տա կար 
լի նել հատ կա պես այն դեպ քում, ե րբ ու սում նա սի րում եք մեծ ծա վա լով փաս տաթղ թե րում պահ վող 
ին ֆոր մա ցի ա եւ ցան կա նում եք աչ քի ան ցկաց նել դրանք: Թույլտ վու թյու նը պետք է լի նի ան վճար 
եւ կազ մա կերպ վի ձեզ հա մար ող ջա միտ ժամ կետ նե րում:
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Գ րա ռում ներ ա րեք
 Ձեր հար ցումն ու ղար կեք գրա վոր տար բե րա կով եւ պա հեք դրա պատ ճե նը, որ պես զի հե տա գա-
յում կա րո ղա նաք ա պա ցու ցել հար ցումն ու ղար կե լու փաս տը, ե թե ստիպ ված լի նեք դա տա րան 
դի մել չպա տաս խա նե լու հա մար կամ նյութ պատ րաս տել դրա հի ման վրա:

Հան րայ նաց րեք ձեր հար ցու մը
 Հարց ման պա տաս խա նի գոր ծըն թացն ա րա գաց նե լու հա մար հան րայ նաց րեք այն փաս տը, 
որ դուք հար ցում եք ու ղար կել: Ե թե տեքս տային կամ աու դի ո-վի զո ւալ նյութ պատ րաս տեք 
այդ մա սին, դա կա րող է ստի պել պե տա կան մարմ նին պա տաս խա նել ձեր հարց մա նը: Կա-
րող եք թար մաց նել ին ֆոր մա ցի ան, հենց ստա նաք հարց ման պա տաս խա նը, կամ ե թե նա-
խա տես ված ժա մա նա կա հատ վա ծում չեն պա տաս խա նել, կա րող եք դրա մա սին լուր պատ-
րաս տել: Այս քայ լե րին դի մե լը հա վե լ յալ օ գուտ կտա, քա նի որ հան րու թյա նը կսո վո րեց նեք 
ին ֆոր մա ցի ա ստա նա լու ա զա տու թյան մա սին եւ կցու ցադ րեք, թե ի նչ պես է այն աշ խա տում 
գործ նա կա նում:

 Գո յու թյուն ու նեն նաեւ մի շարք հի ա նա լի ծա ռա յու թյուն ներ, ո րոնք կա րող եք օգ տա գոր ծել հար-
ցումն ու ղար կե լու եւ պա տաս խանն ստա նա լու հա մար: Դրան ցից է What Do They Know? պլատ ֆոր-
մը` Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյուն նե րին, Frag den Staat-ը` Գեր մա նի այի պե տա կան մար մին նե րին 
հար ցում ա նե լու հա մար եւ Ask the EU-ն Եվ րա մի ու թյան կա ռույց նե րի հա մար: Alaveteli նա խա գիծն 
օգ նում է աշ խար հի տաս նյակ ե րկր նե րում նման ծա ռա յու թյուն ներ ա պա հո վե լուն:

Ներգ րա վեք ձեր գոր ծըն կեր նե րին 
Ե թե ձեր գոր ծըն կեր նե րը կաս կա ծամ տո րեն են վե րա բեր վում տե ղե կու թյուն ստա նա լուն ու հար-
ցում ներ ու ղար կե լուն, նրանց հա մո զե լու ա մե նա լավ տար բե րա կը հարց ման մի ջո ցով ձեռք բեր-
ված ին ֆոր մա ցի այի հի ման վրա նյութ պատ րաս տելն է: Հոդ վա ծում կամ հե ռար ձակ վող նյու թում 
խրա խուս վում է նշել, որ դուք օ գտ վել եք տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան մա սին օ րեն քից եւ հենց 
դրա մի ջո ցով եք ձեռք բե րել ին ֆոր մա ցի ան: Այն կն պաս տի այս օ րեն քի կշ ռի ա վե լաց մանն ու 
կբարձ րաց նի հան րու թյան՝ ի րենց ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կաց վա ծու թյան մա կար դա կը:

Խնդ րեք տրա մադ րել չմ շակ ված տվյալ նե րը 
Ե թե ու զում եք վեր լու ծել, հե տա զո տել կամ ի նք ներդ մշա կել տվ յալ նե րը, պետք է պար զո րոշ կեր-
պով խնդ րեք, որ պես զի տվյալ նե րը տրա մադր վեն է լեկտ րո նային տար բե րա կով` հա մա կար գիչ-
նե րի կող մից ըն թեռ նե լի ֆոր մա տով: Գու ցե կա րիք լի նի հս տա կեց նել ձեր խնդ րան քը` մաս նա վո-
րեց նե լով, որ օ րի նակ՝ բյու ջե տային ին ֆոր մա ցի ան ձեզ ան հրա ժեշտ է այն պի սի ֆոր մա տով, ո րը 
«հ նա րա վոր կլի նի վեր լու ծել հաշ վա պա հա կան ծրագ րով»: Գու ցե ան հրա ժեշտ լի նի ին ֆոր մա ցի-
ան խնդ րել նաեւ « մաս նատ ված» կամ « հա տի կա վոր ված» ձե ւա չա փով: Այս ա մե նի մա սին ա վե լի 
ման րա մասն կա րող եք կար դալ այս հաշ վետ վու թյան մեջ:

Հար ցում ներ այն պի սի կազ մա կեր պու թյուն նե րի մա սին, ո րոնց վրա ին ֆոր մա ցի այի ա զա տու-
թյան մա սին օ րեն քը չի տա րած վում։
 Ձեզ կա րող են հե տաքրք րել ՀԿ-ներ, մաս նա վոր, կրո նա կան կամ այն պի սի ըն կե րու թյուն ներ, 
ո րոնց ին ֆոր մա ցի այի ա զա տու թյան մա սին օ րեն քը չի պար տադ րում տե ղե կու թյուն ներ տրա-
մադ րել։ Ին չե ւէ, նրանց մա սին տե ղե կու թյուն ստա նալ հնա րա վոր է պե տա կան կա ռույց նե րի 
մի ջո ցով, ո րոնց վրա ին ֆոր մա ցի այի ա զա տու թյան մա սին օ րեն քը տա րած վում է։ Օ րի նակ` 
դուք կա րող եք պե տա կան վար չու թյա նը կամ նա խա րա րու թյա նը հարց նել, թե ա րդյոք նրանք 
ֆի նան սա վո րել կամ ա ռնչ վել են կոնկ րետ ՀԿ-ի կամ մաս նա վոր ըն կե րու թյան հետ, եւ ա պա 
պա հան ջեք հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րը։ Ձեր՝ ին ֆոր մա ցի այի ա զա տու թյան օ րեն քի 
վրա հիմն ված դի մու մը պատ րաս տե լու հա մար կա րող եք խորհր դակ ցու թյուն խնդ րել Legal 

http://www.whatdotheyknow.com/
http://www.whatdotheyknow.com/
https://fragdenstaat.de/
https://fragdenstaat.de/
http://www.asktheeu.org/
http://www.asktheeu.org/
http://www.alaveteli.org/
http://www.alaveteli.org/
https://www.access-info.org/documents/Access_Docs/Advancing/Beyond_Access_7_January_2011_web.pdf
https://www.access-info.org/wp-content/uploads/Beyond_Access_7_January_2011_web.pdf
http://www.legalleaks.info/toolkit.html
http://www.legalleaks.info/toolkit.html
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Leaks toolkit for journalists-ից («Ի րա վա կան ար տա հոսք» լրագ րող նե րի հա մար նա խա տես ված 
գոր ծի քա կազմ)։

Այս հատ վա ծը գրել են Հե լեն Դար բիշ րը (Access Info Europe), Ջորջ Պա դեյս կին (Լ րագ րու թյան Knight 
կր թա թո շա կի ծրագ րի մաս նա կից, Ստեն ֆոր դի հա մալ սա րան),  Մար տին Ռո զեն բաու մը (BBC) եւ 
Ֆաբ րի ցի ո Սկ րո լի նին (London School of Economics and Political Science)։

 

http://www.legalleaks.info/toolkit.html
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ԲԱՑ ԱՂ ԲՅՈՒՐ ՆԵ ՐՈՒՄ ԻՆ ՖՈՐ ՄԱ ՑԻ ԱՅԻ Ո ՐՈ ՆՈՒՄՆ ԱՇ ԽԱ ՏՈՒՄ Է. 
ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾԵՔ ԱՅՍ ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ
 
Ին ֆոր մա ցի այի ա զա տու թյան մա սին օ րենսդ րու թյունն օգ տա գոր ծե լը կամ բաց աղ բյուր նե րում 
ին ֆոր մա ցի այի ո րո նու մը հի ա նա լի գոր ծիք ներ ե ն։ Սա կայն դրան ցով հա ջո ղու թյան հաս նե լու հա-
մար ան հրա ժեշտ են մե թո դի կա եւ շատ հա ճախ՝ հե տե ւո ղա կա նու թյուն։ Ա հա իմ հե տաքն նա կան 
լրագ րու թյան փոր ձից ե րեք օ րի նակ, ո րոնք ցույց են տա լիս այս մե թոդ նե րի ու ժեղ եւ թույլ կող մե-
րը։

Ն կար 56. Ֆեր մա նե րի սուբ սի դի ա նե րի կայք (Farmsubsidy.org)
 

Օ րի նակ 1. Սուբ սի դի ա ներ ֆեր մա նե րին
 Ա մեն տա րի Եվ րա մի ու թյու նը ֆեր մա նե րին եւ ֆեր մե րային ին դուստ րի ային որ պես սուբ սի դի ա 
տրա մադ րում է մոտ 60 մի լի արդ եվ րո։ Ա մեն տա րի։ Այս պրակ տի կան սկիզբ է ա ռել 1950-ա կան-
նե րից, ե րբ քա ղա քա կան դաշ տում տա րած ված էր այն պն դու մը, որ սուբ սի դի ա ներն օգ նում են 
ա մե նաաղ քատ ֆեր մեր նե րին։ Այ դու հան դերձ, Դա նի ա յում 2004թ. ին ֆոր մա ցի այի ա զա տու թյան 
օ րեն քի շնոր հիվ ար ված ա ռա ջին բա ցա հայ տում նե րը ցույց տվե ցին, որ սա զուտ պն դում է ր։ Փոք-
րիկ ֆեր մա նե րը դժ վար կա ցու թյան մեջ է ին, եւ այդ մա սին դժ գո հում է ին թե՛ մաս նա վոր զրույց-
նե րում, եւ թե՛ հրա պա րա կայ նո րեն, ի սկ ի րա կա նում գու մա րը հիմ նա կա նում բա ժին էր հաս նում 
խո շոր հո ղա տե րե րին։ Ես ցան կա նում է ի պար զել, թե ա րդյոք նույն ի րա վի ճա կը տի րում է ո ղջ 
Եվ րո պա յում։

2004թ. ամ ռա նը տվյալ ներ ստա նա լու հա մար դի մե ցի Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վին: Այն ԵՄ 
ան դամ ե րկր նե րից տվյալ ներ է ստա նում ա մեն տար վա փետր վա րին: Տվ յալ նե րը ցույց են տա լիս, 
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թե ով քեր են ԵՄ-ին դի մում ֆի նան սա վոր ման հա մար, որ քան գու մար է հատ կաց վում շա հա ռու-
նե րին եւ ա րդյոք գու մա րը տրա մադր վում է գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վե լու, տա րա ծաշր ջա նը 
զար գաց նե լու, թե կա թի փո շի ար տա հա նե լու հա մար։ Այն ժա մա նակ Հանձ նա ժո ղո վը տվյալ-
ներն ստա նում էր սկա վա ռակ նե րի վրա՝ CSV ֆայ լե րով։ Ի րա կա նում տվյալ նե րը շատ է ին, սա կայն 
դրանց հետ աշ խա տե լը հեշտ էր, ե թե կա րո ղա նայիք գլուխ հա նել:

2004թ. Հանձ նա ժո ղո վը հրա ժար վեց տվյալ ներ տրա մադ րե լուց` հիմ նա կա նում պատ ճա ռա բա նե-
լով, որ տվյալ նե րը վեր բեռն վել է ին տվյալ նե րի բա զա եւ ա ռանց հս կա յա կան աշ խա տանք ա նե-
լու դրանք հնա րա վոր չէր լի նի տրա մադ րել։ ԵՄ օմ բուդս մենն այս պատ ճա ռա բա նու թյու նը ո րա-
կեց որ պես կա ռա վար ման թե րա ցում։ 2004թ. մենք դա տա կան քաշք շու կի ժա մա նակ չու նե ինք եւ 
պար զա պես ցան կա նում է ինք տվյալ ներ ու նե նալ։

Այս պի սով, մենք մի ա վոր վե ցինք եվ րո պա կան մյուս ե րկր նե րից մեր գոր ծըն կեր նե րի հետ` յու րա-
քան չ յուր պե տու թյան վե րա բե րյալ տվյալ ներ գտ նե լու հա մար: Բրի տա նա ցի, շվեդ եւ հո լան դա ցի 
գոր ծըն կեր նե րը տվյալ նե րը կա րո ղա ցան ձեռք բե րել 2005թ.: Ֆին լան դի ան, Լե հաս տա նը, Պոր-
տու գա լի ան, Իս պա նի այի շր ջան նե րը, Սլո վե նի ան եւ այլ ե րկր ներ ե ւս տրա մադ րե ցին տվյալ ներ: 
Նույ նիսկ Գեր մա նի ա յում, ո րը դժ կա մո րեն է ին ֆոր մա ցի ա տրա մադ րում, 2007թ. ի նձ հա ջող վեց 
ո րո շա կի տվյալ ներ ստա նալ Հյու սի սային Ռեյն-Վեստ ֆա լի ա շր ջա նից: Տվ յալ նե րը ձեռք բե րե լու 
հա մար ստիպ ված է ի դի մել դա տա րան եւ ար դյուն քում կա րո ղա ցա մի քա նի հե տաքր քիր հոդ ված 
գրել Stern օն լայն ամ սագ րում:

 Արդյոք զու գա դի պությո՞ւն էր, որ Մեծ Բրի տա նի ան եւ Դա նի ան տվյալ նե րը հա սա նե լի դարձ րին 
մի ա ժա մա նակ: Ոչ, զու գա դի պու թյուն չէր: Ֆեր մեր նե րին տրա մադր վող սուբ սի դի ա նե րը պետք է 
դի տար կել Ա ռեւտ րի հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան հետ այդ ժա մա նակ ըն թա ցող բա նակ-
ցու թյուն նե րի հա մա տեքս տում, ե րբ ը նդ դեմ սուբ սի դա վոր ման ճն շում ներ է ին բա նեց վում: Դա նի-
ան եւ Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյու նը Եվ րո պայի ա ռա վել լի բե րալ պե տու թյուն նե րից են, այն պես 
որ այդ ե րկր նե րում այս պի սի թա փան ցի կու թյու նը  կա րող էր իս կա պես պայ մա նա վոր ված լի նել 
քա ղա քա կան գոր ծո նով:

 Սա կայն պատ մու թյունն այդ տեղ չի ա վարտ վում, հա վե լ յալ ման րա մաս նե րի եւ տվ յալ նե րի հա մար 
այ ցե լեք farmsubsidy.org կայք:

 Քաղ ված դա սեր. ու սում նա սի րեք բաց աղ բյուր նե րից տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու օ րենսդ րու-
թյու նը եւ օ գտ վեք այդ հնա րա վո րու թյու նից: Եվ րո պա յում ու նենք տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան 
օ րենք նե րի ան հա վա նա կան բազ մա զա նու թյուն: Տար բեր ե րկր ներ տար բեր ժա մա նակ նե րում 
տար բեր քա ղա քա կան շա հեր ու նեն: Սա կա րող եք օգ տա գոր ծել ի շահ ձեզ:

 Օ րի նակ 2. Կողմ նա կի ազ դե ցու թյուն ներ
 Մենք բո լորս նման ե նք փոր ձան մուշ ճա գար նե րի, ե րբ խոս քը դե ղեր ըն դու նե լու մա սին է: Դե ղե րը 
կա րող են ու նե նալ կողմ նա կի ազ դե ցու թյուն ներ: Բո լորս գի տենք դա, այդ ի սկ պատ ճա ռով հա վա-
սա րակշ ռում ե նք հնա րա վոր օ գուտ նե րը հնա րա վոր ռիս կե րի հետ եւ ո րո շում կա յաց նում: Դժ բախ-
տա բար, շատ հա ճախ այս ո րո շում նե րը գի տակց ված չեն:

 Երբ դե ռա հաս նե րը դեմ քի բշ տիկ նե րի դեմ դեղ են խմում, նրանք հույս ու նեն, որ կու նե նան հարթ 
մաշկ եւ ոչ թե վատ տրա մադ րու թյուն: Սա կայն սա հենց այն էր, ի նչ պա տա հում էր կոնկ րետ մի 
դե ղա մի ջոց ըն դու նե լու դեպ քում: Այն խմե լուց հե տո դե ռա հաս նե րը դառ նում է ին դեպ րե սիվ եւ 
նույ նիսկ ի նք նաս պա նու թյուն նե րի դի մում: Սա կայն դե ղի կողմ նա կի ազ դե ցու թյան վտան գը, ո րն 
ա կն հայ տո րեն լրագ րո ղա կան նյու թի թե մա էր, հեշտ չէր հաս տա տել:

http://www.stern.de/wirtschaft/news/unternehmen/agrarsubventionen-volle-toepfe-fuer-die-grossen-601794.html
http://www.stern.de/wirtschaft/news/unternehmen/agrarsubventionen-volle-toepfe-fuer-die-grossen-601794.html
http://farmsubsidy.org/
http://farmsubsidy.org/
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 Գո յու թյուն ու նեն դե ղե րի կողմ նա կի ազ դե ցու թյուն նե րի մա սին տվյալ ներ: Դեղ ար տադ րող նե րը 
պար տա վոր են կա նո նա վոր կեր պով ին ֆոր մա ցի ա տրա մադ րել ա ռող ջա պա հա կան մար մին նե-
րին նկատ վող կողմ նա կի ազ դե ցու թյուն նե րի մա սին: Դե ղը շու կա մտ նե լուց պես այս ին ֆոր մա ցի-
ային սո վո րա բար տի րա պե տում են եվ րո պա կան կամ տվյալ ե րկ րի իշ խա նու թյուն նե րը:

Սկզբ նա կան ին ֆոր մա ցի ան տե ղա կան մա կար դա կում կր կին ստաց վեց Դա նի ա յում: Դա նի ա ցի-
նե րից, հո լան դա ցի նե րից եւ բել գի ա ցի նե րից կազմ ված թի մի մի ջազ գային ու սում նա սի րու թյան 
ժա մա նակ Նի դեռ լանդ նե րը ե ւս տրա մադ րեց տվյալ ներ: Սա ին ֆոր մա ցի այի բաց աղ բյուր նե րից 
օ գտ վե լու ե ւս մեկ օ րի նակ էր: Այս գոր ծում մեզ շատ օգ նեց այն, որ Նի դեռ լանդ նե րի իշ խա նու-
թյուն նե րին մատ նա ցույց ա րե ցինք Դա նի ա յում տվյալ նե րի հա սա նե լի ու թյան օ րի նա կը:

 Սա կայն ի րո ղու թյունն այն էր, որ Եվ րո պա յում կային ի նք նաս պա նու թյան դի մած դե ռա հաս ներ, 
ցա վոք մի շարք ե րկր նե րում գրանց վել է ին նաեւ ի նք նաս պա նու թյուն նե րի դեպ քեր, եւ այս ա մե նը 
տե ղի էր ու նե ցել այդ դե ղը խմե լուց հե տո: Լրագ րող նե րը, հե տա զո տող նե րը եւ դե ռա հաս զո հե-
րի ըն տա նիք ներն ա նում է ին հնա րա վոր ա մեն ի նչ այդ ին ֆոր մա ցի ան ստա նա լու հա մար: Եվ րո-
պա կան մի ու թյան օմ բուդս մենն օգ նեց թա փան ցի կու թյան հաս նել Դե ղե րի եվ րո պա կան գոր ծա-
կա լու թյու նում, եւ կար ծես դա նրան հա ջո ղեց: Այն պես որ, լրագ րող նե րին մնում էր ձեռք բե րել 
տվ յալ նե րը եւ ման րա մասն վեր լու ծել դրանք: «Արդյո՞ք մենք բո լորս փոր ձա րա րա կան ճա գար ներ 
ե նք,- այս պես էր ձե ւա կեր պել մի հե տա զո տող,- կամ ա րդյո՞ք վե րահսկ ման մե խա նիզմ նե րը հու-
սա լի են»:

Քաղ ված դա սե րը. Ե րբ խոս քը թա փան ցի կու թյան մա սին է, ա պա մի բա վա րար վեք ստաց ված 
բա ցա սա կան պա տաս խա նով: Հա մառ ե ղեք եւ հե տե ւեք նյու թի զար գաց մա նը ժա մա նա կի ըն թաց-
քում: Ի րա վի ճա կը գու ցե փոխ վի, եւ հա սա նե լի դառ նան այն պի սի տվյալ ներ, ո րոնք ի սկզ բա նե 
ան հա սա նե լի է ին:

Օ րի նակ 3. Մահ վան ա ռեւ տուր
 Նո րա գույն պատ մու թյու նը բազ մա թիվ դժ բախ տու թյուն ներ է բե րել ժո ղո վուրդ նե րին, հատ կա պես 
պա տե րազմ նե րից հե տո եւ ան ցու մային ժա մա նա կաշր ջան նե րում: Այս պի սով, ի նչ պե՞ս կա րող են 
լրագ րող նե րը հե տաքն նու թյան հա մար տվյալ ներ ձեռք բե րել, ե րբ օ րի նակ մար դիկ, ո րոնք ան-
ցած տաս նա մյա կի պա տե րազ մից օ գուտ ներ են քա ղել, այժմ իշ խա նու թյան ղե կին են: Սլո վե նա ցի, 
խոր վաթ եւ բոս նի ա ցի լրագ րող նե րի մի թիմ հենց այս խն դի րը բա ցա հայ տե լու ա ռա ջադ րանքն էր 
իր ա ռաջ դրել:

 Թի մը ձեռ նա մուխ ե ղավ հե տաքն նե լու զեն քի վա ճառ քը նախ կին Հա րավս լա վի ա յում 1990-ա կան-
նե րի սկզ բին՝ ՄԱԿ-ի կող մից դր ված էմ բար գոյի ժա մա նակ: Աշ խա տան քի հիմ քում ըն կած է ին այս 
հար ցի վե րա բե րյալ խորհր դա րա նա կան հար ցում նե րը: Փո խադր ման եր թու ղին ար ձա նագ րե լու 
եւ ա ռեւտ րի կա ռուց ված քը հաս կա նա լու հա մար ան հրա ժեշտ էր հե տե ւել փո խադ րա մի ջոց նե րի 
տե ղա շար ժե րին` նա վե րի եւ բեռ նա տար նե րի հա մա րա նիշ նե րով:

Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րից օ գտ վող նե րի վե րա բե րյալ Սլո վե նի այի խորհր դա րա նա կան հանձ-
նա ժո ղով նե րը բազ միցս հե տաքն նու թյուն ներ է ին ան ցկաց րել, սա կայն եր բեք ո րե ւէ հս տակ եզ-
րա կա ցու թյան չէ ին ե կել: Այ դու հան դերձ, սլո վե նա կան թի մը տե ղե կու թյուն ստա նա լու հարց ման 
մի ջո ցով 6000 էջ ար ժե քա վոր, փաս տաթղ թեր եւ տվ յալ ներ էր ձեռք բե րել, ո րոնք ար դեն ա պա-
գաղտ նի աց ված է ին:

 Անհ րա ժեշտ էր ա ռանձ նաց նել դրանք փաս տաթղ թե րից եւ դա սա կար գել տվ յալ նե րի բա զա յում: 
Գո յու թյուն ու նե ցող տվյալ նե րը նո րե րով լրաց նե լով, վեր լու ծե լով եւ հե տա զո տե լով` հնա րա վոր 
ե ղավ քար տե զագ րել զենք-զի նամ թեր քի ա նօ րի նա կան վա ճառ քի բազ մա թիվ ու ղի ներ:
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Ս տաց վե ցին ե զա կի ար դյունք ներ, թի մը հա ջո ղու թյան հա սավ, ար ժա նա ցավ նաեւ ա ռա ջին մր-
ցա նա կի: Սա կայն ա մե նա կա րե ւորն այն է, որ այս պատ մու թյունն ա ռնչ վում է ամ բողջ տա րա-
ծաշր ջա նին եւ կա րող է լավ օ րի նակ լի նել այլ ե րկր նե րի լրագ րող նե րի հա մար, որ տե ղով ան ցել է 
« մա հա բեր բե ռը»:

 Քաղ ված դա սեր. փնտ րեք չմ շակ ված տվյալ ներ ձեզ հա մար ա մե նաանս պա սե լի տե ղե րում եւ հա-
մադ րեք դրանք բաց, հա սա նե լի տվյալ նե րի հետ:

Բ րի ջիթ Ա լֆ թեր, Journalismfund.eu

 
 
 
ՀԱ ՄԱ ՑԱՆ ՑԻՑ ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵ ՐՈՒ ՄԸ

Փոր ձել եք ա մեն ի նչ, սա կայն չեք կա րո ղա ցել ձեռք բե րել ձեզ ան հրա ժեշտ ին ֆոր մա ցի ան: Դուք 
գտել եք ին ֆոր մա ցի ան հա մա ցան ցում, սա կայն, ա վաղ, ներ բեռ նե լու հնա րա վո րու թյուն չկա, ի սկ 
պատ ճե նա հա նել չի հա ջող վում: Մի՛ վհատ վեք, գու ցե դեռ տար բե րակ լի նի ստա նա լու ձեզ ան հրա-
ժեշտ տվյալ նե րը: Օ րի նակ, դուք կա րող ե ք՝

• Ձեռք բե րել տվ յալ ներ հա մա ցան ցային աշ խա տած րագ րե րի ին տեր ֆեյ սի օգ նու թյամբ, ի նչ-
պի սին են օն լայն տվյալ նե րի բա զա նե րի ին տեր ֆեյս նե րը եւ մի շարք ժա մա նա կա կից վեբ 
հա վել ված ներ (նե րա ռյալ Twitter-ը, Facebook-ը եւ այլն): Սա պե տա կան եւ կո մեր ցի ոն, ի նչ-
պես նաեւ սո ցի ա լա կան մե դի ա նե րի կայ քե րի տվյալ նե րին հա սա նե լի ու թյուն ու նե նա լու հի-
ա նա լի տար բե րակ է:

• Դուրս բե րեք տվյալ ներ PDF ֆայ լե րից: Սա շատ դժ վար է, քա նի որ PDF-ը տպիչ նե րի հա-
մար մշակ ված լե զու է եւ փաս տաթղ թում ե ղած տվյալ նե րի կա ռուց ված քի վե րա բե րյալ քիչ 
տե ղե կու թյուն ներ է պա րու նա կում: PDF ֆայ լե րից տվյալ նե րի դուրս բե րումն այս գր քի ու-
սում նա սի րու թյուն նե րի շր ջա նա կից դուրս է, սա կայն կան ո րոշ գոր ծիք ներ եւ ձեռ նարկ ներ, 
ո րոնք կօգ նեն ձեզ այս հար ցում:

• Հա տուկ ծրագ րե րի մի ջո ցով կոր զեք տվյալ ներ կայ քե րից. սա մի գոր ծըն թաց է, ո րի ժա-
մա նակ հա մա կարգ ված կեր պով սո վո րա կան կայ քէ ջից տվյալ ներ են դուրս բեր վում: Դա 
ար վում է ծրագ րի մի ջո ցով կամ ոչ ծա վա լուն կոդ գրե լով: Չնա յած այս մե թո դը շատ ազ դե-
ցիկ է եւ կա րող է օգ տա գործ վել տար բեր տե ղե րում, սա կայն այն ո րո շա կի գի տե լիք ներ է 
պա հան ջում հա մա ցան ցի կա ռուց ված քի եւ այն մա սին, թե ի նչ պես է գոր ծում այն:

Տեխ նի կա կան բո լոր այս հո յա կապ հնա րա վո րու թյուն նե րի հետ մեկ տեղ՝ մի մո ռա ցեք պարզ տար-
բե րակ նե րի մա սին: Հա ճախ ար ժե ժա մա նակ ծախ սել եւ փնտ րել տվ յալ ներն այն պի սի ֆոր մա-
տով, ո րը գր ված կլի նի հա մա կար գիչ նե րի հա մար ըն թեռ նե լի ձե ւա չա փով կամ կա րող եք դա խնդ-
րել այն մարմ նից, ո րն ու նի այդ տվյալ նե րը:

 Այս բաժ նում խո սե լու ե նք HTML ծրագ րա վոր ման լեզ վով գր ված կայ քէ ջե րից տվյալ նե րի կորզ ման 
ա մե նա պարզ օ րի նակ նե րի մա սին:

Ի՞նչ է նշա նա կում հա մա կար գիչ նե րի հա մար ըն թեռ նե լի տվյալ ներ
Այս մե թոդ նե րի մեծ մա սի նպա տակն այն պի սի ֆոր մա տով տվյալ ներ ձեռք բե րելն է, ո րոնք ըն-
թեռ նե լի կլի նեն հա մա կար գիչ նե րի հա մար, այ սինքն՝ հնա րա վոր կլի նի մշա կել այդ տվյալ նե րը 

http://www.journalismfund.eu/index.php?page=10&detail=154&be785f3421ff8f5ed50dfda00382b66049da3f53=a499c267af42d8392057f24e3fa5b9ca
http://www.journalismfund.eu/index.php?page=10&detail=154&be785f3421ff8f5ed50dfda00382b66049da3f53=a499c267af42d8392057f24e3fa5b9ca
http://www.journalismfund.eu/?page=9&detail=155
http://www.journalismfund.eu/?page=9&detail=155
http://www.journalismfund.eu/?page=9&detail=155
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հա մա կար գիչ նե րով՝ մարդ կանց կող մից վեր լու ծե լու փո խա րեն: Այս պի սի տվյալ նե րի կա ռուց ված-
քը կապ ված է ոչ թե ֆայ լե րում տե ղե կու թյուն նե րի ներ կա յաց ման ձևի, այլ դրան ցում նե րառ ված 
ին ֆոր մա ցի այի հետ։ Հա մա կար գիչ նե րի հա մար ըն թեռ նե լի ֆոր մատ նե րից են CSV-ն, XML-ը, 
JSON-ը եւ Excel ֆայ լե րը, մինչ դեռ Word ֆոր մա տի փաս տաթղ թե րը, HTML-վ գր ված է ջե րը եւ PDF 
ֆայ լե րը ա վե լի շատ կապ ված են ին ֆոր մա ցի այի վի զո ւալ կող մի հետ: Օ րի նակ՝ PDF-ը հենց տպի չի 
հա մար ստեղծ ված լե զու է, այն ին ֆոր մա ցի ա է տա լիս է ջի վրա պա րու նակ վող գծե րի եւ կե տե րի 
դիր քի, ոչ թե տար բե րա կե լի սիմ վոլ նե րի վե րա բե րյալ:

Ին չո՞ւ կայ քե րից տվյալ ներ կոր զել
 Բո լո րի հետ էլ պա տա հել է, որ բա ցում եք կայ քը, տես նում եք շատ հե տաքր քիր ա ղ յու սակ եւ փոր-
ձում եք պատ ճե նել այն Excel ֆոր մա տի ֆայ լի մեջ, որ պես զի կա րո ղա նաք ա վե լաց նել ո րոշ թվեր 
կամ պա հեք հե տա գա օգ տա գործ ման հա մար: Սա կայն հա ճախ դա հնա րա վոր չի լի նում ա նել 
կամ ձեզ ան հրա ժեշտ ին ֆոր մա ցի ան սփռ ված է մեծ թվով կայ քե րում: Ձեռ քով այդ ա մե նը պատ-
ճե նե լը շատ ա րագ կա րող է հոգ նեց նել, այդ ի սկ պատ ճա ռով ար ժե դրա փո խա րեն մի կարճ կոդ 
գրել, ո րն աշ խա տան քը ձեր փո խա րեն ավ տո մատ կեր պով կա նի:

Ծ րագ րի մի ջո ցով տվյալ նե րի կորզ ման ա ռա վե լու թյունն այն է, որ կա րող եք այն կի րա ռել գրե թե 
բո լոր կայ քե րի դեպ քում` ե ղա նա կի տե սու թյու նից մին չեւ պե տա կան ծախ սեր, ե թե նույ նիսկ կայ-
քը չու նի աշ խա տած րագ րի ծրագ րային ին տեր ֆեյս (API) չմ շակ ված տվյալ նե րի հա սա նե լի ու թյան 
հա մար:

 Ին չը կա րող եք կոր զել եւ ին չը՝ ո չ
 Ի հար կե, ոչ բո լոր տվյալ նե րը կա րող եք կոր զել. գո յու թյուն ու նեն ո րոշ սահ մա նա փա կում ներ: Կայ-
քից տվյալ նե րի կորզ ման գոր ծըն թա ցը դժ վա րաց նող հան գա մանք նե րը հե տե ւյալն են.

• Վատ կազմ ված HTML կոդ̀  քիչ կամ ոչ հա մա կարգ ված ին ֆոր մա ցի այով, այդ պի սին են, 
օ րի նակ, պե տա կան հին կայ քե րը:

• Իս կո րոշ ման (authentication) հա մա կար գեր, ո րոնք պետք է կան խեն ավ տո մատ հա սա նե լի-
ու թյու նը, օ րի նակ՝ CAPTCHA հա մա կար գը (տար բե րա կում է մարդ կանց ռո բոտ օգ տա տե րե-
րից) եւ paywall հա մա կար գը (մաս նա վոր ո րե ւէ կայ քում տե ղադր ված նյու թե րին հա սա նե լի-
ու թյուն ու նե նա լու հա մար բա ժա նոր դավ ճար):

• Հա մա կար գեր, ո րոնք բրաու զե րի քու քի նե րի (cookies) մի ջո ցով հե տե ւում են, թե ի նչ է ա նում 
օգ տա տե րը:

• Սիմ վոլ նե րի ցան կե րի ոչ ամ բող ջա կան լի նե լը կամ մի քա նի սիմ վոլ նե րով ո րո նում կա տա-
րե լու հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյուն:

• Սեր վե րի ադ մի նիստ րա տո րի կող մից լայ նա ծա վալ հա սա նե լի ու թյան ար գե լա փա կու մը:

 Սահ մա նա փա կում նե րի մյուս շարքն ի րա վա կան ար գելք ներն են: Ո րոշ պե տու թյուն ներ ճա նա չում 
են տվյալ նե րի բա զա նե րի հա սա նե լի ու թյան ի րա վուն քը, ո րը սա կայն կա րող է սահ մա նա փա կել 
քո ի րա վուն քը՝ վե րաօգ տա գոր ծե լու առ ցանց հրա պա րակ ված ին ֆոր մա ցի ան: Եր բեմն կա րող եք 
ան տե սել այս դրույթ նե րը եւ օգ տա գոր ծել դրանք: Կախ ված ձեր ե րկ րում գոր ծող ար դա րա դա-
տու թյան հա մա կար գից՝ դուք գու ցե ար տո նու թյուն ներ ու նե նաք որ պես լրագ րող: Բաց, հա սա նե-
լի պե տա կան աղ բյուր նե րից հա տուկ ծրագ րե րի մի ջո ցով տվ յալ ներ կոր զե լը պետք է որ խն դիր 
չա ռա ջաց նի, սա կայն նախ քան հրա պա րա կե լը ճիշտ կլի նի ե ւս մեկ ան գամ ճշ տել դա: Ա ռեւտ-
րային եւ ո րոշ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ պա կաս հան դուր ժող են այս հար ցում եւ 
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գու ցե ձեզ մե ղադ րեն ի րենց հա մա կար գե րը խա փա նե լու մեջ: Այլ ին ֆոր մա ցի ա օգ տա գոր ծե լը 
կա րող է ոտ նա հա րել ան ձնա կան կյան քի ան ձեռնմ խե լի ու թյան ի րա վուն քը, հե տե ւա բար խախ-
տել ան ձնա կան տվ յալ նե րի գաղտ նի ու թյան մա սին օ րենք նե րը կամ մաս նա գի տա կան է թի կայի 
կա նո նե րը:

 Գոր ծիք ներ, ո րոնք օգ նում են տվյալ ներ կոր զել
Գո յու թյուն ու նեն շատ ծրագ րեր, ո րոնք կա րե լի է օգ տա գոր ծել կայ քե րից լայ նա ծա վալ ին ֆոր-
մա ցի ա կոր զե լու հա մար՝ նե րա ռյալ բրաու զեր նե րի հա վե լում նե րը եւ ո րոշ վեբ ծա ռա յու թյուն ներ: 
Կախ ված նրա նից, թե ձեր հա մա կարգ չում ի նչ բրաու զեր է գոր ծում, այն պի սի գոր ծիք ներ, ի նչ-
պի սիք են Readability (այն օգ նում է է ջից տեքստ կոր զել)  կամ DownThemAll-ը (հ նա րա վո րու թյուն 
է տա լիս մի ան գա մից մի քա նի ֆայլ ներ բեռ նել) կօգ նեն ձեզ ավ տո մա տաց նել ո րոշ հոգ նե ցու ցիչ 
աշ խա տանք ներ, մինչ դեռ Chrome բրաու զե րի Scraper հա վե լումն ստեղծ վել է մաս նա վո րա պես 
կայ քե րից ա ղ յու սակ ներ կոր զե լու հա մար: Այն պի սի ը նդ լայ նում ներ, ի նչ պի սիք են FireBug-ը (Fire-
fox բրաու զե րի հա մար, նույն բա նը Chrome, Safari եւ IE բրաու զեր ներն ար դեն ու նեն) հնա րա վո րու-
թյուն են տա լիս ձեզ ճշգ րիտ հե տե ւե լու, թե ի նչ պես է կայ քը կա ռուց ված, եւ հա ղոր դակց ման ի նչ 
գոր ծըն թաց է ըն թա նում ձեր բրաու զե րի եւ սեր վե րի մի ջեւ:

ScraperWiki-ն կայք է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ին ֆոր մա ցի այի կորզ ման հա մար կո դեր 
գրել ծրագ րա վոր ման տար բեր լե զու նե րով` նե րա ռյալ Python, Ruby եւ PHP: Ե թե ցան կա նում 
եք կոր զումն սկ սել ա ռանց ծրագ րա վոր ման գոր ծիք նե րով ձեր հա մա կար գի չը ծան րա բեռ նե-
լու, ա պա սա լա վա գույն տար բե րակն է: Այլ վեբ ծա ռա յու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են Google Spread-
sheets-ը եւ Yahoo! Pipes-ը, նույն պես հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ո րո շա կի ին ֆոր մա ցի ա կոր զել 
այլ կայ քե րից:

 Ինչ պես է տվյալ նե րի կորզ ման գոր ծըն թացն ի րա կա նաց վում
Կայ քե րից ին ֆոր մա ցի այի կոր զու մը սո վո րա բար ի րա կա նաց վում է կարճ կո դե րի մի ջո ցով՝ գր-
ված Python, Ruby կամ PHP ծրագ րա վոր ման լե զու նե րով: Ճիշտ լեզ վի ը նտ րու թյու նը մե ծա պես 
կախ ված է նրա նից, թե ի նչ լե զու են օգ տա գոր ծում ձեր շր ջա պա տի մաս նա գետ նե րը: Ե թե ձեր խմ-
բագ րու թյու նում կամ քա ղա քում ո րե ւէ մեկն ար դեն աշ խա տում է ծրագ րա վոր ման այս լե զու նե րից 
մե կով, այդ դեպ քում ար ժե օգ տա գոր ծել նույն լե զուն:

Չ նա յած վե րոն շյալ գոր ծիք նե րը, ո րոնք աշ խա տում են «ք լիք ա նե լու եւ ցույց տա լու սկզ բուն քով», 
կա րող են օգ տա կար լի նել սկզբ նա կան փու լում, կայ քից տվյալ ներ կոր զե լու ի րա կան բար դու թյու-
նը ծրագ րի կո դում ճիշտ նշելն է այն է ջե րը եւ այդ է ջե րում առ կա տար րե րը, որ պես զի ծրա գի րը 
կոր զի հենց այն տվյալ նե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են: Այս աշ խա տան քը կապ ված է ոչ թե ծրագ րա-
վոր ման, այլ ա ռա վե լա պես կայ քե րի եւ տվ յալ նե րի բա զա նե րի կա ռուց ված քը հաս կա նա լու հետ:

 Կայ քը ցու ցադ րե լիս ձեր բրաու զե րը գրե թե միշտ օգ տա գոր ծե լու է եր կու տեխ նո լո գի ա. ա ռա ջի նը 
HTTP-ն է, ո րի մի ջո ցով բրաու զե րը հա ղոր դակց վում է սեր վե րի հետ եւ հար ցում ա նում կոնկ րետ 
աղ բյուր ներ, ի նչ պի սիք են օ րի նակ՝ փաս տաթղ թե րը, նկար նե րը կամ տե սա նյու թե րը: Ե րկ րոր դը 
HTML-ն է: Սա ծրագ րա վոր ման լե զու է, ո րով գր վում են կայ քե րը:

Կայ քէ ջե րի ա նա տո մի ան
HTML-ով գր ված յու րա քան չ յուր էջ վան դակ նե րի հի ե րար խի ա է (ո րոնք բա նա ձեւ վում են HTML 
« թե գե րով»՝ պի տակ նե րով։ Մեծ վան դա կը պա րու նա կում է մի քա նի փոքր վան դակ ներ, օ րի նակ՝ 
ա ղ յու սակ, ո րը բա ժան վում է ա վե լի փոքր բա ժին նե րի` տո ղե րի եւ սյու նակ նե րի: Գո յու թյուն ու նեն 
պի տակ նե րի տար բեր տե սակ ներ, ո րոնք տար բեր գոր ծա ռույթ են կա տա րում. ո րոշ նե րը ստեղ-
ծում են վան դակ ներ, մյուս նե րը՝ ա ղ յու սակ ներ, պատ կեր ներ կամ հղում ներ: Պի տակ նե րը կա րող 
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http://www.downthemall.net/
https://chrome.google.com/webstore/detail/mbigbapnjcgaffohmbkdlecaccepngjd
https://chrome.google.com/webstore/detail/mbigbapnjcgaffohmbkdlecaccepngjd
https://chrome.google.com/webstore/detail/mbigbapnjcgaffohmbkdlecaccepngjd
http://getfirebug.com/
http://getfirebug.com/
https://scraperwiki.com/
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են նաեւ ու նե նալ հա վե լ յալ հատ կու թյուն ներ (օ րի նակ՝ դրանք կա րող են լի նել յու րօ րի նակ ո րո շիչ-
ներ) եւ կա րող են պատ կա նել խմ բե րի, ո րոնք կոչ վում են « դա սեր»: Սա հնա րա վոր է դարձ նում 
թի րա խա վո րել եւ նե րա ռել փաս տաթղ թում առ կա ան հա տա կան տար րեր: Այս ե ղա նա կով հա մա-
պա տաս խան տար րեր ը նտ րե լը եւ նրանց բո վան դա կու թյու նը դուրս բե րե լը կորզ ման կոդ գրե լու 
բա նա լին է:

Կայ քէ ջում տար րե րը դի տար կե լիս ամ բողջ բո վան դա կու թյու նը կա րե լի է բա ժա նել վան դակ նե րի, 
ո րոնք էլ ի րենց հեր թին գտն վում են վան դակ նե րի մեջ:

Կայ քէ ջե րից կոր զում ա նե լու հա մար պետք է սո վո րեք տար բեր տե սա կի տար րե րի մա սին, որ կա-
րող է պա րու նա կել HTML փաս տա թուղ թը: Օ րի նակ` <table> տարրն ը նդ գր կում է ամ բողջ ա ղ յու-
սակ, ո րն ու նի <tr> (table row – ա ղ յու սա կի տող) տո ղեր ստեղ ծող տար րը, ի սկ տո ղերն էլ ի րենց 
հեր թին պա րու նա կում են <td> (table data – ա ղ յու սա կի տվյալ նե րը) յու րա քան չ յուր վան դա կի հա-
մար: Ա մե նա հա ճախ հան դի պող տար րի տե սա կը <div>-ն է, ո րն ը ստ է ու թյան, նշա նա կում է բո-
վան դա կու թյան ո րե ւէ մաս: Այս տար րե րը ա վե լի հեշտ հաս կա նա լու հա մար պետք է օգ տա գոր ծել 
բրաու զե րում ծրագ րա վո րո ղի գոր ծի քա գո տին. այն թույլ է տա լիս ան ցնել կայ քէ ջի յու րա քան չ յուր 
հատ վա ծի վրայով եւ տես նել, թե դրա հիմ քում ի նչ կոդ է գր ված:

 Պի տակ նե րը նման են բա ժա նիչ նե րի, ո րոնք նշում են յու րա քան չ յուր բաժ նի սկիզբն ու վեր ջը: 
Օ րի նակ՝ <em>-ը նշա նա կում է շե ղա գիր կամ ը նդ գծ ված հատ վա ծի սկիզ բը, ի սկ </em>ը մատ նան
շում է այդ հատ վա ծի ա վար տը։ Ա մեն ի նչ շատ պարզ է:
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Ն կար 57. Ա տո մային է ներ գի այի մի ջազ գային գոր ծա կա լու թյան կայ քը (IAEA) news.iaea.org:
 

Օ րի նակ։ Python լեզ վով մի ջու կային վթար նե րի տվյալ նե րի կոր զում
NEWS-ը ո ղջ աշ խար հում տե ղի ու նե ցած ռա դի ա ցի այի դեպ քե րի վե րա բե րյալ Ա տո մային է ներ գի-
այի մի ջազ գային գոր ծա կա լու թյան կայքն է (եւ Weird Title Club-ի ան դամ դառ նա լու հա վակ նոտ 
թեկ նա ծու)։ Կայ քը ցու ցա կով ներ կա յաց նում է վթար նե րը բլո գի նման պարզ կայ քում, որ տե ղից 
հեշտ է կոր զում ի րա կա նաց նե լը։

Պետք է նախ ստեղ ծել Python-ի նոր կոր զիչ ScraperWiki-ո ւմ, որ տեղ ձեր ա ռաջ կհայտն վի տեքս տի 
հա մար հատ ված, ո րը հիմ նա կա նում դա տարկ է, չհաշ ված կո դե րի խառ նաշ փո թը։ Մեկ այլ պա-
տու հա նում պետք է բա ցել Ա տո մային է ներ գի այի մի ջազ գային գոր ծա կա լու թյան կայ քը եւ ծրագ-
րա վո րո ղի գոր ծի քա գո տին։ «Elements» հատ վա ծի տակ փոր ձեք գտ նել նո րու թյուն նե րից ո րե ւէ մե-
կի HTML տար րը։ Ձեր բրաու զե րի՝ ծրագ րա վո րո ղի գոր ծի քա գո տին թույլ է տա լիս կա պել կայ քում 
առ կա տար րե րը հա մա պա տաս խան HTML կո դի հետ։

 Կայ քը զն նե լով կա րե լի է տես նել, որ վեր նագ րե րը <table> մեջ գտն վող <h4> տար րեր ե ն։ Յու րա-
քան չ յուր դեպք <tr> տող է, ո րում նե րառ ված է նկա րագ րու թյուն եւ ամ սա թիվ։ Ե թե մենք ցան-
կա նում ե նք ձեռք բե րել բո լոր դեպ քե րի վեր նագ րե րը, ա պա պետք է փոր ձել ա ղ յու սա կի յու րա-
քան չ յուր տո ղը հեր թով նշե լու ձեւ գտ նել, ո րը մի ա ժա մա նակ վեր նագ րի տար րից կվերց նի ո ղջ 
տեքս տը։

Այս գոր ծըն թա ցը կոդ դարձ նե լու հա մար պետք է տե ղ յակ լի նեք բո լոր քայ լե րից: Հաս կա նա լու հա-
մար, թե ի նչ տե սա կի քայ լեր են պետք, ե կեք մի պարզ խաղ խա ղանք: ScraperWiki պա տու հա նում 
փոր ձեք ի նք ներդ ձեզ հա մար ան հա տա կան հրա հանգ ներ գրել յու րա քան չ յուր այն քայ լի հա մար, 
ո րին դի մե լու եք կորզ ման կո դը գրե լիս, ի նչ պես ար վում է, օ րի նակ, ո րե ւէ բա ղադ րա տոմ սի մեջ 

http://www-news.iaea.org/EventList.aspx
https://scraperwiki.com/
http://www-news.iaea.org/EventList.aspx
http://www-news.iaea.org/EventList.aspx


143

(յու րա քան չ յուր տո ղից ա ռաջ օգ տա գոր ծեք հեշ թեգ (#), որ պես զի Python ծրագ րին պարզ լի նի, որ 
սա ի րա կան հա մա կարգ չային կո դը չէ: Օ րի նակ՝

#Look for all rows in the table (#Փնտ րել ա ղ յու սա կում առ կա բո լոր տո ղե րը)

#Unicorn must not overflow on left side (#Unicorn-ը չպետք է դուրս գա ձախ ան կյու նից):

 Փոր ձեք հնա րա վո րինս հս տակ լի նել եւ մի են թադ րեք, որ ծրա գիրն ի նչ-որ բան գի տի այն է ջի մա-
սին, որ տե ղից դուք նպա տակ ու նեք տվյալ ներ կոր զել:

 Երբ ար դեն գրած լի նեք կեղծ կո դը, ե կեք այն հա մե մա տենք կորզ ման հա մար ան հրա ժեշտ մեր 
ա ռա ջին կո դի հետ:

import scraperwiki

from lxml import html

Այս հատ վա ծում մենք ներ մու ծում ե նք օն լայն գրա դա րան նե րում առ կա պետ քա կան եւ նա խա պես 
գր ված կո դի հատ ված նե րը։ Scraperwiki-ն մեզ թույլ կտա ներ բեռ նել կայ քեր, ի սկ lxml-ը` HTML ֆայ-
լե րի հա մա կարգ ված վեր լու ծու թյուն ի րա կա նաց նել։ Լավ նո րու թյունն այն է, որ ե թե դուք օգ տա-
գոր ծում եք ծրագ րա վոր ման Python լեզ վով գր ված կոր զիչ եւ ScraperWiki, ա պա այս եր կու տո ղե րը 
նույնն են լի նե լու։

url = http://www-news.iaea.org/EventList.aspx

doc_text = scraperwiki.scrape(url)

doc = html.fromstring(doc_text)

Հա ջոր դիվ կոդն ստեղ ծում է ա նուն (փո փո խա կան). url եւ որ պես դրա ար ժեք դնում է Ա տո մային 
է ներ գի այի մի ջազ գային գոր ծա կա լու թյան կայ քէ ջի հղու մը։ Սա կոր զի չին հա ղոր դում է, որ գո յու-
թյուն ու նի նման բան, եւ մենք ցան կա նում ե նք ու շադ րու թյուն դարձ նել դրա վրա։ Նկա տենք, որ 
կայ քի հղու մը չա կերտ նե րի մեջ է, քա նի որ այն ծրագ րի կո դի մաս չէ, այլ պար զա պես տող է, շարք, 
նի շե րի հա ջոր դա կա նու թյուն։

 Ա պա մենք օգ տա գոր ծում ե նք url փո փո խա կա նը որ պես scraperwiki.scrape ֆունկ ցի այի ար գու-
մենտ։ Ֆունկ ցի ան կոնկ րետ սահ ման ված գոր ծո ղու թյուն է կա տա րե լու, տվ յալ դեպ քում դա կայ քը 
ներ բեռ նելն է։ Ե րբ գոր ծո ղու թյունն ա վարտ վի, ֆունկ ցի այի ստաց ված ար ժե քը կփո խանց վի մեկ 
այլ փո փո խա կա նի՝ doc_text։ doc_text-ն իր մեջ է պա հում կայ քի ի րա կան տեքս տը ոչ այն վի զո ւալ 
ձե ւով, ո րը դուք տես նում եք ձեր բրաու զե րում, այլ աղ բյուր կո դը` նե րա ռյալ պի տակ նե րը։ Քա նի 
որ այս ֆոր մա տով վեր լու ծե լը հեշտ չէ, մենք մեկ այլ ֆունկ ցի ա կօգ տա գոր ծենք՝ html.fromstring, 
ո րը հա տուկ ձե ւով է ներ կա յաց նում ա մեն ի նչ, որ պես զի կա րո ղա նանք կենտ րո նա նալ կոնկ րետ 
տար րե րի վրա. սա կոչ վում է « փաս տաթղ թի օբյեկ տային մո դել» (DOM)։

for row in doc.cssselect(“#tblEvents tr”):

link_in_header = row.cssselect(“h4 a”).pop()

event_title = link_in_header.text

print event_title

http://www-news.iaea.org/EventList.aspx
http://www-news.iaea.org/EventList.aspx
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 Այս վեր ջին քայ լով մենք օգ տա գոր ծում ե նք DOM-ը, որ պես զի ստա նանք մեր ա ղ յու սա կի յու րա-
քան չ յուր տո ղը եւ դուրս բե րենք այն տե ղից դեպ քի վեր նագ րե րը։ Այս տեղ օգ տա գործ վում են եր կու 
նոր կոն ցեպտ ներ՝ հան գույց ներ եւ տար րե րի ը նտ րու թյուն (.cssselect)։ Հան գույ ցի ա նու նը հու շում 
է թե այն ի նչ է ա նում. այն վերց նում է մի շարք տար րեր, յու րա քան չ յու րին տա լիս ժա մա նա կա վոր 
ան վա նում (կոնկ րետ այս դեպ քում տո ղերն են) ա պա յու րա քան չ յուր տար րի հետ կա տա րում հա-
մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն։

Մյուս նոր կոն ցեպ տը տար րե րի ը նտ րու թյունն է, ե րբ հա տուկ լե զու օգ տա գոր ծե լով՝ փաս տաթղ-
թում հա մա պա տաս խան տար րեր ե նք գտ նում: CSS ը նտ րիչ նե րը սո վո րա բար կի րառ վում են HTML 
տար րե րին՝ դրանց գտն վե լու վայ րի մա սին տե ղե կու թյուն ա վե լաց նե լու հա մար եւ կա րող են օգ-
տա գործ վել է ջից ան հրա ժեշտ տար րը ճշգ րիտ կեր պով վերց նե լու հա մար։ Տվ յալ դեպ քում (Line. 6) 
մենք ը նտ րում ե նք #tblEvents tr-ը, ո րն ա ղ յու սա կի տար րե րից յու րա քան չ յուր <tr> պի տա կը կզույ-
գի ID tblEvents-ի հետ (հեշ թե գը պար զա պես տար րի ան վա նումն է)։ Նկա տենք, որ ար դյուն քում 
կու նե նանք <tr> տար րե րի ցանկ։

Ինչ պես ե րե ւում է, հա ջորդ տո ղում (Line. 7) մենք կի րա ռում ե նք մեկ այլ ը նտ րիչ, որ պես զի <h4>-ո ւմ 
(վեր նա գիր) գտ նենք ցան կա ցած <a> (ո րը հի պերհ ղում է)։ Այս տեղ մենք ցան կա նում ե նք կենտ րո-
նա նալ կոնկ րետ տար րի վրա (յու րա քան չ յուր տո ղում կա մեկ վեր նա գիր)։ Ո ւս տի ը նտ րի չի տված 
ար դյուն քը մենք պետք է ցու ցա կի ա ռա ջին հո րի զո նա կա նից դուրս հա նենք` օգ տա գոր ծե լով .pop() 
ֆունկ ցի ան։

Ն շենք, որ DOM-ո ւմ ո րո շա կի տար րեր կա րող են ի րա կան տեքստ պա րու նա կել, այ սինքն՝ տեքստ, 
ո րը ծրագ րա վոր ման լեզ վի մաս չէ։ Այդ տեքս տե րին հաս նե լու հա մար պետք է օգ տա գոր ծել [ele-
ment].text հրա հան գը, ո րը կա րող եք տես նել տող 8-ո ւմ։ Վեր ջա պես տող 9-ո ւմ, մենք տպում ե նք 
տեքս տը ScraperWiki-ի վա հա նա կում։ Ե թե դուք աշ խա տեց նեք ձեր կոր զիչ ծրա գի րը, ա պա փոքր 
պա տու հա նում պետք է կազմ վի Ա տո մային գոր ծա կա լու թյան կայ քից վերց ված դեպ քե րի ա նուն-
նե րով ցու ցակ։

Ն կար 58. Կորզ ման գոր ծըն թաց (ScraperWiki)
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Դուք հի մա կա րող եք տես նել, թե ի նչ պես է ի րա կա նաց վում պարզ կոր զու մը: Այն ներ բեռ նում է 
կայ քէ ջը, վե րա ծում DOM ֆոր մա տի, այ նու հե տեւ թույլ տա լիս ը նտ րել եւ դուրս բե րել ո րո շա կի բո-
վան դա կու թյուն: Այս կմախքն ու նե նա լուց հե տո դուք կա րող եք փոր ձել եւ լու ծել մնա ցած խն դիր-
նե րը՝ օգ տա գոր ծե լով ScraperWiki փաս տաթղ թե րը եւ Python ծրա գի րը.

• Հ նա րա վո՞ր է գտ նել այս հղում նե րի հաս ցե նե րը, ո րոնք առ կա են յու րա քան չ յուր դեպ քի 
վեր նագ րում:

• Հ նա րա վո՞ր է ը նտ րել փոքր վան դա կը, ո րը պա րու նա կում է թվա կա նը եւ վայ րը` օգ տա գոր-
ծե լով CSS դա սա կարգ ման ա նու նը, այ նու հե տեւ դուրս բե րել այդ տար րի տեքս տը:

• ScraperWiki գոր ծիքն ու նի տվյալ նե րի ոչ ծա վա լուն բա զա յու րա քան չ յուր կոր զի չի հա մար, 
որ պես զի դուք կա րո ղա նաք պահ պա նել ար դյունք նե րը, կրկ նօ րի նա կեք հա մա պա տաս խան 
օ րի նա կը ի րենց փաս տաթղ թե րից եւ այն վե րամ շա կեք այն պես, որ պահ պա նի դեպ քե րի 
վեր նագ րե րը, հղում ներն ու թվա կան նե րը:

• Ի րա դար ձու թյուն նե րի ցանկն ու նի շատ է ջեր, հնա րա վո՞ր է կոր զել բազ մա թիվ է ջեր, որ-
պես զի հին դեպ քե րի ին ֆոր մա ցի ան նույն պես ը նդ գրկ վի:

Այս խն դիր նե րը լու ծե լիս ու սում նա սի րեք ScraperWiki-ն, այն տեղ գո յու թյուն ու նե ցող կոր զիչ նե րի 
ցան կում կան օգ տա կար շատ օ րի նակ ներ, հա ճախ տվյալ նե րը ե ւս շատ հե տաքր քիր են լի նում: 
Այս պես դուք ստիպ ված չեք լի նի կոր զումն սկ սել զրոյից, պար զա պես ը նտ րեք ձեզ ա մե նա հա մա-
պա տաս խա նը եւ վե րա փո խեք, հար մա րեց րեք այն ը ստ ձեր խնդ րի:

Ֆ րիդ րիխ Լին դեն բերգ, Open Knowledge Foundation

 ՀԱ ՄԱ ՑԱՆ ՑԸ՝ ՈՐ ՊԵՍ ԻՆ ՖՈՐ ՄԱ ՑԻ ԱՅԻ ԱՂ ԲՅՈՒՐ
 
Ինչ պե՞ս կա րող եք ա վե լի շատ ին ֆոր մա ցի ա գտ նել ի նչ-որ բա նի մա սին, ո րը գո յու թյուն ու նի մի-
այն հա մա ցան ցում: Լի նի դա է լեկտ րո նային փոս տի հաս ցե, կայք, նկար կամ Վի քի պե դի այի հոդ-
ված, այս բաժ նում ձեզ կծա նո թաց նենք գոր ծիք նե րին, ո րոնց օգ նու թյամբ հնա րա վոր կլի նի ա վե լի 
շատ ին ֆոր մա ցի ա գտ նել դրանց ծագ ման մա սին:

 Հա մա ցան ցի գոր ծիք ներ
 Նախ ներ կա յաց նենք մի քա նի ծա ռա յու թյուն ներ, ո րոնց օգ նու թյամբ հնա րա վոր կլի նի ա վե լի շատ 
բան բա ցա հայ տել ամ բողջ կայ քի, քան կոնկ րետ ո րե ւէ է ջի մա սին:

Whois
 
Ե թե այ ցե լեք whois.domaintools.com կայ քը (կամ ե թե աշ խա տում եք Mac ՕS օ պե րա ցի ոն հա մա-
կար գով, ա պա Terminal.app հա վել վա ծում պար զա պես հա վա քեք www.example.com), ա պա կա րող 
եք ստա նալ յու րա քան չ յուր կայ քի գրանց ման վե րա բե րյալ բա զային ին ֆոր մա ցի ա: Վեր ջին տա-
րի նե րին կայ քե րի ո րոշ սե փա կա նա տե րեր նա խընտ րում են « գաղտ նի» գրան ցու մը, ո րը ցույց չի 
տա լիս կայ քի եւ գրանց ման ման րա մաս նե րը: Սա կայն այս դեպ քում ե ւս հիմ նա կա նում հա սա նե լի 

http://whois.domaintools.com/
http://whois.domaintools.com/
http://www.iana.org/domains/example/
http://www.iana.org/domains/example/
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են լի նում կայ քը գրան ցո ղի ա նուն-ազ գա նու նը, հաս ցեն, է լեկտ րո նային փոս տի հաս ցեն եւ հե ռա-
խո սա հա մա րը: Այս կայ քում կա րող եք մուտ քագ րել IP հաս ցե ներ եւ դրա մի ջո ցով տե ղե կա նալ, 
թե ո ւմ է պատ կա նում տվյալ սեր վե րը: Քա նի որ կայ քե րի մեծ մասն այ ցե լու նե րի IP հաս ցե նե րը8 
գրան ցում են, սա հատ կա պես օգ տա կար կա րող է լի նել, ե րբ ցան կա նում եք հնա րա վո րինս շատ 
ին ֆոր մա ցի ա ի մա նալ այն օգ տա տե րե րի մա սին, ո րոնք խախ տում են ո րե ւէ սեր վե րի օգ տա գործ-
ման պայ ման նե րը:

 Կայ քե րի ո րոն ման հա մա կար գը Google-ո ւմ
 Ո րե ւէ տի րույ թի ո ղջ բո վան դա կու թյունն ու սում նա սի րե լու հա մար շատ օգ տա կար է «site:» բա նա լի 
բա ռի գոր ծա ռույ թը: Ե թե փնտր վող եզ րին ա վե լաց նեք «site:example.com» բա նա լի բա ռը, Google-ը 
կո րո նի եւ ձեզ ցույց կտա մի այն այն ար դյունք նե րը, ո րոնք գտել է ձեր մատ նան շած կայ քում։ Կա-
րե լի է էլ ա վե լի մաս նա վո րեց նել ո րո նու մը` ա վե լաց նե լով կայ քի կոնկ րետ է ջի հաս ցեն` «site:exam-
ple.com/pages/», եւ Google-ը կգտ նի այն ար դյունք նե րը, ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են հենց այդ 
մաս նա վո րեց մա նը։ Սա հատ կա պես կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել այն ժա մա նակ, ե րբ փնտ րում եք 
ին ֆոր մա ցի ա, ո րը դո մե նի սե փա կա նա տե րե րը հա սա նե լի են դարձ րել, սա կայն միտ ված չեն, որ 
այն տա րած վի։ Օգ տա գոր ծե լով ճիշտ բա նա լի բա ռը` հնա րա վոր է շատ հե տաքր քիր բա ներ բա-
ցա հայ տել։

Կայ քեր, նկար ներ եւ տե սա նյու թեր
Եր բեմն ձեզ հե տաքրք րում են կոնկ րետ դեպ քի վե րա բե րյալ հրա պա րա կում նե րը, այլ ոչ թե կայ քե-
րի ո ղջ բո վան դա կու թյու նը։ Ներ քոն շյալ գոր ծիք նե րը թույլ կտան ձեզ տար բեր կող մե րից դի տար-
կել, թե ի նչ պես են մար դիկ ըն թեր ցում, մեկ նա բա նում եւ կիս վում ին ֆոր մա ցի այով հա մա ցան ցում։

Bit.ly
 Երբ ցան կա նում եմ հաս կա նալ, թե ի նչ պես են մար դիկ կիս վում ո րե ւէ կոնկ րետ հղու մով, ես միշտ 
օգ տա գոր ծում եմ Bit.ly-ն։ Այն օգ տա գոր ծե լու հա մար պար զա պես տե ղադ րեք Ձեզ հե տաքրք րող 
URL-ը. այ նու հե տեւ սեղ մեք «Info Page+» լին քի վրա։ Սա ձեզ կտա նի վի ճա կագ րու թյուն նե րի ամ-
բող ջա կան էջ (թե եւ հնա րա վոր է, որ ան հրա ժեշտ լի նի նախ սեղ մել «aggregrate bit.ly link»-ը, ե թե 
դուք գրանց վել եք այս ծա ռա յու թյու նում)։ Այս պի սով, կի մա նաք, թե որ քա նով է հայտ նի կոնկ րետ 
է ջը, նե րա ռյալ Facebook եւ Twitter կայ քե րում, ի սկ ներ քե ւում կտես նեք backtype.com-ի կող մից բեր-
ված հան րային մեկ նա բա նու թյուն նե րը։ Մեկ նա բա նու թյուն նե րի եւ տվ յալ նե րի այս հա մադ րու թյու-
նը շատ հար մար է ո րե ւէ է ջի հայտ նի ու թյու նը եւ ակ տիվ հե տե ւորդ նե րի շր ջա նա կը հաս կա նա լու 
հա մար։ Օ րի նակ՝ այս տվյալ նե րի շնոր հիվ ես ծան րակ շիռ ա պա ցույց ներ ձեռք բե րե ցի առ այն, որ 
սխալ էր ըն դուն ված տե սա կե տը Սա ռա Փե լի նի, ի նչ պես նաեւ այն մա սին, թե ի նչ նյու թե րով են 
կիս վում շար քային օգ տա տե րե րը:

Twitter
Twitter-ը՝ որ պես միկ րոբ լո գին գի ծա ռա յու թյուն, աս տի ճա նա բար ա վե լի լայն շեր տե րի կող մից է 
կի րառ վում, եւ դրան զու գըն թաց այն տե ղե կու թյան ա ռան ձին կտոր նե րով կիս վե լու հա մար ա վե լի 
հար մար մի ջոց է դառ նում։ Թվում է, թե ո րե ւէ հղու մի մա սին հան րային տի րույ թում խո սակ ցու-
թյուն նե րը բա ցա հայ տե լը հեշտ է. պար զա պես հղու մը տե ղադ րում եք փնտր ման հա մար նա խա-
տես ված պա տու հա նում եւ սեղ մում «more tweets» կո ճա կը եւ տես նում բո լոր ար դյունք նե րը։

8 IP-ն թվային հասցե է, որը ցանցին միացած բոլոր համակարգիչները պետք է ունենան։ Դրանք եզակի են 
եւ համացանցին միացած երկու համակարգիչ չեն կարող ունենալ նույն IP հասցե:

http://bitly.com/
http://bitly.com/
http://bitly.com/
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Google Cache
 Երբ ո րե ւէ էջ կոնֆ լիկ տի պատ ճառ է դառ նում կամ դժ գո հու թյուն ա ռա ջաց նում, հրա տա րա կի չը 
հնա րա վոր է այն ջն ջի կամ փո փո խու թյուն նե րի են թար կի` ա ռանց դրա մա սին տե ղե կաց նե լու: 
Ե թե սա խն դիր ներ է ա ռա ջաց նում ձեզ հա մար, ա ռա ջին հեր թին պետք է ստու գել տվ յալ է ջի 
Google-ի հի շա պա հես տը (Google Cache), քա նի որ այս տեղ պահ պան վում են ո րոն ման հա մա-
կար գի կող մից տվ յալ էջ կա տար ված վեր ջին այ ցի ժա մա նակ գրանց ված տար բե րա կը: Ո րո-
նո ղա կան հա մա կար գի այ ցե րի հա ճա խա կա նու թյունն ա նընդ հատ ա ճում է, այդ պատ ճա ռով 
ձեր բախտն ա մե նա շա տը կբե րի, ե թե ու սում նա սի րեք հի շա պա հես տը կաս կած վող փո փո խու-
թյուն նե րից ան մի ջա պես մի քա նի ժամ հե տո: Google-ի ո րոն ման տո ղում մուտ քագ րեք ան հրա-
ժեշտ URL-ը, այ նու հե տեւ սեղ մեք ո րո նու մից հե տո ստաց ված ար դյուն քի աջ ան կյու նում շրջ ված 
ե ռան կյու նա ձեւ նշա նը: Կհայտն վի նա խա դիտ ման պա տու հան, ու ե թե ձեր բախ տը բե րի, դրա 
վե րե ւի հատ վա ծում գր ված կլի նի հի շա պա հես տի հղու մը: Սեղ մեք դրա վրա, որ պես զի տես նեք 
է ջի ճե պա պատ կե րը (snapshot): Ե թե այն դժ վա րու թյամբ է բա ցում, կա րող եք ը նտ րել ա վե լի 
պարզ տեքս տային տար բե րա կը` սեղ մե լով հի շա պա հես տի է ջի վե րե ւի հատ վա ծի մեկ այլ հղ մա-
նը: Խոր հուրդ է տր վում ձեր գտած բո վան դա կու թյու նը կրկ նօ րի նա կել կամ ճե պա պատ կե րել, 
քա նի որ այն ցան կա ցած պա հի կա րող է ան հա սա նե լի դառ նալ ո րո նո ղա կան հա մա կար գի կող-
մից ար վող հեր թա կան այ ցից հե տո:

The Wayback Machine
Ե թե ձեզ ան հրա ժեշտ է ի մա նալ, թե ո րե ւէ կոնկ րետ էջ ի նչ պես է փոխ վել ժա մա նա կի` ա միս նե րի 
կամ տա րի նե րի ըն թաց քում, կա րող եք օ գտ վել The Wayback Machine ծա ռա յու թյու նից, ո րը պար-
բե րա բար հա մա ցան ցի ա մե նա հայտ նի է ջե րի ճե պա պատ կեր ներն է ա նում: Դրա հա մար ան հրա-
ժեշտ է այ ցե լել կայք եւ մուտ քագ րել այն հղու մը, ո րի վե րա բե րյալ ար խի վային ճե պա պատ կեր ներ 
եք փնտ րում: Ե թե կայ քում լի նեն դրանց կրկ նօ րի նակ նե րը, ա պա կհայտն վի օ րա ցույց` ար ված ճե-
պա պատ կեր նե րի ար խի վային ամ սաթ վե րով, որ պես զի ը նտ րեք եւ ու սում նա սի րեք ձեզ հե տաքրք-
րող ժա մա նա կա հատ վա ծը: Այ նու հե տեւ ցույց կտա է ջի հենց այն տար բե րա կը, ո րը ե ղել է այդ 
ամ սաթ վին կամ տա րեթ վին: Եր բեմն գու ցե բա ցա կայեն կայ քի ձե ւա վոր ման դե տալ ներ եւ լու սան-
կար ներ, սա կայն բա վա կա նա չափ ին ֆոր մա ցի ա կա հաս կա նա լու հա մար, թե այդ ժա մա նակ ի նչն 
է ե ղել այդ է ջի բո վան դա կու թյան կի զա կե տում:

Աղ բյու րի ու սում նա սի րու թյուն
 Սա գու ցե ժա մա նա կա տար է, սա կայն ծրագ րա վո րող նե րը հա ճախ մեկ նա բա նու թյուն ներ են թող-
նում կամ այլ տե սա կի ին ֆոր մա ցի ա գրում յու րա քան չ յուր է ջի HTML կո դի հատ վա ծում: Կախ ված, 
թե ի նչ բրաու զեր եք օգ տա գոր ծում, «View source» (« դի տել աղ բյու րը») կո ճա կը կա րող է տար բեր 
ը նտ րա ցան կե րում լի նել, սա կայն այն առ կա է բա ցար ձա կա պես բո լոր բրաու զեր նե րում եւ հնա րա-
վո րու թյուն է տա լիս ու սում նա սի րել HTML կո դը: Պար տա դիր չէ, որ հաս կա նաք կո դի՝ հա մա կարգ-
չի հա մար ըն թեռ նե լի հատ ված նե րը, պար զա պես ու շադ րու թյուն դարձ րեք դրանց մեջ տե ղում 
տե ղա վոր ված տեքս տային հատ ված նե րին: Ե թե նույ նիսկ դրանք հե ղի նա կային ի րա վունք նե րի 
մա սին ծա նու ցում ներ են կամ հե ղի նա կի ան վան մա սին նշում ներ, շատ հա ճախ կա րե ւոր ին ֆոր-
մա ցի ա են տրա մադ րում է ջի ստեղծ ման եւ նպա տա կի մա սին:

TinEye 
Եր բեմն դուք ու զում եք ի մա նալ լու սան կա րի աղ բյու րը, սա կայն ա ռանց ու ղեկ ցող տեքս տի այդ 
տե սա կի ին ֆոր մա ցի ան դժ վար է գտ նել ա վան դա կան ո րոն ման հա մա կար գում ի նչ պի սին է օ րի-
նակ՝ Google-ը: TinEye-ն ա ռա ջար կում է « լու սան կար նե րի հա կա ռակ ո րո նում», այ սինքն` ո րոն ման 
այդ հա մա կար գում ներ բեռ նում եք ձեր ու նե ցած լու սան կա րը, ի սկ հա մա կար գը դրա նման այլ 

http://archive.org/web/web.php
http://archive.org/web/web.php
http://archive.org/web/web.php
http://www.tineye.com/
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լու սան կար ներ է գտ նում հա մա ցան ցում: Քա նի որ հա մա կարգն օգ տա գոր ծում է լու սան կա րի ճա-
նաչ ման գոր ծա ռույթ այլ լու սան կար նե րի հետ դրա հա մա պա տաս խա նե լի ու թյունն ստու գե լու հա-
մար, ո րո նու մը հնա րա վոր է նույ նիսկ այն դեպ քե րում, ե րբ լու սան կա րը կտր ված է, ա ղա վաղ ված, 
ի սկ ո րա կը` վատ: Սա կա րող է չա փա զանց օգ տա կար լի նել հատ կա պես այն ժա մա նակ, ե րբ կաս-
կա ծում եք, որ բնօ րի նակ ու նոր ներ կա յաց վող լու սան կարն այդ պի սին չէ, քան զի այս ծա ռա յու-
թյու նը կա րող է ձեզ ո ւղ ղոր դել դե պի լու սան կա րի ի րա կան աղ բյու րը:

YouTube 
Ե թե սեղ մեք յու րա քան չ յուր տե սա նյու թի ներ քե ւի աջ հատ վա ծում գտն վող « Վի ճա կագ րու թյուն» 
կո ճա կը, կա րող եք ստա նալ հա րուստ ին ֆոր մա ցի ա ժա մա նա կի ըն թաց քում տվյալ տե սա նյու թի 
դի տում նե րի մա սին: Թե եւ այն ամ բող ջա կան չէ, սա կայն օգ տա կար է եւ կօգ նի հաս կա նալ, թե ով-
քեր են դի տող նե րը, որ տե ղից եւ ե րբ են լի նում դի տում նե րը:

 Է լեկտ րո նային փոս տի հաս ցե ներ 
Է լեկտ րո նային փոս տի հաս ցե ներն ու սում նա սի րե լիս հա ճախ ցան կա նում եք ա վե լի շատ ման րա-
մաս ներ ի մա նալ նա մակ ու ղար կո ղի ի նք նու թյան եւ աշ խար հագ րա կան վայ րի մա սին: Դա ա նե լու 
հա մար գո յու թյուն չու նեն պատ րաս տի լավ գոր ծիք ներ, սա կայն շատ օգ տա կար է ի մա նալ յու րա-
քան չյուր է լեկտ րո նային նա մա կի մեջ առ կա թաքն ված վեր նագ րե րի մա սին: Ի նչ պես նա մակ նե րի 
դրոշ մա նիշ նե րը, սրանք ե ւս կա րող են շատ ին ֆոր մա ցի ա տալ ու ղար կո ղի մա սին: Շատ հա ճախ 
դրանք մաս նա վո րա պես նե րա ռում են այն հա մա կարգ չի IP հաս ցեն, որ տե ղից ու ղարկ վել է նա-
մա կը. սա շատ նման է հե ռա խո սա հա մար նե րը նույ նա կա նաց նող գոր ծի քին: Այ նու հե տեւ այդ IP 
հաս ցեն կա րող եք մուտ քագ րել whois.domaintools.com-ո ւմ եւ պար զել, թե որ կազ մա կեր պու թյանն է 
պատ կա նում հա մա կար գի չը: Ե թե պարզ վի, որ հա մա կար գիչ նե րը գտն վում են Comcast կամ AT&T 
ին տեր նետ-պ րո վայ դեր նե րի վե րահս կո ղու թյան ներ քո, ա պա դուք կա րող եք այ ցե լել MaxMind կայք̀  
գտ նե լու այդ հաս ցե ի մո տա վոր աշ խար հագ րա կան դիր քը: Թաքն ված գլ խագ րե րը Gmail-ո ւմ դի-
տե լու հա մար բա ցեք նա մա կի պա տու հա նը, այ նու հե տեւ սեղ մեք « Պա տաս խա նել» կո ճա կին կից 
գտն վող թեք ե ռան կյու նա ձեւ նշա նի վրա եւ ը նտ րեք «Show original» (« ցույց տալ սկզբ նաղ բյու րը») 
տար բե րա կը: Կբաց վի նոր էջ̀  բե րե լով թաքն ված բո վան դա կու թյու նը: Սկզ բի հատ վա ծում կտես-
նեք մի քա նի տաս նյակ տո ղեր̀  մի մյան ցից ան ջատ ված կրկ նա կե տե րով: Ձեր կող մից փնտր վող IP 
հաս ցեն գու ցե թաքն ված լի նի հենց այս տո ղե րի մեջ, սա կայն ա նու նը կախ ված կլի նի նրա նից, թե 
է լեկտ րո նային փոս տի որ ծա ռա յու թյու նից է ու ղարկ վել: Ե թե այն ե կել է Hotmail-ից, ա պա կկոչ վի 
«X-Originating-IP:», ի սկ ե թե Outlook-ից կամ Yahoo-ից է, ա պա ա ռա ջին տո ղը կսկս վի «Received:» 
(«ս տաց վել է») գրու թյամբ: Մուտ քագ րե լով այդ հաս ցեն whois.domaintools.com-ո ւմ՝ ես պար զում եմ, 
որ նա մակն ու ղարկ վել է Մեծ Բրի տա նի այի ին տեր նետ պրո վայ դեր նե րից մե կի̀  Virgin Media ըն կե-
րու թյա նը պատ կա նող IP հաս ցե ից, ի սկ MaxMind հա մա կար գի մի ջո ցով պար զում եմ, որ աշ խար-
հագ րո րեն այդ IP հաս ցեն գտն վում է իմ ծնն դա վայր Քեմբ րի ջում: Սա նշա նա կում է, որ ես հիմ քեր 
ու նեմ մտա ծե լու, որ նա մակն ու ղար կել են ծնո ղերս եւ ոչ թե ի նչ-որ ի նք նա կոչ:

Մի տում ներ 

Ե թե դուք հե տաքն նում եք ո րե ւէ լայն թե մա, եւ ձեր ու սում նա սի րու թյան կի զա կե տում կոնկ րետ 
կայք կամ հոդ ված չէ, գու ցե ձեզ պետք գան հե տե ւյալ գոր ծիք նե րը.

 Վի քի պե դի այի հոդ ված նե րի այ ցե րի թիվ 

Ե թե ձեզ հե տաքրք րում է, թե ժա մա նա կի ըն թաց քում ի նչ պես է փոխ վել ո րե ւէ ան ձի կամ թե մայի 
վե րա բե րյալ հան րային հե տաքրք րու թյու նը, կա րող եք ու սում նա սի րել Վի քի պե դի այի յու րա քան-

http://whois.domaintools.com/
http://whois.domaintools.com/
http://whois.domaintools.com/
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չ յուր է ջի յու րա քան չ յուր օր վա այ ցե լու թյուն նե րի քա նա կը stats.grok.se/ կայ քում: Այս կայքն ա նա-
վարտ տեսք ու նի, սա կայն փոքր-ի նչ փորփ րե լու դեպ քում կկա րո ղա նաք գտ նել ձեզ ան հրա ժեշտ 
ին ֆոր մա ցի ան: Մուտ քագ րեք ձեզ հե տաքրք րող ա նու նը, որ պես զի տես նեք դրա վե րա բե րյալ ամ-
սա կան այ ցե լու թյուն նե րը: Դրանք ար տա հայտ ված են դի ագ րա մի տես քով եւ ցույց են տա լիս, թե 
ա մեն օր քա նի ան գամ է այդ էջ այ ցե լու թյուն ներ ե ղել ձեր մատ նան շած ա մս վա կտր ված քով: Ցա-
վոք, ա մեն ան գամ կայք մտ նե լիս կա րե լի է դի տել մի այն մեկ ա մս վա տվյալ նե րը, ի սկ ե թե ու զում 
եք տես նել եր կա րա ժամ կետ փո փո խու թյուն ներ, ստիպ ված եք ը նտ րել նոր ա միս եւ նո րից ո րո նել:

Google Insights

 Մարդ կանց ո րո նո ղա կան սո վո րու թյուն նե րի մա սին հս տակ գա ղա փար ստա նա լու հա մար կա րող 
եք օգ տա գոր ծել Google Insights գոր ծի քը: Մուտ քագ րե լով ո րոն ման հա մար մի քա նի տա րած ված 
բա ռեր, օ րի նակ` «Justin Bieber vs Lady Gaga»՝ կհայտն վի դի ագ րամ, ո րը ցույց կտա տվյալ բա ռե րով 
ո րո նում նե րի քա նա կը ժա մա նա կի ըն թաց քում: Կան տվյալ նե րը դի տար կե լու շատ տար բե րակ ներ` 
սկ սած ը ստ աշ խար հագ րու թյան, վեր ջաց րած կոնկ րետ ժա մա նա կա հատ ված նե րով: Մի ակ հի սա-
թա փեց նող բայն այն է, որ չկան բա ցար ձակ թվեր, տրա մադր վում են մի այն մո տա վոր տո կոս ներ, 
ո րոնք հե տա գա յում դժ վար է մեկ նա բա նել:

http://stats.grok.se/
http://stats.grok.se/
https://trends.google.com/trends/
https://trends.google.com/trends/


150

 

Ն կար 64. Google Insights (Google)

Փիթ Ո ւոր դըն, տվյալ նե րի ան կախ վեր լու ծա բան եւ ծրագ րա վո րող

GUARDIAN DATABLOG-Ի ՀԱ ՄԱՐ ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ՔՐԱՈՒԴ ՍՈՐ ՍԻՆ ԳԸ

Ք րաուդ սոր սին գը, ը ստ Վի քի պե դի այի, «խն դիր լու ծե լու կամ ար տադ րու թյան բաշխ ված գոր ծըն-
թաց է, ո րը նե րա ռում է աշ խա տան քի մի մա սը հան րու թյան լայն շեր տե րին փո խան ցե լը»։ Սա մի 
հատ ված է Սայ մոն Ռո ջեր սի հետ հար ցազ րույ ցից, թե ի նչ պես է Datablog-ը դի մել քրաուդ սոր սին-
գի` լու սա բա նե լու Բրի տա նի այի պատ գա մա վոր նե րի ծախ սե րի վե րա բե րյալ սկան դա լը, թմ րա նյու-
թե րի օգ տա գոր ծու մը եւ Սա ռա Փե լի նի փաս տաթղ թե րի թե ման:
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Ն կար 65. Սթի վեն Փաուն դի չնա խա տես ված ծախ սե րի խմ բագր ված կրկ նօ րի նա կը (The Guardian):
 
Եր բեմն հնա րա վոր է ստա նաք հա զա րա վոր ֆայ լեր, մեծ ծա վա լի վի ճա կագ րու թյուն կամ հաշ-
վետ վու թյուն ներ, ո րոնք ան հնար է մի այ նակ ու սում նա սի րել: Պա տա հում է, որ առ կա նյու թե րը չեն 
բաց վում կամ ոչ հա մա պա տաս խան ֆոր մա տով են, եւ դուք շատ բան չեք կա րող ա նել դրանց հետ: 
Հենց այս պա հին է, որ օգ նու թյան է հաս նում քրաուդ սոր սին գը:  

Guardian-ն ու նի բազ մա թիվ ըն թեր ցող ներ: Ե թե կա ո րե ւէ հե տաքր քիր նա խա գիծ, որ տեղ մեզ օգ-
նու թյուն է ան հրա ժեշտ, ա պա մենք կա րող ե նք դի մել նրանց: Սա հենց այն էր, ի նչ մենք ա րե ցինք 
պատ գա մա վոր նե րի ծախ սե րը լու սա բա նե լիս: Մենք ու նե ինք 450,000 փաս տա թուղթ եւ շատ քիչ 
ժա մա նակ ի նչ-որ բան ա նե լու հա մար: Ա մե նա լավ տար բե րա կը մեր ըն թեր ցող նե րին այս գոր ծում 
նե րա ռելն էր:

Պատ գա մա վոր նե րի ծախ սե րի վե րա բե րյալ նա խա գիծն ի րա կա նաց նե լու ըն թա ցում շատ նյու թեր 
ձեռք բե րե ցինք: Ա վե լի շատ հոդ ված ներ կային, քան տվյալ ներ ու նե ինք: Կայ քի այ ցե լու թյուն նե րի 
քա նա կի ա ռու մով նա խա գի ծը հա ջող ված էր: Մար դիկ ի րոք հա վա նե ցին դա:

Ներ կա յումս MixMag-ի հետ աշ խա տում ե նք թմ րա նյու թե րի օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ նա խագ ծի 
վրա, ո րը նույն պես բա ցա ռիկ հա ջո ղու թյուն ու նի: Այս նա խա գի ծը  մարդ կանց ներգ րավ վա ծու-
թյան ա ռու մով գե րա զան ցում է Բրի տա նի ա յում հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ու սում նա-
սի րու թյա նը, ին չը հի ա նա լի է:

 Այս եր կու նա խագ ծե րի ը նդ հան րու թյունն այն է, որ դրանք բարձ րա ձայ նում են մարդ կանց  հե-
տաքրք րող խն դիր նե րը, այդ պատ ճա ռով նրանք պատ րաստ են ի րենց ժա մա նա կը ծախ սել դրա 
վրա: Մեր քրաուդ սոր սինգ նե րի մեծ մասն ի րա կա նաց վել է խան դա վառ մարդ կանց օգ նու թյամբ: 
Պատ գա մա վոր նե րի ծախ սե րի նա խա գի ծը սկզ բում բազ մա թիվ այ ցե լու թյուն ներ ու նե ցավ, սա-

https://www.theguardian.com/politics/mps-expenses
https://www.theguardian.com/politics/mps-expenses
https://www.theguardian.com/politics/mps-expenses
https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/nov/25/drugs-survey-mixmag
https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/nov/25/drugs-survey-mixmag
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կայն վեր ջում բա վա կա նին նվա զեց: Այն, ի նչ մենք դեռ ու նենք, մար դիկ են, ո րոնք ե ռան դուն կեր-
պով ու սում նա սի րում են յու րա քան չ յուր է ջը` հոդ ված նե րի հա մար փնտ րե լով փաս տեր եւ նյու թեր: 
Նրան ցից մե կը նույ նիսկ 30,000 էջ է ու սում նա սի րել: Այժմ նրանք տի րա պե տում են ծա վա լուն 
ին ֆոր մա ցի այի:

Մենք դի մե ցինք քրաուդ սոր սին գի նաեւ Սա ռա Փեյ լի նի նա մակ ներն ու սում նա սի րե լիս: Այս ան-
գամ ե ւս ըն թեր ցող նե րը մեծ օգ նու թյուն ցու ցա բե րե ցին մեզ փաս տաթղ թե րի մեջ հոդ ված նե րի 
թե մա ներ գտ նե լու գոր ծում:

 Այս տե սան կյու նից քրաուդ սոր սին գը մեզ շատ օգ նեց: Ըն թեր ցող նե րին դա դուր ե կավ, եւ Guard-
ian-ը « բարձ րա ցավ նրանց աչ քե րում»: Սա կայն տվյալ նե րը հա վա քե լու ա ռու մով մենք այդ քան էլ 
շատ չենք օգ տա գոր ծել քրաուդ սոր սին գը:

Ք րաուդ սոր սին գի կի րառ մամբ մեր հա ջող ված ծրագ րե րի մի մասն ի րոք նման էր հին մո տեց մամբ 
սոց հար ցում նե րի: Ե րբ մարդ կանց հարց նում եք ի րենց փոր ձա ռու թյան, կյան քի մա սին, եւ թե ի նչ 
են ի րենք ա րել, ստա նում եք ան կեղծ տվյալ ներ, քա նի որ մար դիկ սո վոր չեն հո րի նել այդ ին ֆոր-
մա ցի ան: Նրանք կա սեն այն, ի նչ զգում են: Ե րբ դուք խնդ րում եք ըն թեր ցող նե րին աշ խա տել ձեր 
փո խա րեն, ա պա պետք է գտ նեք աշ խա տան քային այն պի սի մո տե ցում, որ պես զի այդ մար դիկ 
կա րո ղա նան տվյալ նե րը ձեռք բե րել այն պես, որ դուք վս տա հեք նրանց:

 Ինչ վե րա բե րում է տվյալ նե րի հա վաս տի ու թյա նը, իմ հա մոզ մամբ, Old Weather պլատ ֆոր մի մո-
տե ցումն ի րոք լավն է: Այս տեղ յու րա քան չ յուր տվյալ ստուգ վում է 10 մար դու կող մից, ո րը թույլ է 
տա լիս ա պա հո վել ան հրա ժեշտ հա վաս տի ու թյու նը:  Պատ գա մա վոր նե րի ծախ սե րի վե րա բե րյալ 
նա խագ ծում մենք փոր ձել ե նք նվա զա գույ նի հասց նել ռիս կը, որ պատգ մա վոր նե րը կա րող են խմ-
բագ րել ի րենց ծախ սե րի վե րա բե րյալ հա մա ցան ցում գտն վող փաս տաթղ թե րը, որ պես զի ա վե լի 
լա վը ե րե ւան: Սա կայն ան հնար է սա մշ տա պես վե րահս կե լը: Ի րա կա նում հնա րա վոր է ստու գել 
մի այն մաս նա վոր URL հաս ցե ներ կամ ճշ տել, թե ա րդյոք այդ ո ւղ ղում ներն ի րա կա նաց վում են 
Լոն դո նի SW1 թա ղա մա սից: Սա այն քան էլ  վս տա հե լի մի ջոց չէ: Տվ յալ նե րը, որ ստա նում է ինք, ոչ 
միշտ է ին վս տա հե լի: Չնա յած պատ մու թյուն նե րը լավն է ին, նա խագ ծի ըն թաց քում այդ պես էլ չու-
նե ցանք հս տակ այն պի սի տվյալ ներ, ո րոնք կա րող է ինք վս տա հո րեն օգ տա գոր ծել:

Ե թե տվյալ նե րի լրագ րու թյան ո լոր տում աշ խա տող լրագ րող նե րը մե զա նից խոր հուրդ հարց նե ին 
քրաուդ սոր սին գի մի ջո ցով տվյալ ներ հա վա քե լու մա սին, ես խոր հուրդ կտայի դրան դի մել մի այն 
այն թե մայի դեպ քում, ո րն ի րոք հե տաքրք րում է մարդ կանց եւ կշա րու նա կի հե տաքրք րել, ե թե 
նույ նիսկ այ լեւս չհայտն վի լրատ վա մի ջոց նե րի գլ խա վոր է ջե րում: Նաեւ ե թե կա րո ղա նաք այն խա-
ղի նման մի բա նի վե րա ծել, դա ե ւս կն պաս տի մարդ կանց այս ա մե նի մեջ ներգ րա վե լուն: Պատ-
գա մա վոր նե րի ծախ սե րի վե րա բե րյալ ե րկ րորդ քրաուդ սոր սինգն ա վե լի շատ նման էր խա ղի` ան-
հա տա կան հանձ նա րա րու թյուն նե րով: Մաս նա վոր հանձ նա րա րու թյուն ներ տալն ի րոք օգ նեց մեզ: 
Տար բե րու թյու նը մեծ էր, ո րով հե տեւ, իմ հա մոզ մամբ, ե րբ դու մարդ կանց տա լիս ես մեծ ծա վա լով 
ին ֆոր մա ցի ա եւ ա սում՝ « դե, մշա կեք այն», դա կա րող է դժ վար եւ ան շնոր հա կալ աշ խա տանք լի նել 
նրանց հա մար: Կար ծում ե մ՝ շատ կա րե ւոր է այս ա մե նը խա ղի կամ զվար ճան քի վե րա ծե լը: 

Guardianի լրագ րող Սայ մոն Ռո ջեր սի հար ցազ րույ ցը Data Journalism Blogի լրագ րող Մա րի ան Բու
շա րին:

http://www.oldweather.org/
http://www.oldweather.org/
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 ԻՆՉ ՊԵՍ DATABLOG-Ն ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾԵՑ ՔՐԱՈՒԴ ՍՈՐ ՍԻՆ ԳԸ` 
ԼՈՒՍԱԲԱ ՆԵ ԼՈՒ Օ ԼԻՄ ՊԻ Ա ԿԱՆ ԽԱ ՂԵ ՐԻ ՏՈՄ ՍԵ ՐԻ ՎԱ ՃԱՌ ՔԻ 
ԹԵ ՄԱՆ

 

Ն կար 66. Օ լիմ պի ա կան խա ղե րի քա նի՞ տոմս եք ձեռք բե րել. հար ցում` ըն թեր ցող նե րին (The Guardian)
 
Իմ հա մոզ մամբ քրաուդ սոր սին գի մի ջո ցով ի րա կա նաց ված նա խագ ծե րից ա մե նա շատ ար ձա-
գանքն ստա ցել է Օ լիմ պի ա կան խա ղե րի տոմ սե րի տա րած ման վե րա բե րյալ աշ խա տան քը: Մեծ 
Բրի տա նի ա յում 2012թ. օ լիմ պի ա կան խա ղե րի ժա մա նակ հա զա րա վոր մար դիկ փոր ձել են ձեռք 
բե րել տոմ սեր, սա կայն չեն կա րո ղա ցել, ին չի պատ ճա ռով բազ մա թիվ դժ գո հու թյուն ներ կային: 
Մար դիկ հա րյու րա վոր ֆունտ ար ժո ղու թյամբ տոմ սեր են պատ վի րել, սա կայն նրանց ա սել են, որ 
չեն կա րո ղա նա ձեռք բե րել դրանք: Ոչ ոք ի րա կա նում չգի տեր, թե ա րդյոք սա պար զա պես ո րոշ 
մարդ կանց բարձ րա ձայն բո ղոքն է ր՝ այն դեպ քում, ե րբ ի րա կա նում մարդ կանց մե ծա մաս նու թյու-
նը գոհ էր: Մենք փոր ձե ցինք այս ա մե նը պար զե լու ձեւ գտ նել:
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Ո րո շե ցինք, որ այս թե մայի վե րա բե րյալ վս տա հե լի տվյալ նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում ա մե-
նաօպ տի մալ ե ղա նակն ան մի ջա պես մարդ կանց հարց նելն էր: Եվ մենք հա մա րում է ինք, որ բա-
վա կան զգու շո րեն պետք է վե րա բեր վենք այդ տվյալ նե րին, քա նի որ հարց վող նե րի ը նտ րու թյու նը 
հա վա սա րակշռ ված չէր:

Google-ո ւմ ստեղ ծե ցինք հար ցա թեր թիկ եւ տվե ցինք շատ կոնկ րետ հար ցեր: Այն  ի րա կա նում 
ստաց վեց եր կար: Մենք հարց նում է ինք մարդ կանց, թե ի նչ ար ժո ղու թյամբ տոմ սեր է ին պատ վի-
րել, որ քան գու մար էր ի րենց բան կային քար տից որ պես կան խավ ճար վերց վել, որ խա ղե րին է ին 
ի րենք պատ րաստ վում գնալ եւ նմա նա տիպ այլ հար ցեր:

Այս հար ցու մը փոքր նկա րի տես քով տե ղադ րե ցինք կայ քի գլ խա վոր է ջում: Այն շատ ա րա գո րեն 
տա րած վեց: Կար ծում ե մ՝ սա այն հազ վա դեպ դեպ քե րից է, որ դուք չեք կա րող ա սել, թե ձեզ ի նչ 
է ան հրա ժեշտ նյու թի հա մար, դուք պետք է մտա ծեք, թե ի նչ են մար դիկ ու զում ձեզ ա սել հի մա: 
Քրաուդ սոր սին գը կա րող եք հա ջո ղու թյամբ կի րա ռել մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ հաս կա նում եք, 
թե մար դիկ ին չի մա սին են ու զում խո սել: Այս նա խա գիծն ու նե ցավ բազ մա թիվ ար ձա գանք ներ, եւ 
այն քրաուդ սոր սին գի մի ջո ցով ստեղծ ված մեր ա ռա ջին նա խագ ծե րից էր: Մի ժա մից էլ քիչ ժա մա-
նա կում մոտ 1000 ար ձա գանք ստաց վեց, ի սկ օր վա վեր ջում դրանց թի վը հա սավ 7000-ի:

Բ նա կա նա բար, այս պա հից սկ սած մենք լր ջո րեն մո տե ցանք ար դյունք նե րը ներ կա յաց նե լուն: Ի 
սկզ բա նե չէ ինք էլ են թադ րում, որ այդ քան շատ պա տաս խան ներ կս տա նանք: Այդ պատ ճա ռով 
մենք հե տե ւյալ վե րա պա հում նե րով մո տե ցանք այդ ա մե նին. Guardian-ի ըն թեր ցող նե րը կա րող են 
ա վե լի հա րուստ լի նել, քան մյուս նե րը: Մար դիկ, ով քեր ի րենց ա կն կա լա ծից քիչ են վաս տա կում, 
ա վե լի պատ րաս տա կամ կլի նեն մեզ հետ խո սել եւ այլն:

Չ գի տե ինք, թե որ քան ար ժե քա վոր կլի նե ին պա տաս խան նե րը: Ար դյուն քում մենք 7000 պա տաս-
խան ստա ցանք, ո րոնց հի ման վրա էլ կա րող է ինք կա ռու ցել մեր նյու թը: Նաեւ պար զե ցինք, որ 
տոմ սեր պատ վի րած մարդ կանց կե սը ո չինչ չի ստա ցել: Ու սում նա սի րե ցինք բո լոր ստա ցած պա-
տաս խան նե րը, եւ քա նի որ դրանք շատ է ին, ար դյունք նե րի նկատ մամբ հե տաքրք րու թյու նը ե ւս 
մեծ էր:

 Մի քա նի շա բաթ ան ց հրա պա րակ վե ցին պաշ տո նա կան հաշ վետ վու թյան տվյալ նե րը, եւ պարզ-
վեց, որ մեր ստա ցած թվերն ան հա վա տա լի ո րեն շատ մոտ է ին պաշ տո նա կա նին: Գրե թե նույ նու-
թյամբ հա մընկ նում է ին: Ի հար կե, այս հար ցում նաեւ կար հա ջո ղու թյան գոր ծո նը, սա կայն մեծ դեր 
խա ղաց նաեւ այն, որ շատ մարդ մաս նակ ցեց հարց մա նը:

Ե թե նմա նա տիպ բա ներ ձեր ըն թեր ցող նե րին հարց նեք մեկ նա բա նու թյուն նե րի բաժ նում, ա պա 
ար դյունք նե րը դժ վա րու թյամբ կօգ տա գոր ծեք: Դրա հա մար նախ քան սկ սե լը պետք է մտա ծեք, թե 
«ո՞րն է ա մե նա լավ գոր ծի քը ձեզ ան հրա ժեշտ ին ֆոր մա ցի ան գտ նե լու հա մար»: Ա րդյոք դա նյու թի 
մեկ նա բա նու թյուն նե րի հատ վա՞ծն է, թե՞ ա վե լի ճիշտ կլի նի հա վել ված ստեղ ծել: Ե թե ա վե լի ճիշտ 
է հա վել ված ստեղ ծել, ա պա պետք է պար զեք թե ա րդյո՞ք ար ժի դրա վրա ծախ սել ռե սուրս ներ և 
ժա մա նակ ծախ սել:

Մաս նա վո րա պես այս դեպ քում մենք օգ տա գոր ծե ցինք Google Form-ը (Google-ի հար ցա թեր թիկ նե-
րը): Ե րբ ո րե ւէ մե կը լրաց նում է այն, ար դյունք ներն ա ղ յու սա կում հայտն վում են ա ռան ձին տո ղով: 
Սա նշա նա կում է, որ չնա յած ար դյունք նե րը դեռ վերջ նա կան չէ ին եւ պար բե րա բար թար մաց վում 
է ին, ես կա րող է ի բա ցել սյու նա կը եւ ան մի ջա պես տես նել պա տաս խան նե րը:

 Ես կա րող է ի ամ բողջ աշ խա տան քը կա տա րել Google-ո ւմ, սա կայն ո րո շե ցի ներ բեռ նել տվ յալ նե րը 
Microsoft Excel ֆայ լում եւ դա սա կար գել դրանք ա մե նա ցածր ար ժե քից մին չեւ ա մե նա բարձ րը, ի նչ-
պես նաեւ ո ւղ ղել այն պա տաս խան նե րը, որ տեղ տոմ սե րի վրա ծախս ված գու մա րը գր ված էր ոչ թե 

https://www.theguardian.com/sport/london-2012-olympics-blog/2011/jun/01/how-many-olympic-tickets-did-you-get
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թվե րով, այլ բա ռե րով: Փոր ձե ցի, որ քան հնա րա վոր է, քիչ պա տաս խան ներ դուրս թող նել: Այս պի-
սով, մի այն ճիշտ պա տաս խան ներն ըն դու նե լու փո խա րեն, ես փոր ձե ցի ո ւղ ղել, շտ կել մյուս նե րը 
ե ւս: Շա տերն օգ տա գոր ծել է ին ար տա սահ մա նյան ար ժույթ ներ, ո րոնք վե րա ծե ցի ֆունտ ստեռ լին-
գի: Սա բա վա կա նին աշ խա տա տար պրո ցես էր:

 Սա կայն ամ բողջ վեր լու ծու թյունն ար վեց ըն դա մեն մի քա նի ժա մում, ես ա զատ վել է ի ա կն հայտ 
ան հե թեթ պա տաս խան նե րից: Շատ մար դիկ ո րո շել է ին լրաց նել հար ցա շա րը` մատ նան շե լով, որ 
ի րենք ոչ մի գու մար չեն ծախ սել տոմ սե րի վրա: Այդ ա մե նը մի քիչ ան լուրջ էր, բայց հոգ չէ. 7000 
պա տաս խա նի մեջ նրանց քա նա կը չէր գե րա զան ցում 100-ը:

Կային նաեւ մի քա նի տաս նյակ պա տաս խան ներ, որ տեղ նշ ված է ին ա կն հայտ կեղծ գու մար ներ, 
օ րի նակ 10 մի լի ոն ֆունտ: Սա ար վել էր ար դյունք նե րը խե ղա թյու րե լու նպա տա կով: Մնա ցած պա-
տաս խան նե րը մշա կե լիս ար դեն կա րող է ի կի րա ռել տվ յալ նե րի հետ աշ խա տան քի սո վո րա կան 
սկզ բունք նե րը: Ստեղ ծե ցի այս պես կոչ ված «ամ փո փիչ ա ղ յու սակ», որ տեղ դուրս բե րե ցի ո րոշ մի-
ջին ար ժեք ներ եւ նմա նա տիպ այլ բա ներ:

Մենք չգի տե ինք, թե ի նչ ըն թացք կս տա նա այս նա խա գի ծը, այդ պատ ճա ռով մի այն ես եւ սպոր-
տային բլո գի խմ բա գիրն է ինք աշ խա տում: Մտա ծե ցինք, որ սա կա րող է շատ հե տաքր քիր եւ 
զվար ճա լի նա խա գիծ դառ նալ: Ամ բողջ նա խագ ծի ի րա կա նաց ման հա մար պա հանջ վեց 24 ժամ: 
Ա ռա վո տյան մտա ծե ցինք այս մա սին, ա պա՝ քն նար կե ցինք այն ճա շին, այ նու հե տեւ՝ հար ցու մը տե-
ղադ րե ցինք կայ քի գլ խա վոր է ջում, տե սանք, որ այն բա վա կա նին մեծ հե տաքրք րու թյուն է ա ռա-
ջաց րել, թո ղե ցինք դա գլ խա վոր է ջում նաեւ օր վա մնա ցած մա սը, ի սկ հա ջորդ ա ռա վո տյան օն-
լայն ներ կա յաց րինք ար դյունք նե րը:

 Մենք ո րո շե ցինք Google Docs գոր ծիքն օգ տա գոր ծել, քա նի որ այն թույլ է տա լիս ամ բող ջու թյամբ 
վե րահս կել ար դյունք նե րը: Վեր լու ծու թյան հա մար ստիպ ված չէ ի այլ գոր ծիք կի րա ռել: Կա րող 
է ի ար դյունք նե րը հեշ տու թյամբ տե ղադ րել տվ յալ նե րի վեր լուծ ման ծրագ րի կամ է լեկտ րո նային 
ա ղ յու սակ նե րի մեջ։ Ե րբ օգ տա գոր ծում եք հար ցում նե րի հա մար մաս նա գի տաց ված գոր ծիք ներ, 
հա ճախ սահ մա նա փակ ված եք լի նում օգ տա գոր ծել մի այն նրանց տրա մադ րած գոր ծիք նե րը: Ե թե 
մենք ըն թեր ցող նե րից հարց րած լի նե ինք տե ղե կատ վու թյուն, ո րի մշա կու մը հա տուկ վե րա բեր-
մունք կպա հան ջեր, ա պա հնա րա վոր է, որ օ գտ վե ինք Google-ի ծա ռա յու թյուն նե րից եւ փոր ձե ինք 
գոր ծը գլուխ բե րել ձեռ քի տակ ե ղած հնա րա վո րու թյուն նե րով: Սա կայն ը նդ հան րա պես Google-ի 
հար ցա թեր թի կը կա րե լի է հեշ տու թյամբ տե ղադ րել Guardian-ի է ջում, եւ օգ տա տե րը չի էլ նկա տի, 
որ մենք օգ տա գոր ծում ե նք դա. այդ պես շատ հար մար է:

Ք րաուդ սոր սինգ օգ տա գոր ծել ցան կա ցող տվյալ նե րի լրագ րող նե րին խոր հուրդ կտամ հե տե ւյա լը. 
պետք է հս տակ հաս կա նաք, թե կոնկ րետ ի նչ ին ֆոր մա ցի ա եք ու զում ի մա նալ: Փոր ձեք այն պի սի 
հար ցեր տալ, ո րոնք ու նեն տար բեր պա տաս խան նե րի հնա րա վո րինս շատ տար բե րակ ներ: Փոր-
ձեք հաս կա նալ, թե ով է լսա րա նը, ո ւմ ո ւղ ղե լու եք ձեր հար ցե րը, որ պես զի կա րո ղա նաք պար զել, 
թե ա րդյոք ձեր ը նտ րան քը կողմ նա կալ է, եւ ա րդյոք հնա րա վոր են շե ղում ներ: Ե թե ձեր հար ցը 
վե րա բե րում է չա փին, քա նա կին կամ նման բա նե րի, ա պա նկա րագ րու թյու նում հս տա կեց րեք, որ 
հարց վող նե րը պետք է օգ տա գոր ծեն կոնկ րետ թվեր, ար ժույթ ներ։ Շատ ո ւղ ղոր դել չար ժի, սա կայն 
ո րոշ չա փով նրանց ա ռաջ նոր դելն ա վե լի լավ ար դյունք կտա։ Ա վե լին, միշտ ա վե լաց րեք մեկ նա-
բա նու թյուն թող նե լու տեղ, քան զի թե եւ շատ հարց վող ներ դա չեն լրաց նի, ի րա կա նում նրանք 
ցան կա նում են կիս վել պատ մու թյան մա սին ի րենց կար ծի քով, հատ կա պես, ե թե դա վե րա բե րում 
է սպա ռո ղա կան խն դիր նե րին կամ ա մե նա թո ղու թյա նը:

Guardianի լրագ րող Ջեյմս Բո լի հար ցազ րույ ցը Data Journalism Blogի լրագ րող Մա րի ան Բու շա րի 
հետ:
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Տ ՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾՈՒ ՄԸ ԵՎ ՏԱ ՐԱ ԾՈՒ ՄԸ, ԳՈ ԹԱԿԱՆ 
ՏԱՌԱՏԵ ՍԱ ԿԸ, ՄԱՆ ՐԱ ՏԱՌ ՍԱՀ ՄԱ ՆԱ ՓԱ ԿՈՒՄ ՆԵ ՐԸ ԵՎ 
Ի ՐԱԿԱՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ
 
Այս հատ վա ծում մենք կանդ րա դառ նանք տվյալ նե րի եւ տվ յալ նե րի բա զա նե րի վե րա բե րյալ 
օ րենսդ րու թյուն նե րին եւ այն հար ցին թե ի նչ պես ի րա վա կան գոր ծիք նե րի եւ հան րային թույլտ վու-
թյուն նե րի վրա հեն վե լով՝ տա րա ծել տվ յալ նե րը։ Նախ՝ չպետք է թույլ տալ, որ ի նչ-որ բան նվա զեց-
նի ձեր խան դա վա ռու թյու նը եւ ձեզ հետ պա հի տվյալ նե րի լրագ րու թյամբ զբաղ վե լուց։ Տվ յալ նե-
րի վե րա բե րյալ ի րա վա կան սահ մա նա փա կում նե րը սո վո րա բար ձեզ չեն խան գա րի, եւ կա րե լի է 
հեշ տու թյամբ այն պես ա նել, որ խո չըն դոտ ներ չլի նեն նաեւ ու րիշ նե րի կող մից ձեր հրա պա րա կած 
տվյալ ներն օգ տա գոր ծե լու հա մար։

Նախ՝ նշենք ա մե նաակն հայ տը. տվյալ ներ ձեռք բե րե լը եր բե ւէ հեշտ չի ե ղել։ Նախ քան հա մա ցան-
ցում տվյալ նե րի հա մա տա րած հրա պա րա կու մը նույ նիսկ ե թե գի տե իք, թե ի նչ պի սի տվյալ ներ են 
ձեզ ան հրա ժեշտ, հար կա վոր էր գտ նել նրան, ով ու նի դրանց կրկ նօ րի նա կը եւ խնդ րել, որ տրա-
մադ րի դրանք ձեզ փոս տով կամ ան ձամբ հան դի պե լով։ Հի մա ձեր հա մա կար գի չը խնդ րում է նրա 
հա մա կարգ չին կրկ նօ րի նակ տրա մադ րել։ Կոն ցեպ տո ւալ ա ռու մով եր կու դեպ քերն էլ նույնն են, սա-
կայն այժմ դուք ու նեք դրա կրկ նօ րի նա կը, եւ նրանք (տ վ յալ ներն ստեղ ծո ղը կամ հրա տա րա կո ղը), 
հա վա նա բար, գա ղա փար ան գամ չու նեն, որ դուք ներ բեռ նել եք այդ տվյալ նե րի կրկ նօ րի նա կը:

Իսկ ի ՞նչ կա սեք տվյալ նե րը հա տուկ ծրագ րի մի ջո ցով ներ բեռ նե լու (ո րը եր բեմն կոչ վում է 
« կոր զում») եւ սպա սարկ ման կա նոն նե րի մա սին։ Վե րա դառ նանք նա խորդ պար բե րու թյա նը. ձեր 
բրաու զե րը ծրա գիր է։ Կա րո՞ղ է այն պես լի նել, որ սպա սարկ ման կա նոն նե րը թույլ տան մի այն 
ո րոշ ծրագ րեր կի րա ռել։ Ե թե այդ քան ժա մա նակ եւ գու մար ու նեք, որ պես զի ծախ սեք սպա սարկ-
ման կա նոն նե րը կար դա լու եւ փաս տա բա նի խորհր դատ վու թյան վրա, ա պա մի ան շա նակ ա րեք 
դա։ Բայց սո վո րա բար դրա կա րի քը չկա։ Ե թե ձեր ծրա գի րը խա թա րի ո րե ւէ կայ քի աշ խա տան քը, 
եւ ցան ցը թույլ չտա այդ կայ քից օ գտ վել, ա պա հենց դա էլ կլի նի ձեր պա տի ժը։ Կոր զում ի րա կա-
նաց նե լու վե րա բե րյալ առ կա է հս կա յա կան փորձ։ Ե թե ցան կա նում եք մի բան կոր զել, ա պա Scrap-
erWiki-ի նման կայ քե րում այդ փոր ձին ծա նո թա նա լը լավ միտք է սկզ բի հա մար։

Երբ ար դեն ու նեք ձեզ հե տաքրք րող տվյալ նե րի օ րի նա կը, ա պա դրան ցով կա րող եք ա նել ա մեն 
տե սա կի վեր լու ծու թյուն։ Կա րող եք նաեւ վեր լու ծու թյու նը հրա պա րա կել։ Կա այս պի սի թե ւա վոր 
ար տա հայ տու թյուն. « փաս տե րը  են թա կա են ա զատ օգ տա գործ ման» (ի նչ պես «ա զատ խոսք» ար-
տա հայ տու թյան դեպ քում)։ Սա կայն սա, հա վա նա բար, թե ւա վոր ար տա հայ տու թյուն է այն մարդ-
կանց հա մար, ով քեր չա փից շատ են մտա ծում տվյալ նե րի օգ տա գործ ման օ րի նա կա նու թյան կամ 
ը նդ հան րա պես տվյալ նե րի կա ռա վար ման մա սին։

 Իսկ ի ՞նչ կլի նի, ե թե տվյալ նե րի լավ լրագ րող լի նե լով (կամ գո նե լա վը լի նել ցան կա ցող)՝ դուք 
պատ րաստ վում եք ձեր հե տա զո տու թյու նը եւ կոնկ րետ տվյալ ներ հրա պա րա կե լուց բա ցի ՝հան-
րայ նաց նում եք նաեւ ամ բող ջա կան տվյալ նե րի բա զա ներ։ Կամ էլ վեր լու ծու թյուն ներ չեք ա նում, 
այլ պար զա պես տվյալ ներ եք հրա պա րա կում։ Շատ լավ, աշ խար հին պար զա պես տվյալ ներ հրա-
պա րա կող ներ էլ են պետք։ Ե թե խոսքն ու րի շի կող մից հա վա քած տվյալ ներ հրա պա րա կե լու մա-
սին է, ա պա կա րող են խն դիր ներ ա ռա ջա նալ։ (Ե թե ձեր կող մից հրա պա րակ վե լիք տվյալ նե րը հա-
վաք ված են բա ցա ռա պես ձեր կող մից, այ նո ւա մե նայ նիվ, զուտ մո տի վա ցի այի հա մար տվյալ նե րով 
կիս վե լու ըն դուն ված մե թոդ նե րի մա սին կար դա ցեք հա ջորդ պար բե րու թյու նը:
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Ե թե գի տեք, թե հե ղի նա կային ի րա վունքն ի նչ պես է խո չըն դո տում ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա-
տան քը, ե րբ տվյալ նե րի հե ղի նա կային ի րա վունքն ու նե ցող ան ձը ձեզ թույլ չի տվել (կամ տվյալ նե-
րը հան րայ նաց ված են, սա կայն են թա կա են այն պի սի սահ մա նա փա կում նե րի, ի նչ պի սին են մի այն 
ար դար օգ տա գոր ծու մը), եւ դուք դրանք, այ նո ւա մե նայ նիվ, օգ տա գոր ծում եք, ա պա տվյալ ան ձը 
կա րող է ձեզ ստի պել, որ պես զի դա դա րեք օ գտ վել դրան ցից։ Չնա յած « փաս տերն ա զատ օգ տա-
գործ ման հա մար են», դրանց օգ տա գոր ծու մը կա րող է նույն կերպ սահ մա նա փա կում նե րի են թա-
կա լի նել։ Թե եւ փաս տե րի դեպ քում հա մա պա տաս խան օ րենք ներն ա վե լի բազ մա զան են, քան 
ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի դեպ քում՝ հե ղի նա կային ի րա վուն քի մա սին օ րենք նե րը: Կարճ 
ա սած, տվյալ նե րի բա զան, ի նչ պես ար վես տի գոր ծը, կա րող է տա րած ման եւ օգ տա գործ ման 
ո րո շա կի ի րա վա կան նոր մե րի կար գա վոր ման ա ռար կա լի նել։ Շատ ե րկր նե րի օ րենսդ րու թյու-
նում տվյալ նե րի հա վա քու մը՝ նույ նիսկ ոչ ստեղ ծա գոր ծա կան նպա տակ նե րով, ար դեն տվյալ նե րի 
բա զան դարձ նում է հե ղի նա կային ի րա վուն քի ա ռար կա։ Մաս նա վո րա պես Ա ՄՆ-ո ւմ նվա զա գույն 
գոր ծո ղու թյուն ներն ար դեն բա վա կան են հե ղի նա կային ի րա վուն քի ա ռա ջաց ման հա մար (հե-
տաքրք րու թյան հա մար կա րող եք կար դալ «Feist-ն ը նդ դեմ Rural»-ի հե ռա խո սագր քի հետ կապ ված 
գոր ծը, ո րը դա սա կան օ րի նակ է)։ Սա կայն ո րոշ օ րենսդ րու թյուն նե րում կան «տ վ յալ նե րի բա զա-
նե րի» ի րա վունք ներ, ո րոնք տա րան ջա տում են մտց նում հե ղի նա կային ի րա վուն քի եւ տվ յալ նե րի 
բա զա նե րի օգ տա գործ ման կար գա վո րում նե րի մի ջեւ (թե եւ շատ են նաեւ հա մընկ նում նե րը, եւ չկա 
այն սահ մա նը, որ տեղ ա վարտ վում է հե ղի նա կային ի րա վուն քը եւ սկս վում տվյալ նե րի նը)։ Նման 
ա մե նա հայտ նի ի րա վունք նե րից է ԵՄ-ի sui generis-ը (լատ. «յու րա հա տուկ») տվ յալ նե րի բա զա նե րի 
ի րա վունք նե րը։ Ի հար կե, հատ կա պես ե թե գտն վում եք ԵՄ-ո ւմ, ա պա ո րե ւէ ե րկ րորդ ան ձի կող մից 
ստաց ված տվյալ նե րը հրա պա րա կե լուց ա ռաջ պետք է վս տահ լի նել, որ ու նեք դրա ի րա վուն քը։

Ակն հայ տո րեն նման սահ մա նա փա կում նե րը լա վա գույն պայ ման ներ չեն ստեղ ծում տվյալ նե րի 
լրագ րու թյան զար գաց ման հա մար (ոչ էլ առ հա սա րակ լավ են հա սա րա կու թյան հա մար. հա սա-
րա կա կան գի տու թյուն նե րով զբաղ վող գի տաշ խա տող նե րը ԵՄ-ին պար զա պես ա սել է ին, որ sui 
generis ի րա վունք նե րի չլի նե լու դեպ քում՝ չէ ին լի նի նաեւ հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րը, եւ հե-
տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ նրանք ճիշտ է ին)։ Բա րե բախ տա բար, որ պես տվյալ նե րի 
բա զայի հրա պա րա կող, ի նք ներդ, նա խա պես կա րող եք վե րաց նել նման սահ մա նա փա կում նե րը 
ձեր հրա պա րա կու մը օգ տա գոր ծել ցան կա ցող նե րի հա մար (ի հար կե, ե թե ձեր հրա պա րակ ման 
մեջ չկան այն պի սի տար րեր, ո րոնց դեպ քում չու նեք սահ մա նա փա կու մը վե րաց նե լու ի րա վա սու-
թյուն)։ Կա րե լի է ա նել դա՝ պար զա պես հան րային թույլտ վու թյուն կամ հան րային տի րույ թում օգ-
տա գոր ծե լու թույլտ վու թյուն տա լով. այն պես, ի նչ պես շատ ծրագ րա վո րող ներ ի րենց գրած կոդն 
են տե ղադ րում հան րային տի րույ թում՝ ա զատ օգ տա գործ ման հա մար, որ պես զի ու րիշ ներն էլ կա-
րո ղա նան ի րենց կո դի հի ման վրա այլ կո դեր գրել (քա նի որ տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը, տվ յալ-
նե րից բա ցի, հա ճախ նե րա ռում է նաեւ կոդ, այն նույն պես ան հրա ժեշտ է ա զատ տրա մադ րել, 
որ պես զի ձեր կող մից տվյալ նե րի հա վա քու մը եւ վեր լու ծու թյու նը հնա րա վոր լի նի վե րար տադ րել)։

Տ վ յալ նե րը հան րու թյա նը բաց եւ հա սա նե լի դարձ նե լու հա մար կան բազ մա թիվ պատ ճառ ներ։ 
Օ րի նակ՝ ձեր ըն թեր ցող նե րը կա րող են ի րենք ստեղ ծել հա վել ված ներ կամ վի զո ւա լի զա ցի ա ներ 
ձեր տվյալ նե րի հի ման վրա, ո րոնց հե տա գա յում դուք կա րող եք հղում ա նել, ի նչ պես Guardian-ո ւմ 
են ա նում ի րենց հե ղի նա կած եւ Flickr-ո ւմ դր ված վի զո ւա լի զա ցի ա նե րի դեպ քում։ Ձեր տվյալ նե րի 
բա զա նե րը կա րող են հա մակց վել այլ տվ յալ նե րի բա զա նե րի հետ եւ, այս պի սով` ա վե լի խո րը ու-
սում նա սի րու թյան հնա րա վո րու թյուն տալ ըն թեր ցող նե րին։ Այն, ի նչ ու րիշ նե րը կա նեն ձեր տվյալ-
նե րի հետ, կա րող է ձեզ նոր պատ մու թյուն նե րի կամ տվյալ նե րի հետ կապ ված նոր նա խագ ծե րի 
մտ քեր տալ, ո րի շնոր հիվ, բնա կա նա բար, հա մընդ հա նուր հար գան քի կար ժա նա նաք։
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Ն կար 67. Բաց տվյալ ներ (Open Knowledge Foundation)
 
Երբ ցան կա ցած հե ղի նակ հաս կա նում է, որ տվյալ նե րը հան րային օգ տա գործ ման թույլտ վու թյամբ 
հրա պա րա կելն ան հրա ժեշ տու թյուն է, ա ռա ջա նում է հե տե ւյալ հար ցը. կոնկ րետ ո ՞ր թույլտ վու-
թյամբ։ Այս բարդ հար ցի պա տաս խա նը հա ճախ կախ ված կլի նի նա խագ ծից կամ հան րու թյու նից, 
ո րի աշ խա տան քի վրա հիմն վում եք, կամ այն հան րու թյու նից, ո րին հույս ու նեք ներ կա յաց նել ձեր 
աշ խա տան քը: Օգ տա գոր ծեք այն թույլտ վու թյու նը, ո րը նրանք են օգ տա գոր ծում։ Ե թե ան հրա-
ժեշտ է ա վե լի խո րու թյամբ ու սում նա սի րել այս ո լոր տը, ա պա սկ սեք այն թույլտ վու թյուն նե րից, 
ո րոնք բաց են եւ ան վճար, այ սինքն՝ յու րա քան չ յու րը կա րող է այն օգ տա գոր ծել ցան կա ցած նպա-
տա կով (կա րող է պա հանջ վել, որ մեջ բեր վի հե ղի նա կի ա նու նը, եւ այս պայ մա նը կա րող է վե րա-
բե րել նաեւ աշ խա տան քի տա րած մա նը)։ Բաց գի տե լի քի սահ մա նու մը գի տե լի քի եւ տվ յալ նե րի 
բա զա նե րի հա մար նշա նա կում է այն, ի նչ «անվ ճար ծրա գի րը» կամ « բաց աղ բյու րը» նշա նա կում 
է հա մա կարգ չային ծրագ րե րի հա մար, այ սինքն՝ սահ մա նում է, թե ի նչ է նշա նա կում «ա զատ օգ-
տա գործ ման աշ խա տանք», եւ ի նչ կա րող են ա նել օգ տա տե րե րը՝ ա զատ օգ տա գործ ման թույլտ-
վու թյուն ու նե նա լով։

 Կա րող եք այ ցե լել Open Knowledge Definition (Բաց գի տե լի քի սահ ման ման) կայք, որ տեղ կա րող եք 
տես նել ներ կա յումս առ կա ըն դու նե լի թույլտ վու թյուն նե րի ձե ւե րը։ Ե թե հա կիրճ ա սենք, ա պա կա 
ա զատ օգ տա գործ ման թույլտ վու թյուն նե րի ե րեք հիմ նա կան տե սակ՝

 
• « Հան րային տի րույ թին հանձն ված», ո րն ա մե նա լայն ա զա տու թյուն ներն է սահ մա նում օգ-

տա տե րե րի հա մար՝ չսահ մա նե լով աշ խա տանքն օգ տա գոր ծե լու հա մար պայ ման ներ,

http://opendefinition.org/
http://opendefinition.org/
http://opendefinition.org/licenses/
http://opendefinition.org/licenses/
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• Թույ լատ րող կամ թույլտ վու թյուն, ո րի դեպ քում հե ղի նա կին նշե լը մի ակ կա րե ւոր պայ մանն է,

• Հե ղի նա կային, փո խա դարձ կամ թույլտ վու թյան ձե ւի պահ պան ման. սրանք պա հան ջում 
են, որ աշ խա տան քը ձե ւա փոխ վե լուց հե տո էլ տա րած վի այն թույլտ վու թյամբ, ո րը վե րա բե-
րում է բնօ րի նա կին։

Ե թե օգ տա գոր ծում եք բաց թույլտ վու թյան պայ ման նե րով ու րի շի կող մից հրա պա րակ ված տվյալ-
ներ, ա պա նա խորդ պար բե րու թյու նը կա րող եք դի տար կել որ պես ու ղե ցույց այդ թույլտ վու թյան 
պա հանջ ներն ա պա հո վե լու հա մար: Ի նչ պես Creative Commons եւ Open Data Commons կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի, այն պես է լ՝ տար բեր կա ռա վա րու թյուն նե րի կող մից ստեղ ծած ա մե նա հա ճախ 
հան դի պող թույլտ վու թյուն նե րը սո վո րա բար պա րու նա կում են պայ ման նե րի հա մա ռոտ նկա րագ-
րու թյուն։ Սո վո րա բար թույլտ վու թյու նը լի նում է այն է ջում, որ տե ղից տվյալ նե րը պետք է ներ բեռն-
վեն (կամ կորզ վեն, ան կաս կած, տվյալ կայ քէ ջը կա րող է ու նե նալ տվյալ նե րի բա զա), կամ հենց 
տվյալ նե րի մեջ՝ տե սա նե լի վայ րում՝ կախ ված տվյալ նե րի ձե ւա չա փից։ Նույ նը պետք է ա նեք նաեւ 
դուք, ե րբ բաց եւ հա սա նե լի դարձ նեք ձեր տվյալ նե րը:

 Վե րա դառ նանք սկիզբ. ի սկ ի ՞նչ պետք է ա նել, ե թե ձեզ ան հրա ժեշտ տվյալ նե րը դե ռեւս հա մա-
ցան ցում չեն կամ դրանց նկատ մամբ հա սա նե լի ու թյունն ի նչ-որ կերպ վե րահսկ վում է։ Մտա ծեք 
այն մա սին, որ խնդ րեք, որ պես զի այդ տվյալ նե րը հա սա նե լի դարձ նեն ոչ մի այն ձեր, այ լեւ ո ղջ 
աշ խար հի հա մար: Այդ տվյալ նե րի սե փա կա նա տե րե րին կա րող եք պատ մել, թե ի նչ պի սի հրա-
շա լի բա ներ կա րող են տե ղի ու նե նալ ի րենց տվյալ նե րի հետ, ե թե դրանք բա ցեն բո լո րի հա մար:

Տ վ յալ նե րը հան րայ նաց նե լը կա րող է հան գեց նել նրան, որ դրանց նկատ մամբ կա րող են կի րա-
ռե լի լի նել ան ձնա կան կյան քի ան ձեռնմ խե լի ու թյան մա սին օ րենսդ րա կան դրույթ նե րը, ի սկ ո րոշ 
տվյալ նե րի դեպ քում կա րող են լի նել նաեւ ո րո շա կի սահ մա նա փա կում ներ։ Բնա կա նա բար, փաս-
տը, որ բաց տվյալ նե րը վե րաց նում են մի շարք տեխ նի կա կան եւ հե ղի նա կային ի րա վուն քի ար-
գելք ներ եւ սահ մա նա փա կում ներ, չի նշա նա կում, որ չպետք է են թարկ վել հա մա պա տաս խան 
օ րենք նե րին։ Սա կայն այս պես ե ղել է միշտ: Բա ցի դրա նից, ե թե ձեր ող ջա խո հու թյու նը հու շում է, 
որ ան հրա ժեշտ է ու սում նա սի րել ի նչ-որ տվյալ ներ, ա պա դա ի րա կա նաց նե լու հա մար հի ա նա լի 
գոր ծիք ներ, ի սկ, եր բեմն, նաեւ լրագ րող նե րի պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներ կան:

 Հա ջո ղու թյուն եմ մաղ թում ձեզ: Սա կայն, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, հա ջո ղու թյու նը ձեզ 
ա վե լի շատ պետք կգա ոչ թե ի րա վա կան (ցածր) ռիս կե րի կա ռա վար ման, այլ ձեր նա խագ ծին վե-
րա բե րող այլ խն դիր ներ լու ծե լու ժա մա նակ:

Մայք Լինքս վայեր, Creative Commons

 

 



160

Ինչ պե՞ս մեկ նա բա նել տվյալ նե րը  

Ի՞նչ պետք է ա նեք տվյալ նե րի հետ դրանք ձեռք բե րե լուց հե տո: Ի ՞նչ պետք է փնտ րեք։ Ի ՞նչ գոր-
ծիք ներ պետք է օգ տա գոր ծեք։ Այս գլու խը ո րո շա կի պատ կե րա ցում կտա այն մա սին, թե ի նչ պես 
կա րող եք բարձ րաց նել տվ յալ նե րի ո լոր տում ձեր գրա գի տու թյան մա կար դա կը: Նաեւ կլի նեն խոր-
հուրդ ներ թվե րի եւ վի ճա կագ րու թյան հետ աշ խա տե լու վե րա բե րյալ եւ մի շարք կա րե ւոր բա ներ, 
ո րոնք պետք է հի շել խճճ ված, ան կա տար եւ հա ճախ չփաս տագր ված տվյալ նե րի հետ աշ խա տե-
լիս։ Այ նու հե տեւ կսո վո րենք, թե ի նչ պես տվյալ նե րի հի ման վրա պատ մու թյուն ներ ստեղ ծել, կծա-
նո թա նանք հիմ նա կան գոր ծիք նե րի հետ, ո րոնք կի րա ռում են տվյալ նե րի լրագ րու թյամբ զբաղ-
վող նե րը, ի նչ պես օգ տա գոր ծել վի զո ւա լի զա ցի ա ներ ձեր թե մայի մեջ խո րա մուխ լի նե լու հա մար:

Ի՞նչ կա այս գլ խում

Տ ՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ Ո ԼՈՐ ՏՈՒՄ ԳՐԱ ԳԵՏ ԴԱՌ ՆԱ ԼՈՒ 3 ՊԱՐԶ ՔԱՅԼ

Ն կար 68. Փորփ րել տվյալ նե րը (JDHancock)
 
Ե թե գրա գի տու թյու նը « գի տե լիք ներ ստա նա լու նպա տա կով կար դա լու, կա պակց ված գրե լու եւ 
տպա գիր նյու թի մա սին քն նա դա տո րեն մտա ծե լու ու նա կու թյունն է», ա պա տվյալ նե րի ո լոր տում 
գրա գի տու թյու նը նույն կերպ տվյալ նե րը հա մա պար փակ ըն կա լե լու, վե րար տադ րե լու եւ քն նա դա-

http://www.flickr.com/photos/jdhancock/3386035827/
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տա բար մտա ծե լու ու նա կու թյունն է։ Տվ յալ նե րի գրա գի տու թյու նը նե րա ռում է գրա գի տու թյուն վի-
ճա կագ րու թյան ո լոր տում, ի նչ պես նաեւ ու նա կու թյուն հաս կա նա լու, թե ի նչ պես պետք է աշ խա տել 
մեծ ծա վա լի տվյալ նե րի հետ, ի նչ պես են դրանք ստեղծ վում, ի նչ պես փոխ կա պակ ցել տվ յալ նե րի 
տար բեր հա վա քա ծու ներ եւ ի նչ պես մեկ նա բա նել դրանք:

 Փոյն թեր ի նս տի տու տի « Նո րու թյուն նե րի հա մալ սա րան» (News University) կոչ վող ծրա գիրն ա ռա-
ջար կում է Մա թե մա տի կա լ րագ րող նե րի հա մար դա սըն թաց, ո րի ըն թաց քում լրագ րող նե րը սո-
վո րում են ի նչ պես հաշ վել տո կո սային փո փո խու թյուն նե րը կամ ի նչ պես ստա նալ թվե րի մի ջին 
ցու ցա նիշ նե րը։ Հե տաքր քիրն այն է, որ ըստ ու սում նա կան ծրագ րի այս նույն թե մա նե րը զու գա հե-
ռա բար դա սա վանդ վում են նաեւ Փոյն թեր ի նս տի տու տի մաս նա շեն քե րին կից գոր ծող Ֆլո րի դայի 
դպ րոց նե րի 5-րդ դա սա րա նի (10-11 տա րե կան) ա շա կերտ նե րին։

Այն, որ լրագ րող նե րին օգ նու թյուն է ան հրա ժեշտ լի նում մա թե մա տի կայի այն պի սի թե մա նե րի 
պա րա գա յում, ո րոնք ու սու ցան վում են 5-րդ դա սա րա նում, ցույց է տա լիս, թե որ քան հե ռու են խմ-
բագ րու թյուն նե րը տվյալ նե րի գրա գի տու թյու նից։ Սա բնա կա նա բար խնդ րա հա րույց է. ի նչ պե՞ս 
կա րող է տվյալ նե րի լրագ րողն օգ տա գոր ծել կլի մայի փո փո խու թյան մա սին թվե րի բազ մու թյու նը, 
ե թե նա չգի տի, թե ի նչ է վս տա հու թյան մի ջա կայ քը: Կամ ի նչ պես կա րող է տվյալ նե րի լրագ րո ղը 
գրել պատ մու թյուն ե կամ տի բաշխ ման մա սին, ե թե նա չի տար բե րում մի ջի նը մե դի ա նայից։

Տ վ յալ նե րի հետ ա վե լի ար դյու նա վետ աշ խա տե լու հա մար, բնա կա նա բար, ա մե նե ւին էլ հար կա վոր 
չէ, որ լրագ րողն ա վար տած լի նի վի ճա կագ րու թյան բա ժի նը։ Թվե րի հետ աշ խա տե լիս մի քա նի 
պարզ մի ջոց ներ կա րող են պատ մու թյունն ա վե լի լա վը դարձ նել։ Ի նչ պես ա սում է Մաքս Պլան կի 
ի նս տի տու տի դա սա խոս Գերդ Գի գե րեն զե րը, ա վե լի լավ գոր ծիք նե րը լրագ րու թյու նում ա վե լի լավ 
ար դյունք չեն տա, ե թե այդ գոր ծիք ներն օգ տա գործ վեն ա ռանց լավ գի տե լիք նե րի:

Նույ նիսկ ե թե չու նեք մա թե մա տի կա կան կամ վի ճա կագ րա կան գի տե լիք ներ, դուք կա րող եք 
տվյալ նե րի հա ջող լրագ րող դառ նալ՝ պար զա պես տա լով ե րեք պարզ հարց.

1. Ի նչ պե՞ս են տվյալ նե րը հա վաք վել
 Զար մա նահ րաշ տն տե սա կան ա ճ

 Հի ա նա լի տվյալ նե րով պար ծե նա լու ա մե նա հեշտ ձե ւը այդ տվյալ նե րը հո րի նելն է։ Թե եւ սա ա կն-
հայտ է թվում, սա կայն ՀՆԱ-ի հետ կապ ված տվյալ նե րը, ո րոնք հա ճախ մեկ նա բան վում են, կա րող 
են նաեւ կեղծ լի նել։ Բրի տա նա ցի նախ կին դես պան Քրեյգ Մու րեյը իր «Ս պա նու թյուն Սա մար ղան-
դում» գր քում նշում է, որ Ո ւզ բեկս տա նի տն տե սա կան ա ճի վե րա բե րյալ թվե րը տե ղի իշ խա նու-
թյուն նե րի եւ մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջեւ թեժ բա նակ ցու թյուն նե րի ա ռար կա ե ն։ 
Այլ կերպ ա սած, դրանք ի րա կան տն տե սու թյան հետ ո րե ւէ կապ չու նեն։ ՀՆԱ-ն հա մար ա ռա ջին 
ցու ցիչն է, քա նի որ կա ռա վա րու թյուն նե րը հե տե ւում են դրան ի րենց ե կամ տի հիմ նա կան աղ բյու րի 
մի ջո ցով՝ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կով (ԱԱՀ)։ Ե րբ իշ խա նու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման աղ բյու-
րը ԱԱՀ-ն չէ կամ նրանք չեն հրա պա րա կում ե րկ րի բյու ջե ի մա սին տվյալ նե րը, նրանք այ լեւս ո րե ւէ 
պատ ճառ չու նեն հաշ վար կե լու ՀՆԱ-ն, եւ, հե տե ւա բար, այդ թվե րը պար զա պես հո րի նում ե ն։

Հան ցա վո րու թյու նը միշտ ա ճում է

« Հան ցա վո րու թյան մա կար դա կը Իս պա նի ա յում ա ճել է 3 տո կո սով»,- գրում է El Pais պար բե րա-
կա նը: «Բ րյու սե լը հան ցա վո րու թյան ա ճի զոհ է դար ձել,  ո րի պատ ճառն ա նօ րի նա կան ներ գաղ-
թյալ ներն են եւ թմ րա մոլ նե րը»,- գրում է RTL-ը: Ոս տի կա նու թյան վի ճա կագ րու թյան վրա հիմն ված 
այս պի սի հա ղոր դում նե րը սո վո րա կան բան են, սա կայն ի րա կա նում բռ նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
շատ տե ղե կու թյուն չեն տա լիս։

http://www.newsu.org/courses/math-journalists
http://www.newsu.org/courses/math-journalists
http://www.newsu.org/courses/math-journalists
http://www.newsu.org/courses/math-journalists
http://www.k12.com/courses/scope-sequence/ma5f1
http://www.k12.com/courses/scope-sequence/ma5f1
http://karenberger.suite101.com/mean-median-and-mode-journalists-guide-to-calculating-averages-a352390
http://karenberger.suite101.com/mean-median-and-mode-journalists-guide-to-calculating-averages-a352390
http://datadrivenjournalism.net/news_and_analysis/the_importance_of_numeracy_for_data_journalists
http://www.amazon.com/Murder-Samarkand-Ambassadors-Controversial-Defiance/dp/1845962214
http://www.amazon.com/Murder-Samarkand-Ambassadors-Controversial-Defiance/dp/1845962214
http://internacional.elpais.com/internacional/2008/09/29/actualidad/1222639208_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2008/09/29/actualidad/1222639208_850215.html
http://www.rtl.be/info/votreregion/bruxelles/835282/criminalite-en-hausse-a-bruxelles-la-faute-aux-illegaux-et-aux-drogues-
http://www.rtl.be/info/votreregion/bruxelles/835282/criminalite-en-hausse-a-bruxelles-la-faute-aux-illegaux-et-aux-drogues-
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 Կա րե լի է վս տահ լի նել, որ ԵՄ-ո ւմ տվյալ նե րը չեն կեղծ վում։ Սա կայն այս հար ցում ո րոշ խթան ներ 
ազ դում են ոս տի կա նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա: Օ րի նակ, ե րբ ոս տի կան նե րի աշ խա տան քի 
ար դյու նա վե տու թյու նը գնա հատ վում է ը ստ բա ցա հայ տում նե րի քա նա կի, ա պա նրանք հակ ված 
են հնա րա վո րինս շատ հա ղոր դում ներ տալ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մա սին, ո րոնք հե տաքն նու-
թյուն չեն պա հան ջում։ Այս պի սի հան ցանք նե րից է մա րի խո ւա նայի օգ տա գոր ծու մը։ Սրա նով է բա-
ցատր վում այն փաս տը, որ Ֆրան սի ա յում վեր ջին 15 տա րի նե րի ըն թաց քում թմ րա նյու թե րի հետ 
կապ ված հան ցանք նե րի քա նակն ա ճել է 4 ան գամ, սա կայն թմ րա նյու թե րի օգ տա գործ ման մա-
կար դա կը նույնն է մնա ցել:

 Ի՞նչ կա րող եք ա նել

Երբ վս տահ չեք, որ տվյալ ներն ար ժա նա հա վատ են, ևս մեկ ան գամ ստու գեք դրանք՝ այն պես, 
ի նչ պես կա նե իք քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի ա սած նե րի դեպ քում: Ո ւզ բեկս տա նի դեպ քում պար-
զա պես բա վա կան է զան գա հա րել մե կին, ով այն տեղ եր կար տա րի ներ է ապ րել («Ու նե՞ք ա րդյոք 
այն պի սի զգա ցո ղու թյուն, որ եր կի րը 1995-ից ի վեր 3 ան գամ ա վե լի է հարս տա ցել, ի նչ պես պաշ-
տո նա կան թվերն են ցույց տա լիս»)։

Ոս տի կան նե րի հրա պա րա կած տվյալ նե րի վե րա բե րյալ սո ցի ո լոգ նե րը հա ճախ ու սում նա սի րու-
թյուն են ի րա կա նաց նում, ո րի ըն թաց քում մարդ կանց հարց նում են, թե ա րդյոք վեր ջին ներս տու-
ժել են հան ցան քից։ Նման հար ցում նե րի ար դյունք նե րը սո վո րա բար ա վե լի կա յուն ե ն՝ հա մե մա-
տած ոս տի կա նու թյան տվյալ նե րի հետ։ Գու ցե հենց այդ պատ ճա ռով էլ դրանք չեն հայտն վում 
մա մու լի ու շադ րու թյան կենտ րո նում։ 

Ձեր տվյալ նե րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը ստու գե լու հա մար գո յու թյուն ու նեն նաեւ այլ մե թոդ ներ, 
օ րի նակ՝ Բեն ֆոր դի օ րեն քը, սա կայն այս մե թոդ նե րից ոչ մե կը չի կա րող փո խա րի նել ձեր քն նա-
դա տա կան մո տեց մա նը։

2. Ի ՞նչ պետք է սո վո րել
Գի շերն աշ խա տե լու հե տե ւան քով բազ մա կի սկ լե րո զի ռիս կը կրկ նա պատկ վում է

Այս գլ խա գի րը կար դա լուց հե տո ցան կա ցած սթափ մտա ծող գեր մա նա ցի, բնա կա նա բար, կհ րա-
ժար վեր գի շե րային հեր թա փո խի աշ խա տան քից։ Սա կայն հոդ վածն ի րա կա նում ո չինչ չի ա սում 
այն մա սին, թե ի վեր ջո ո րն է այդ ռիս կը։ Վերց նենք 1000 գեր մա նա ցի։ Իր կյան քի ըն թաց քում 
նրան ցից մե կը կու նե նա բազ մա կի սկ լե րոզ։ Հի մա, ե թե այս բո լոր 1000 գեր մա նա ցի նե րը աշ խա-
տե ին գի շե րային հեր թա փո խով, ա պա բազ մա կի սկ լե րոզ ու նե ցող նե րի թի վը կդառ նար 2։ Այ-
սինքն՝ բազ մա կի սկ լե րոզ ձեռք բե րե լու հա վե լ յալ ռիս կը 1/1000-րդ է, այլ ոչ թե 100 տո կոս։ Ի հար-
կե, այս տե ղե կու թյու նը շատ ա վե լի օգ տա կար է գի շե րային աշ խա տան քի վե րա բե րյալ ո րո շում 
կա յաց նե լիս։

Մի ջին հաշ վով 15 եվ րո պա ցի նե րից մե կը բա ցար ձակ ան գրա գետ է 

 Վե րոն շյալ գլ խա գի րը վա խեց նող է: Այն նաեւ մի ան գա մայն ճիշտ է։ 500 մի լի ոն եվ րո պա ցի նե-
րից 36 մի լի ո նը հա վա նա բար չգի տեն կար դալ, սա կայն մյուս կող մից, ը ստ Eurostat կայ քի, Եվ րո-
պա յում մին չեւ 7 տա րե կան նե րի թի վը հենց 36 մի լի ոն է։ Ե րբ գրում եք մի ջին ցու ցա նի շի մա սին, 
միշտ մտա ծեք, թե կոնկ րետ ին չի մի ջին ցու ցա նի շի մա սին է խոս քը։ Ա րդյոք տվյալ բնակ չու թյու նը 
հա մա սե՞ռ է։ Օ րի նակ՝ ան հա վա սար բաշխ վա ծու թյան սկզ բունք նե րը բա ցատ րում են, թե ին չու է 
մարդ կանց մեծ մա սը մի ջի նից լավ մե քե նա վա րում։ Շատ մարդ կանց դեպ քում կյան քի ըն թաց-
քում պա տա հում է մեկ կամ էլ ոչ մի պա տա հար։ Մի քա նի ան պա տաս խա նա տու վա րորդ նե րի 
կյան քի ըն թաց քում բազ մա թիվ վթար ներ են լի նում, եւ ար դյուն քում պա տա հար նե րի մի ջին թի վը 

http://www.dmsg.de/multiple-sklerose-news/index.php?w3pid=news&kategorie=forschung&anr=2476
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
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բարձր է լի նում այն թվից, ո րը պա տա հում է մարդ կանց մեծ մա սի դեպ քում։ Նույ նը ե կա մուտ նե րի 
բաշխ վա ծու թյան դեպ քում է. մարդ կանց մեծ մա սը մի ջի նից քիչ ե կա մուտ ու նի։

Ի՞նչ կա րող եք ա նել

Միշտ հաշ վի ա ռեք բա զային նշա նա կու թյու նը եւ բաշխ վա ծու թյու նը։ Ստու գեք մի ջի նը, մե դի ա նան եւ 
հա ճա խա կա նու թյու նը (բաշխ ման մեջ ա մե նա հա ճախ հան դի պող թի վը). սա կօգ նի ձեզ ա վե լի խո-
րու թյամբ դի տար կել տվյալ նե րը։ Ե րե ւույ թի ո ւժգ նու թյան հեր թա կա նու թյունն ի մա նա լը հեշ տաց նում է 
պատ մու թյա նը հա մա տեքստ տա լը, ի նչ պես բազ մա կի սկ լե րո զի դեպ քում է ր։ Վեր ջա պես, ե րե ւույթ նե-
րը, ո րոնք ար տա հայտ ված են բնա կան հա ճա խա կա նու թյուն նե րով (օ րի նակ՝ « հա րյու րից մե կը») ըն թեր-
ցող նե րի հա մար ա վե լի հեշտ ըն կա լե լի են, քան ե թե դրանք ար տա հայտ ված են տո կոս նե րով («1%»)։

 

3. Որ քա նո՞վ է տե ղե կու թյունն ար ժա նա հա վատ
 Ընտ րան քի չա փի խն դի րը

«80%-ը դժ գոհ է դա տա կան հա մա կար գից»,- գրում է Սա րա գո սա յում գտն վող Diaro de Navarra 
պար բե րա կա նը։ Ի նչ պե՞ս կա րող է 800 հարց ված նե րի պա տաս խա նը ար տա հայ տել 46 մի լի ոն իս-
պա նա ցի նե րի կար ծի քը։ Բնա կա նա բար պն դումն ան լուրջ է ։

 Երբ խոս քը մի քա նի հա զա րի հաս նող բնակ չու թյան մա սին է, ա պա հազ վա դեպ է ան հրա ժեշտ 
լի նում հար ցումն ի րա կա նաց նել 1000-ից ա վել մար դու շր ջա նում, որ պես զի ու նե նաք 3%-ի շե ղում։ 
Սա նշա նա կում է, որ ե թե լրիվ տար բեր ը նտ րան քով 10 ան գամ նման հար ցում ան ցկաց նեք, ա պա 
ար դյունք նե րը դրան ցից 9-ի դեպ քում ձեր ա ռա ջին հարց ման ար դյունք նե րից կտար բեր վեն ա ռա-
վե լա գույ նը 3 տո կո սով։ Վի ճա կագ րու թյու նը հզոր գոր ծիք է, եւ հազ վա դեպ է պա տա հում, որ հար-
ցում նե րի ոչ հա վաս տի ար դյունք նե րի պատ ճառն ը նտ րան քի չափն է:

Թեյ խմե լը նվա զեց նում է կաթ վա ծի հա վա նա կա նու թյու նը

Թեյ խմե լու օ գուտ նե րի մա սին հոդ ված նե րը տա րած ված ե ն։ Die Welt-ի այս կարճ հոդ վա ծը, ո րն 
ա սում է, թե թեյը նվա զեց նում է սր տամ կա նի ին ֆարկ տի ռիս կը, նույն պես բա ցա ռու թյուն չէ։ Թե-
եւ թեյի ազ դե ցու թյու նը ո մանց կող մից խո րու թյամբ ու սում նա սիր վել է, շատ հե տա զո տու թյուն-
ներ հաշ վի չեն առ նում կեն սա կեր պին ա ռնչ վող այն պի սի գոր ծոն ներ, ի նչ պի սիք են սնն դա կար գը, 
սպոր տով զբաղ վե լը եւ մաս նա գի տու թյու նը։

 Շատ ե րկր նե րում թեյն ըմ պե լիք է բարձր խա վի հա մար, ո րը մտա հոգ է իր ա ռող ջու թյամբ: Ե թե 
ու սում նա սի րու թյուն նե րը հաշ վի չեն առ նում այլ գոր ծոն նե րը, ա պա նրանք ի րա կա նում մեզ չեն 
ա սում ա վե լին, քան այն, որ « հա րուստ մար դիկ ա ռողջ են, եւ նրանք հա վա նա բար թեյ են խմում»:

Ի՞նչ կա րող եք ա նել

Թեյի հետ կապ ված օ րի նակ նե րում հա րա բե րակ ցու թյու նը եւ շե ղումն ան շուշտ մա թե մա տի կո րեն 
ճիշտ են հաշվ ված դեպ քե րի մեծ մա սում։ Սա կայն ե թե հե տա զո տող նե րը հաշ վի չեն առ նում այլ 
հա րա բե րակ ցու թյուն ներ (օ րի նակ՝ թեյ խմե լու հա րա բե րակ ցու թյու նը սպոր տով զբաղ վե լու հետ) 
ստաց ված ար դյունք նե րը քիչ ար ժեք ու նեն։ Որ պես լրագ րող՝ ի մաստ չու նի փոր ձել քն նա դա տել 
թվե րով ար տա հայտ ված ար դյունք նե րը, օ րի նակ՝ ը նտ րան քի չա փը, ե թե, ի հար կե, դրանք խիստ 
կաս կա ծե լի չեն։ Այ դու հան դերձ, մի ան գա մայն հեշտ է նկա տել, ե րբ հե տա զո տող նե րը կա րե ւոր 
տե ղե կու թյուն նե րը հաշ վի ա ռած չեն լի նում։

Նի կո լա Կայ զերԲ րիլ, Journalism++
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ԼՈՒ ՐԵ ՐՈՒՄ ՀԱ ՂՈՐԴ ՎՈՂ ԹՎԵ ՐԻ ՀԵՏ ԱՇ ԽԱ ՏԵ ԼՈՒ ՀՆԱՐՔ ՆԵՐ
 
• Տ վ յալ նե րի հետ աշ խա տե լիս լա վա գույն հնար քը դրա նից հա ճույք ստա նալն է։ Թվե րը կա-

րող են վա խեց նել ձեզ: Ե թե տե ղի տաք, ա պա ո չինչ չի ստաց վի։ Թվե րի հետ աշ խա տեք այն-
պես, ա սես խա ղում եք դրանց հետ, ու սում նա սի րեք եւ շատ հա ճախ զար մա նա լի հեշ տու-
թյամբ գաղտ նիք ներ եւ պատ մու թյուն ներ կբա ցա հայ տեք։ Այն պես որ, վե րա բեր վեք տվյալ-
նե րին, այն պես, ի նչ պես ցան կա ցած այլ փաս տե րի՝ ա ռանց վա խի կամ նա խա պատ վու թյան։ 
Ա վե լի կոնկ րետ՝ դի տար կեք այն որ պես ե րե ւա կա յու թյու նը զար գաց նե լու վար ժու թյուն։ Ե ղեք 
ստեղ ծա գործ եւ փոր ձեք մտա ծել այլ պատ մու թյուն նե րի մա սին, ո րոնք կա րող է ին ա ռնչ վել 
այդ տվյալ նե րի հետ եւ ա վե լի լավ բա ցատ րել դրանք, այ նու հե տեւ ա վե լի շատ փաս տեր հա-
մադ րե լով՝ փոր ձեք ստու գել դրանք։ «Ու րիշ ին չո՞վ կա րե լի է բա ցատ րել այս տվյալ նե րը»: Ո րոշ 
դեպ քե րում այս հար ցը շատ օգ տա կար մո տե ցում է, ո րը կօգ նի հաս կա նալ, որ այս թվե րը, այս 
ա կն հայ տո րեն մեծ կամ վատ ցու ցա նիշ նե րը, այս կամ այն բա նի ա կն հայտ ա պա ցույց նե րը բո-
լո րո վին էլ այն չէ ին, ի նչ թվում է ին:

• Պետք չէ տվյալ նե րի հան դեպ կաս կա ծամ տու թյու նը շփո թել ցի նիզ մի հետ. կաս կա ծամ տու-
թյու նը լավ բան է, ի սկ ցի նիզ մը դր դում է նրան, որ դուք բարձ րաց նում եք ձեռ քե րը եւ հանձն-
վում։ Ե թե հա վա տում եք տվյալ նե րի լրագ րու թյա նը, (եւ, հա վա նա բար, հա վա տում եք, այ լա-
պես չէ իք կար դա այս գիր քը), ա պա պետք է հա վա տաք նաեւ, որ տվյալ ներն ա վե լի լավ բան 
են ա ռա ջար կում, քան ստե րը, ծաղ րան կա րը կամ ա ղա ղա կող փաս տե րով ա չք ծա կող գլ խագ-
րե րը։ Տվ յալ նե րը ճիշտ օգ տա գործ վե լու դեպ քում մեզ հա ճախ տա լիս են հիմ նա վոր գի տե լիք։ 
Մենք պետք է լի նենք, ո ՛չ ցի նիկ, ո ՛չ դյու րա հա վատ, այլ ու շա դիր։

• Ե թե ես ձեզ ա սեմ, որ ճգ նա ժա մի ըն թաց քում մար դիկ սկ սել են ա վե լի շատ ալ կո հոլ օգ տա-
գոր ծել, դուք գու ցե ի նձ ա սեք, որ բո լո րը ճնշ ված են, եւ դա դեպ րե սի այի հե տե ւանք է: Ե թե ես 
ա սեմ, որ ալ կո հո լի սպա ռու մը նվա զել է, գու ցե պատ ճա ռա բա նեք, թե մար դիկ գու մար չու նեն։ 
Այլ կերպ ա սած, այն, ի նչ ա սում են թվե րը, հնա րա վոր է ա զատ մեկ նա բա նել, մաս նա վո րա-
պես, ա սել, որ ա մեն ի նչ վատ է այս կամ այն կերպ: Ե թե մար դիկ սկ սել են շատ ալ կո հոլ խմել, 
ա պա դա վատ է, ե թե մար դիկ սկ սել են քիչ խմել, ա պա դա էլ է վատ։ Խն դիրն այն է, որ ե թե 
հա վա տում եք տվյալ նե րին, ա պա փոր ձեք այն պես ա նել, որ ա ռա ջի նը խո սեն տվյալ նե րը, այլ 
ոչ թե ձեր տրա մադ րու թյու նը, հա մոզ մունք նե րը կամ սպա սե լիք նե րը։ Տվ յալ ներն այն քան շատ 
են, որ հա ճախ կկա րո ղա նաք վե րագտ նել ձեր նախ կին հա մոզ մունք նե րի հաս տա տու մը, ե թե 
մի փոքր նայեք ձեր շուր ջը։ Այլ խոս քով՝ տվ յալ նե րի լրագ րու թյու նը, ը ստ իս, քիչ ար ժեք ու նի, 
ե թե դուք ի նք ներդ կողմ նա կալ ե ք։ Այն օբյեկ տիվ է այն քա նով, որ քա նով դուք եք դրան ձգ տում: 
Տվ յալ նե րի լրագ րու թյան օբյեկ տի վու թյու նը չի ո րոշ վում դրա հիմ քում ըն կած թվե րով:

• Ա նո րո շու թյու նից վա խե նալ պետք չէ: Մենք թվերն ա սո ցաց նում ե նք հե ղի նա կու թյան եւ ճշգր-
տու թյան հետ։ Շատ հա ճախ, սա կայն, հնա րա վոր չէ պա տաս խան գտ նել կամ դա մեր ու նե ցած 
հնա րա վոր ա մե նա լավ պա տաս խանն է, սա կայն այն չի փայ լում ճշգր տու թյամբ։ Կար ծում ե մ՝ 
պետք է նման բա նե րը բա ցա հայտ ա սել։ Ե թե ձեզ թվում է, որ նման մո տեց ման հե տե ւան քով 
ձեր պատ մու թյու նը չի ստաց վում, ա պա պետք է ա սեմ, որ հա մա ձայն չեմ դրա հետ, ի րա կա-
նում սա շատ լավ տար բե րակ է նոր հար ցեր ա ռաջ քա շե լու հա մար։ Նույն հա ջո ղու թյամբ հա-
ճախ տվյալ նե րով աշ խա տե լու մե կից ա վե լի ճիշտ ձեւ կա։ Պար տա դիր չէ, որ թվե րը ճիշտ կամ 
սխալ լի նեն։

• Հե տաքն նու թյունն ի նք նին պատ մու թյուն է. այն, թե դուք ի նչ պես եք մի փաս տից մյու սին ան-
ցնե լով փոր ձել պար զել ո րե ւէ բան, ար դեն լրագ րո ղա կան աշ խա տան քի լավ օ րի նակ կա րող 
է դառ նալ։ Նույ նը նաեւ վե րա բե րում է տվյալ նե րից ստաց ված փաս տե րին, որ տեղ, ի դեպ, 
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պար զա պես մեկ թի վը բա վա կան չէ։ Տար բեր աղ բյուր նե րը տա լիս են նոր դի տան կյուն ներ, 
նոր մտ քեր եւ ա վե լի խո րը ը մբռ նում։ Եր բեմն, մտա ծում եմ, թե ա րդյոք մենք չենք փոր ձում 
չա փից շատ հե ղի նա կա վոր կեր պով մարդ կանց հար ցե րին պատ րաս տի պա տաս խան տալ՝ 
այդ պի սով դուրս թող նով ճա նա պար հը, ո րով ան ցել ե նք այդ պա տաս խա նը գտ նե լու հա մար։

• Լա վա գույն հար ցե րը նրանք են, ո րոնք ճշտ ված են. ա րդյոք սրանք կա րե ւո՞ր թվեր են: Որ-
տե ղի՞ց են դրանք ստաց վել: Վս տա՞հ եք, որ դրանք ար տա հայ տում են այն, ի նչ մտա ծում եք: 
Սրանք ըն դա մե նը հու շում ներ են, թե ի նչ պես պետք է մտա ծել տվ յալ նե րի մա սին, ա ռա ջին եզ-
րա կա ցու թյուն նե րի մա սին, ո րոնք ա րել եք ի նչ-որ թվի հի ման վրա, կյան քի դժ վա րու թյուն նե-
րի մա սին, մի շարք հնա րա վոր հա մե մա տու թյուն նե րի մա սին՝ ար ված ը ստ ժա մա նա կի, խմ բի 
կամ աշ խար հագ րու թյան: Մի խոս քով՝ հա մա տեքս տի մա սին:

Մայքլ Բլաստ լենդ, ֆրի լանս լրագ րող

 

Տ ՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԱՍ ՊԵԿՏ ՆԵ ՐԸ

Կա ա ռն վազն ե րեք հիմ նա կան սկզ բունք, ո րոնք ան հրա ժեշտ է հաս կա նալ տվյալ նե րի հետ աշ-
խա տանքն սկ սե լուց ա ռաջ.

• Տ վ յալ նե րի վե րա բե րյալ հար ցում նե րը պետք է սկս վեն այն հար ցե րով, ո րոնց պա տաս խա նը 
ցան կա նում եք ստա նալ,

• Տ վ յալ նե րը հա ճախ խառն են եւ մշակ ման կա րիք ու նեն,

• Տ վ յալ նե րը կա րող են ու նե նալ մինչ այժմ ոչ հայտ նի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ:

Ն կար 69. Խա ռը տվյալ ներ
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Ի մա ցե՛ք այն հար ցե րը, ո րոնց պա տաս խա նը ցան կա նում եք ստա նալ

Շատ բա նե րով տվ յալ նե րի հետ աշ խա տե լը նման է հար ցազ րույ ցի. դուք տա լիս եք հար ցը եւ 
փոր ձում ստա նալ պա տաս խա նը։ Սա կայն ի նչ պես հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ հարց վո ղը կա րող 
է պա տաս խա նել մի այն այն հար ցե րին, ո րոնց մա սին տե ղե կու թյուն ու նի, այն պես էլ տվ յալ նե-
րը կա րող են պա տաս խա նել մի այն այն հար ցե րին, ո րոնց վե րա բե րյալ կան հա մա պա տաս խան 
գրա ռում ներ եւ փո փո խա կան ներ։ Սա նշա նա կում է տվ յալ նե րը ձեռք բե րե լուց ա ռաջ պետք է 
հս տակ ի մա նալ, թին չը փնտ րում ե ք։ Այլ կերպ ա սած՝ գործն սկ սում եք վեր ջից։ Նախ` ցու ցա-
կագ րեք այն պն դում նե րը, ո րոնք ցան կա նում եք հիմ նա վո րել տվ յալ նե րով։ Այ նու հե տեւ ո րո շեք, 
թե ի նչ փո փո խա կան ներ ու տվ յալ ներ պետք է ձեռք բեր վեն եւ վեր լուծ վեն հա մա պա տաս խան 
պն դում ներն ա նե լու հա մար։

Դի տար կեք հան ցա վո րու թյան մա կար դա կի վե րա բե րյալ մեկ լո կալ օ րի նակ։ Են թադ րենք, ցան-
կա նում եք նյութ պատ րաս տել ձեր քա ղա քում հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մա սին, ո րի մեջ պետք է 
նշել, թե օր վա որ ժա մե րին եւ շա բաթ վա որ օ րե րին են տար բեր տե սա կի հան ցա գոր ծու թյուն ներ 
կա տար վում, ի նչ պես նաեւ ը ստ հան ցան քի՝ տե սա կի քա ղա քի ա վե լի վտան գա վոր վայ րե րը։

 Դուք կհաս կա նաք, որ տվ յալ նե րի վե րա բե րյալ հարց ման մեջ պետք է նշել, որ ան հրա ժեշտ է 
յու րա քան չ յուր հան ցան քի վայ րը եւ ժա մը, տե սա կը (ս պա նու թյուն, հափշ տա կում, կո ղո պուտ եւ 
այլն), ի նչ պես նաեւ վայ րը, որ տեղ այն կա տար վել է: Այս պի սով, « վայր», « ժամ», «ամ սա թիվ» եւ 
« տե սակ» փո փո խա կան նե րը նվա զա գույնն են, որ պետք է ու նե նաք ձեր հար ցե րին պա տաս խա-
նե լու հա մար։

 Բայց հաշ վի ա ռեք, որ կան պո տեն ցի ալ հե տաքր քիր հար ցեր, ո րոնց այս չորս փո փո խա կա նի 
վրա հիմն ված տվ յալ նե րը չեն կա րող պա տաս խա նել, օ րի նակ՝ ի նչ էթ նիկ պատ կա նե լու թյուն ու-
նեն տու ժող նե րը կամ ի նչ սե ռի են նրանք, կամ ի նչ ը նդ հա նուր ար ժո ղու թյուն ու նի գո ղո նը, կամ 
ով քեր են ոս տի կա նու թյան սպա նե րը, ո րոնք ա մե նաար դյու նա վետն են ձեր բա կա լու թյուն նե րի 
ա ռու մով: Նաեւ հնա րա վոր է, որ կա րո ղա նաք ձեռք բե րել մի այն ո րոշ ժա մա նա կա հատ վա ծի՝ 
օ րի նակ վեր ջին ե րեք տար վա տվ յալ նե րը, ին չը կն շա նա կի, որ ո չինչ չեք կա րող ա սել այն մա սին, 
թե ա րդյոք հան ցա վո րու թյան վի ճա կագ րու թյու նը փոխ վել է ա վե լի եր կար ժա մա նա կա հատ վա-
ծում։ Այս հար ցե րը կա րող են դուրս լի նել ձեր նյու թի շր ջա նակ նե րից, ին չը նոր մալ է։ Սա կայն 
ու շա դիր պետք է լի նել. ե թե ար դեն սկ սել եք վեր լու ծել տվ յալ նե րը, սա կայն հե տո փո խում եք ձեր 
ո րո շու մը եւ ցան կա նում եք ի մա նալ, թե հան ցա գոր ծու թյուն նե րի որ տո կոսն է քա ղա քի տար բեր 
հատ ված նե րում ա վարտ վում ձեր բա կա լու թյամբ, ա պա նկա տի ու նե ցեք, որ դրա հա մար ար դեն 
ո ւշ կլի նի։

Կա րե ւոր խոր հուրդ. հա ճախ ար ժե հար ցում ու ղար կել ԲՈ ԼՈՐ փո փո խա կան նե րի եւ տվ յալ նե րի 
վե րա բե րյալ եւ ոչ թե մի այն տվյալ նե րի այն մա սի, ո րն ան մի ջա պես կպա տաս խա նի նյու թի հար-
ցե րի սահ մա նա փակ ցան կին։ (Ա վե լին, բո լոր տվյալ նե րը ստա նա լը կա րող է ա վե լի է ժան լի նել, 
ե թե ան հրա ժեշտ է վճա րել տվ յալ գե րա տես չու թյա նը, ո րն այդ գու մա րը տրա մադ րի տվյալ նե րի՝ 
կոնկ րետ ձեր ու զած մասն ստա նա լու նպա տա կով ֆիլտ րող ծրագ րի վրա)։ Տվ յալ նե րը մա սե րի 
բա ժա նել ի նք ներդ էլ միշտ կա րող եք, եւ ո ղջ տվյալ ներն ու նե նա լը թույլ կտա նո րա նոր հար ցե րի 
պա տաս խա նել կամ էլ նոր նյու թե րի գա ղա փար ներ կա րող է ծնել։ Հնա րա վոր է, որ ան ձնա կան 
տվյալ նե րի գաղտ նի ու թյան վե րա բե րյալ տվյալ նե րը կամ այլ նոր մեր թույլ չտան, որ պես զի ո րոշ 
փո փո խա կան ներ ա զա տո րեն տրա մադր վեն ձեզ, ի նչ պի սիք են օ րի նակ՝ տու ժա ծի ի նք նու թյու-
նը, գաղտ նի գոր ծա կալ նե րի ա նուն նե րը։ Սա կայն շատ ա վե լի լավ է ու նե նալ նույ նիսկ մաս նա կի 
տվյալ նե րի բա զա, քան չու նե նալ ո չինչ, ե թե գի տեք, թե ֆիլտր ված տվյալ ներն ի նչ հար ցե րի են 
կա րող պա տաս խա նել եւ ի նչ հար ցե րի՝ ոչ:
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Խա ռը տվյալ նե րի դա սա կար գում

Տ վ յալ նե րի բա զա նե րի հետ աշ խա տե լու հիմ նա կան խն դիր նե րից մեկն այն է, որ դուք աշ խա տե լու 
եք այն պի սի տվյալ նե րի հետ, ո րոնք հա վաք վել են թղ թա բա նու թյան նպա տակ նե րով: Եվ խն դիրն 
այն է, որ տվյալ նե րի այս եր կու տե սակ նե րի հա մար ճշգր տու թյան չա փա նիշ նե րը խիստ տար բեր 
ե ն։

Օ րի նակ՝ քրե ա դա տա վա րա կան հա մա կար գի տվյալ նե րի բա զա նե րի հիմ նա կան նպա տակն այն 
է, որ ո մն մե ղադ րյալ Ջոն սը իր դա տա կան գոր ծի նիս տե րի ժա մա նակ բան տից ժա մա նա կին բեր-
վի եւ ներ կա յաց վի դա տա վոր Սմի թին։ Այս ա մե նի հա մար այդ քան էլ է ա կան չէ, թե ա րդյոք Ջոն սի 
ծնն դյան ա միս-ամ սա թի վը ճիշտ է գր ված, թե ոչ, կամ որ նրա տան հաս ցե ում վրի պակ կա, կամ էլ 
նույ նիսկ ե թե նրա հայ րան վան սկզբ նա տա ռը սխալ է ։

 Սա կայն նման սխալ նե րը կա րող են լր ջո րեն խան գա րել տվ յալ նե րի լրագ րո ղին, ո րը փոր ձում է 
տվյալ նե րի բա զա յում օ րի նա չա փու թյուն ներ բա ցա հայ տել։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով ե րբ ստա նում եք 
նոր տվյալ ներ, պետք է ան մի ջա պես ու սում նա սի րեք, թե որ քան խառն են ներ կա յաց ված դրանք 
եւ հե տո սկ սեք մաք րել ու կար գի բե րել: Խառ նաշ փո թը բա ցա հայ տե լու շատ լավ եւ ա րագ մի ջոց է 
կա տե գո րիկ փո փո խա կան նե րի հա ճա խա կա նու թյան ա ղ յու սակ ներ կազ մե լը. կա տե գո րիկ փո փո-
խա կան նե րը հա րա բե րա կա նո րեն քիչ են ու նե նում տար բեր ար ժեք ներ։ (Օ րի նակ՝ Excel ծրագ րով 
սա կա րող եք ա նել̀  յու րա քան չ յուր փո փո խա կա նի հա մար օգ տա գոր ծե լով ֆիլտր կամ ամ փո փող 
ա ղ յու սակ)։

Վերց նենք օ րի նակ « սեռ» փո փո խա կա նը։ Դուք կտես նեք, որ այս դաշ տում կլի նեն հնա րա վոր 
ցան կա ցած ար ժեք ներ. «ա րա կան», «ի գա կան», «Ա», «Ի», «1», «0», «Ա ՐԱ ԿԱՆ», «Ի ԳԱ ԿԱՆ» եւ այլն, 
ի նչ պես նաեւ վրի պակ ներ՝ «ի գա կա»։ Որ պես զի ի րա կա նաց նեք վեր լու ծու թյուն ը ստ սե ռի, պետք 
է ո րո շել, թե ո րն է ստան դար տը, հա վա նա բար «Ա» եւ «Ի», եւ հե տո փո խել բո լոր փո փո խա կան-
նե րը, որ պես զի դրանք հա մա պա տաս խա նեն ստան դար տին։ Մեկ այլ տվ յալ նե րի բա զա, որ տեղ 
կան նման խն դիր ներ, Ա մե րի կայի նա խընտ րա կան քա րո զար շավ նե րի ֆի նան սա վոր ման աղ-
բյուր ներն են, որ տեղ « մաս նա գի տու թյուն» հատ վա ծի դի մաց կա րող է գր ված լի նել «Ի րա վա բան», 
« Փաս տա բան», « Փաստ.», «Ի րա վա կան խորհր դա տու», « Դա տա պաշտ պան» կամ այլ ան վա նում-
նե րի ու տա ռաս խալ նե րի մի ամ բողջ բազ մու թյուն. նման դեպ քե րում լու ծու մը ստան դար տաց-
մամբ տվյալ ան վա նում նե րի ա վե լի փոքր ցու ցակ կազ մելն է ։

Տ վ յալ նե րը մաք րե լը ա վե լի խնդ րա հա րույց է ա նուն նե րի հետ աշ խա տե լիս։ Ա րդյոք « Ջո զեֆ Թ. 
Սմիթ», «Ջ.Թ. Սմիթ», « Ջոս Սմիթ» եւ « Ջո Սմիթ» ա նուն նե րը մե՞կ մար դու են վե րա բե րում։ Կա րող 
է ան հրա ժեշտ լի նել հա մե մա տել այլ տվ յալ ներ, օ րի նակ՝ ծնն դյան ամ սա թի վը կամ հաս ցեն, կամ 
պար զե լու նպա տա կով էլ ա վե լի խո րա նալ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, Google Refine-ով տվյալ նե րի մաք րու-
մը եւ ստան դար տա ցու մը ա վե լի հեշտ ու ա րագ է լի նում։

Տ վյալ նե րը կա րող են ու նե նալ չփաս տաթղ թա վոր ված տար րեր

Տ վ յալ նե րի ցան կա ցած բա զայի բա նա լին այս պես կոչ ված « բա ռա րանն» է։ Սո վո րա բար այս ֆայ լը 
(ո րը կա րող է լի նել PDF կամ ա ղ յու սակ) ա սում է, թե ի նչ ֆոր մա տով են հա վաք ված տվյալ նե րը (ա-
զատ տեքս, տեքստ սահ ման ված լայ նու թյամբ, Excel, dBase եւ այլն), փո փո խա կան նե րի հա ջոր դա-
կա նու թյու նը եւ ա նուն նե րը, նե րառ ված տվյալ նե րի տե սա կը (բա ռա շար, ամ բողջ թվեր, տաս նոր-
դա կան ներ, եւ այլն)։ Այս տե ղե կու թյու նը պետք կգա տվյալ նե րը ձեր նա խա տե սած վեր լու ծա կան 
ծրա գիր ճիշտ ներ բեռ նե լու հա մար (Excel, Access, SPSS, Fusion Tables, կամ էլ   SQL-ի ցան կա ցած 
են թա տե սակ ներ)։
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Տ վ յալ նե րի « բա ռա րա նի» հիմ նա կան մյուս տար րե րից է կոնկ րետ փո փո խա կան նե րի ար ժեք նե-
րի բա ցատ րու թյու նը։ Օ րի նակ՝ սե ռը կա րող է կո դա վոր ված լի նել «1=ա րա կան» եւ «0=ի գա կան»։ 
Հան ցանք նե րը կա րող են կո դա վոր ված լի նել ը ստ քրե ա կան հոդ ված նե րի։ Հի վան դա նոց նե րում 
ստա ցած բու ժում նե րը կա րող են կո դա վոր վել հն գա նիշ հա մա կար գով։ Ա ռանց տվյալ նե րի բա ռա-
րա նի վեր լու ծու թյուն ի րա կա նաց նե լը կա րող է լի նել կամ շատ բարդ, կամ ան հնար։

 Սա կայն նույ նիսկ տվյալ նե րի բա ռա րա նի առ կա յու թյան դեպ քում կա րող են լի նել խն դիր ներ։ 
Նման մի օ րի նակ մի քա նի տա րի ա ռաջ Ֆլո րի դա յում պա տա հեց Miami Herald-ի լրագ րող նե րի 
հետ, ե րբ նրանք ու սում նա սի րում է ին ան սթափ վի ճա կում ձեր բա կալ ված նե րի հա մար տար բեր 
դա տա վոր նե րի կող մից նշա նակ վող պատ ժա չա փեր։ Լրագ րող նե րը ստա ցել է ին տվյալ նե րը դա-
տա կան հա մա կար գից եւ ու սում նա սի րել է ին պատ ժի չա փը՝ ը ստ ե րեք փո փո խա կան նե րի՝ տու-
գան քի չափ, կա լան քի եւ ա զա տազրկ ման տե ւո ղու թյուն։ Այս թվե րը տար բեր դա տա վոր նե րի մոտ 
բա վա կան տար բեր է ին եւ լրագ րող նե րի հա մար ա պա ցույց է ին առ այն, որ ո րոշ դա տա վոր ներ 
ա վե լի մեղմ է ին վար վել, ի սկ մյուս նե րը՝ ա վե լի խիստ։

Սա կայն տվյալ նե րը ցույց տվե ցին, որ յու րա քան չ յուր դա տա վոր գոր ծե րի 1-2 տո կո սի դեպ քում 
չէր կի րա ռել պատ ժի վե րոն շյալ փո փո խա կան նե րից եւ ոչ մե կը՝ ո ՛չ ա զա տազր կում, ո ՛չ կա լանք 
եւ ո ՛չ էլ տու գանք։ Ո ւս տի դա տա պարտ ման օ րի նա չա փու թյուն նե րը պատ կե րող գծագ րում բո լոր 
դա տա վոր նե րի ան վան դի մաց կար մի փոք րիկ հատ ված՝ « պա տիժ չի նշա նա կել»: Ե րբ հոդ վա ծը 
տպագր վեց, դա տա վոր նե րը բո ղո քի ա լիք բարձ րաց րին՝ դժ գո հե լով, թե Herald-ն ի րենց մե ղադ-
րում է նա հան գային օ րենսդ րու թյու նը խախ տե լու մեջ (օ րենսդ րու թյու նը պա հան ջում է, որ ան-
սթափ վա րե լու հա մար մե ղա վոր ճա նաչ ված յու րա քան չ յուր վա րորդ պատժ վի)։

Ուս տի լրագ րող նե րը դի մե ցին դա տա րա նի գրա սե նյա կի քար տու ղա րին, ո րը նրանց տրա մադ-
րել էր տվյալ նե րը, եւ հարց րին, թե ին չի պատ ճա ռով էր ա ռա ջա ցել այդ խն դի րը։ Այն տեղ նրանց 
ա սա ցին, որ խոս քը վե րա բե րում է ա ռա ջին ան գամ ձեր բա կալ ված ա նա պա հով նե րին։ Սո վո րա-
բար, ա ռա ջին ան գամ ձեր բա կալ ված նե րին տու գանք է նշա նակ վում, սա կայն վեր ջին ներս գու մար 
չու նե ին։ Ո ւս տի՝ դա տա վոր նե րը նրանց հա մար որ պես պա տիժ սահ մա նում է ին հա մայն քային ծա-
ռա յու թյու նը, օ րի նակ՝ ճա նա պարհ նե րի աղ բը հա վա քե լը։ Ի նչ պես պարզ վեց, պար տա դիր պատ ժի 
մա սին օ րենքն ըն դուն վել էր տվյալ նե րի բա զայի ստեղ ծու մից հե տո։ Հե տե ւա բար, դա տա րա նի 
գրա սե նյա կի բո լոր աշ խա տող նե րը գի տե ին, որ տվյալ նե րի բա զա յում պատ ժի դի մաց գր ված 0-ն 
նշա նա կում էր հա մայն քային ծա ռա յու թյուն։ Սա կայն տվյալ նե րի բա ռա րա նում սա նշ ված չէր, եւ 
հե տե ւա բար՝ Herald-ն ստիպ ված էր հեր քում տպագ րել։

 Այս օ րի նա կից ար վող հե տե ւու թյու նը հե տե ւյալն է. ձեզ տվյալ ներ տրա մադ րող կա ռույ ցից միշտ 
հարց րեք, թե ա րդյոք տվյալ նե րի մեջ կան չփաս տաթղ թա վոր ված տար րեր, լի նեն դրանք նոր 
ստեղ ծած կո դեր, ո րոնք չեն նե րառ վել բա ռա րա նում, ֆայ լի նա խագ ծում փո փո խու թյուն ներ, թե 
այլ բան։ Բա ցի այդ, վե րա նայեք վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րը եւ հարց րեք ի նք ներդ ձեզ «արդյոք 
սա տրա մա բա նա կա՞ն է»։ Herald-ի լրագ րող նե րը աշ խա տում է ին լար ված տեմ պով, որ պես զի աշ-
խա տանքն ա վար տե ին նախ քան վերջ նա ժամ կե տը, եւ այն քան է ին կենտ րո նա ցած դա տա վոր-
նե րի կող մից նշա նակ ված պատ ժի մի ջին չա փի վրա, որ ու շադ րու թյուն չէ ին դարձ րել այն քիչ 
դեպ քե րի վրա, ո րոնք, կար ծես թե, ցույց է ին տա լիս, որ այդ դեպ քե րում պա տիժ չէր սահ ման վել։ 
Նրանք պետք է ի րենք ի րենց հարց նե ին, թե ա րդյոք հնա րա վոր էր, որ թե կուզ եւ քիչ դեպ քե րում 
բո լոր դա տա վոր նե րը խախ տած լի նե ին օ րեն քը։

Ս թիվ Դոյգ, Ա րի զո նայի պե տա կան հա մալ սա րա նի Ո ւոլ թեր Քրոն քայ թի ան վան լրագ րու թյան դպ
րոց
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ՀԱՑ, Ո ՐՆ ԱՐ ԺԵ 32 ՖՈՒՆՏ ՍՏԵՌ ԼԻՆԳ
 

 

Ն կար 70. Ա ռանց գլյու տե նի հա ցի կա ռա վա րու թյան խոր հուրդ նե րը հար կա տու նե րին ար ժե նում են £32 
(WalesOnline)
 
Wales on Sunday պար բե րա կա նը հրա պա րա կել էր մի հոդ ված այն մա սին, թե որ քան գու մար է 
Ո ւել սի կա ռա վա րու թյու նը ծախ սում քա րոզ չու թյան վրա, որ պես զի մար դիկ գլ յու տեն չպա րու նա-
կող ապ րանք ներ գնեն: Ը ստ հրա պա րակ ման վեր նագ րի՝ մեկ հա ցը կա ռա վա րու թյանն ար ժե նում 
էր 32 ֆունտ ստեռ լինգ։ Ի րա կա նում այդ գու մա րը վե րա բե րում էր 11 հատ հա ցի, ո րոն ցից յու րա-
քան չ յու րի ար ժե քը 2.82 ֆունտ ստեռ լինգ է ր։

Տ վ յալ նե րում, ո րոնք ստաց վել է ին Ո ւել սի ազ գային ժո ղո վի գրա վոր պա տաս խա նից եւ Ազ գային 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րից, թվե րը նշ ված է ին որ պես « մեկ 
մի ա վո րի ար ժեք»։ Սա կայն տվյալ նե րի բա ռա րա նում հա վե լ յալ բա ցատ րու թյուն չկար, թե ի նչ է 

http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2011/07/17/prescriptions-for-gluten-free-bread-costing-welsh-taxpayers-32-a-loaf-91466-29067430/
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2011/07/17/prescriptions-for-gluten-free-bread-costing-welsh-taxpayers-32-a-loaf-91466-29067430/
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նշա նա կում մեկ մի ա վոր կոչ վա ծը, եւ քա նա կի մա սին ա ռան ձին սյու նակն ի նչ պես է սահ մա նում 
այն:

Ուս տի լրագ րող նե րը են թադ րել է ին, որ խոս քը մեկ մի ա վոր ապ րան քի մա սին է, օ րի նակ՝ մեկ բո-
քոն հա ցի մա սին, սա կայն ի րա կա նում բա ժին ա սա ծը նշա նա կում էր մի քա նի հաց։ 

Ոչ ոք, նույ նիսկ հարց մա նը գրա վոր պա տաս խա նող նե րը եւ ոչ էլ հա սա րա կայ նու թյան հետ կա-
պե րի բա ժի նը չէ ին բարձ րաց րել քա նա կի հար ցը մին չեւ եր կու շաբ թի՝ նյու թի թո ղարկ վե լուց հե տո։

Այն պես որ, մի մտա ծեք, որ կա ռա վա րու թյան կող մից տրա մադր ված տվյալ նե րի վե րա բե րյալ մեկ-
նա բա նու թյուն նե րը լի ո վին կբա ցատ րեն, թե ի նչ տե ղե կու թյուն են պա րու նա կում տվյալ նե րը, կամ 
որ պատ կան մար մին նե րը կհաս կա նան, որ տվյալ ներն ըն կա լե լի չեն նույ նիսկ, ե րբ դուք ձեր սխալ 
եզ րա հան գու մը ներ կա յաց նեք նրանց։

Սո վո րա բար թեր թե րը ցան կա նում են այն պատ մու թյուն նե րը, ո րոնք հնա րա վոր կլի նի ներ կա յաց-
նել լավ վեր նագ րե րով, ո ւս տի ե թե չկա ա կն հայ տո րեն  հա կա սա կան ո րե ւէ բան, սո վո րա բար շա-
րու նա կում են օգ տա գոր ծել այն, ին չից որ լավ վեր նա գիր է ստաց վում, եւ կրկ նա կի չեն ստու գում, 
ա ռա վել ե ւս, ե թե հնա րա վոր է, որ փաս տերն ստու գե լուց հե տո նյու թի ի մաս տը կոր չի, հատ կա պես 
ե թե կա վերջ նա ժամ կետ։

Սա կայն լրագ րող ներն ու նեն պա տաս խա նատ վու թյուն՝ ստու գե լու զա վեշ տա լի պն դում նե րը, նույ-
նիսկ ե թե դա նշա նա կում է, որ պատ մու թյու նը կդառ նա պա կաս սկան դա լային:

Ք լեր Մի լեր, WalesOnline

ՍԿ ՍԵՔ ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐՈՎ, Ա ՎԱՐ ՏԵՔ ՊԱՏ ՄՈՒ ԹՅԱՄԲ

Ըն թեր ցո ղին գրա վե լու հա մար հար կա վոր է նյու թի վեր նագ րում նե րա ռել թիվ, ո րը նրան կս տի պի 
ու շադ րու թյուն դարձ նել տվ յալ նյու թին։ Նյու թը պետք է այն պես մա տուց վի, որ կար դա լիս մար դիկ 
չզ գան, որ այն հիմն ված է վի ճա կագ րու թյան վրա: Ո ւս տի պատ մու թյու նը դարձ րեք տպա վո րիչ եւ 
մի մո ռա ցեք, թե ով քեր են ձեր ըն թեր ցող նե րը։

Այս պի սի մի օ րի նակ կա րե լի է հան դի պել Հե տաքն նող լրագ րող նե րի բյու րոյի նա խագ ծում, ո րն ար-
վել է ր՝ օգ տա գոր ծե լով Եվ րո պա կան մի ու թյան հանձ նա ժո ղո վի ֆի նան սա կան թա փան ցի կու թյան 
հա մա կար գը։ Տվյալ նե րի բա զան օգ տա գործ վել էր ար դեն կոնկ րետ գա ղա փար ներ ու նե նա լով։

 Մենք տվյալ նե րի բա զա յում փնտ րե ցինք այն պի սի բա նա լի բա ռեր, ի նչ պի սիք են « կոկ տեյլ», « գոլֆ» 
եւ «ար տագ նա նիս տեր»։ Սա մեզ թույլ տվեց հաս կա նալ, թե որ քան է Հանձ նա ժո ղո վը ծախ սում 
նշ ված նպա տակ նե րով: Այն նաեւ բազ մա թիվ հար ցեր բարձ րաց րեց, ի նչ պես նաեւ հե տա գա նյու-
թե րի հիմք դար ձավ:

 Սա կայն այս պի սի բա ռե րը միշտ չէ, որ տա լիս այն, ի նչ փնտ րում ե ք։ Պետք է եր բեմն լավ մտա ծել, 
թե ի նչ եք ի րա կա նում ցան կա նում գտ նել։ Մենք նաեւ ցան կա նում է ինք պար զել, թե որ քան են 
Հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րը ծախ սում մաս նա վոր թռիչք նե րի վրա, սա կայն տվյալ նե րի բա զա-
յում « մաս նա վոր ի նք նա թիռ» եզ րը չկար, ո ւս տի ստիպ ված է ինք նրանց այդ պի սի ծա ռա յու թյուն-
ներ մա տու ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի ա նուն նե րը գտ նել այլ ճա նա պար հով։ Ե րբ ար դեն գի-

http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm
http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm
http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm
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տե ինք ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող ըն կե րու թյան ա նու նը՝ Abelag, սկ սե ցինք ո րո նել, թե Abelag-ի 
մա տու ցած ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար որ քան գու մար է ծախս վել:

 Այս մո տեց մամբ մենք ու նե ինք կոնկ րետ նպա տակ՝ գտ նել թիվ, ո րը կնե րառ վեր վեր նագ րում։

Կա մեկ այլ մո տե ցում. կազ մել « սեւ ցու ցակ» եւ փնտ րել բա ցա ռու թյուն ներ։ Տվ յալ նե րից պատ մու-
թյուն ներ ստա նա լու ա մե նա լավ ձե ւը ի մա նալն է, թե ի նչ չեք գտ նի այն տեղ։ Այս պի սի մի լավ պատ-
մու թյան օ րի նակ է ԵՄ Կա ռուց ված քային ֆոն դե րի վե րա բե րյալ Financial Times պար բե րա կա նի եւ 
Հե տաքն նող լրագ րող նե րի բյու րոյի հա մա տեղ ի րա կա նաց րած նա խա գի ծը։

Հիմն վե լով հենց Հանձ նա ժո ղո վի կա նո նադ րու թյան վրա՝ մենք հար ցում ա րե ցինք, թե որ ըն կե-
րու թյուն նե րը կամ ա սո ցի ա ցի ա ներն ի րա վունք չու նե ին մի ջոց ներ ստա նալ ԵՄ Կա ռուց ված քային 
հիմ նադ րա մից: Այդ պի սի մի օ րի նակ էր ծխա խո տի հա մար ար վող ծախ սե րը եւ ծխա խոտ ար տադ-
րող ըն կե րու թյուն նե րը։

Տ վ յալ նե րի բա զա յում ծխա խոտ ար տադ րող ըն կե րու թյուն նե րի ա նուն ներ փնտ րե լով՝ մենք բա ցա-
հայ տե ցինք, որ British American Tobacco ըն կե րու թյու նը 1.5 մի լի ոն եվ րո էր ստա նում Գեր մա նի ա-
յում գոր ծող մի գոր ծա րա նի հա մար։

 Այս պի սով, տվյալ նե րի բա զայից հեշ տու թյամբ պատ մու թյուն ստաց վեց, քա նի որ մեր գտա ծը հա-
կա սում էր ծախ սե րի մա սին Հանձ նա ժո ղո վի կա նո նադ րու թյու նը։

Դուք եր բեք չեք ի մա նա, թե ին չեր կգտ նեք տվյալ նե րի բա զա նե րում. պետք է պար զա պես փնտ-
րել։ Պետք է բա վա կան հա մառ լի նեք, եւ այս մո տե ցու մը լավ է աշ խա տում, ե րբ փոր ձում եք գտ նել 
ա կն հայտ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րոնք ի հայտ են գա լիս տվյալ նե րը ֆիլտ րե լիս (ա մե նա մե-
ծը, ա մե նա փոքր, ծայ րա հե ղու թյուն նե րը, ը ստ հան դի պե լու հա ճա խա կա նու թյան, եւ այլն)։

 Քե լեն Բար, Citywire

Տ վյալ նե րը հոդ վա ծում
 
Եր բեմն կա րող է տպա վո րու թյուն ստեղծ վել, որ տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը հիմ նա կա նում տվյալ-
նե րը ներ կա յաց նե լու մա սին է՝ լի նի դա վի զո ւա լի զա ցի այի մի ջո ցով, ո րը ա րագ եւ ազ դե ցիկ կեր-
պով փո խան ցում է թվե րի ի մաս տը, թե ին տե րակ տիվ ո րոն վող տվյալ նե րի բա զայով, ո րը մարդ-
կանց հնա րա վո րու թյուն է տա լիս, օ րի նակ, գտ նել ի րենց թա ղա մա սում գտն վող փո ղո ցը կամ հի-
վան դա նո ցը: Այս ա մե նը կա րող է շատ ար ժե քա վոր լի նել, սա կայն ի նչ պես լրագ րու թյան մյուս 
ժան րե րը, տվյալ նե րի լրագ րու թյու նը ե ւս են թադ րում է պատ մու թյուն ներ: Այս պի սով, տվյալ նե րի 
բա զա նե րում ի ՞նչ տե սա կի պատ մու թյուն ներ կա րող եք գտ նել: Հիմն վե լով BBC-ո ւմ ու նե ցած իմ 
փոր ձա ռու թյան վրա` ստեղ ծել եմ տվյալ նե րի բա զա յում հնա րա վոր տար բեր պատ մու թյուն նե րի  
« տի պա բա նա կան» ցան կը:

 Կար ծում եմ` օգ տա կար է մտա պա հել այս ցան կը ոչ մի այն տվյալ նե րը վեր լու ծե լիս, այ լեւ նախ քան 
այդ փու լին հաս նե լը՝ տվ յալ նե րը հա վա քե լու ժա մա նակ (լի նի դա բաց աղ բյուր նե րից, թե հար ցում-
նե րի մի ջո ցով):

1. Չա փում
Ա մե նա պարզ պատ մու թյու նը կա րող է լի նել ի նչ-որ բան հաշ վե լու կամ ամ փո փե լու մա սին: « Նա խորդ 
տա րի ե րկ րի տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը ծախ սել են, ը նդ հա նուր առ մամբ, x մի-
լի արդ ֆունտ ստեռ լինգ ամ րակ ներ գնե լու վրա»:
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 Սա կայն հա ճախ դժ վար է հաս կա նալ̀  ա րդյոք դա շատ է, թե քիչ: Այդ պատ ճա ռով ան հրա ժեշտ է 
այն ներ կա յաց նել ո րո շա կի հա մա տեքս տում` հե տե ւյալ մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ:

2. Հա մա մաս նու թյուն
«Ան ցած տա րի տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը գրե նա կան պի տույք նե րի հա մար 
նա խա տես ված բյու ջե ի եր կու-եր րոր դը ծախ սել են ամ րակ նե րի վրա»:

 Կամ

3. Ներ քին հա մե մա տու թյուն
« Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին ներն ա վե լի շատ գու մար են ծախ սում ամ րակ նե րի ձեռք-
բեր ման վրա, քան տա րեց նե րի հա մար նա խա տես ված շար ժա կան ճա շա րա նի»:

 Կամ

4. Ար տա քին հա մե մա տու թյուն
«Ամ րակ ներ գնե լու նպա տա կով տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ա րած ծախ սը եր կու 
ան գամ գե րա զան ցում է պե տա կան բյու ջե ից այլ ե րկր նե րին տրա մադր վող օգ նու թյան գու մա րը»: 

Կամ գո յու թյուն ու նեն տվյալ նե րը բա ցա հայ տե լու բո վան դա կային եւ հա մե մա տա կան այլ ե ղա-
նակ ներ:

5. Ժա մա նա կի ըն թաց քում ե ղած փո փո խու թյուն ներ
« Վեր ջին չորս տա րի նե րի ըն թաց քում ամ րակ ներ գնե լու նպա տա կով տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար-
ման մար մին նե րի ծախ սած գու մա րը ե ռա պատկ վել է»:

 Կամ

6. Դա սա կար գում
Սո վո րա բար դա սա կար գումն ար վում է ը ստ աշ խար հագ րա կան դիր քի կամ հաս տա տու թյուն նե-
րի, սա կայն հա մոզ վեք, որ հա մե մա տու թյան հիմ քերն ար դար են (օ րի նակ` նկա տի ու նե ցեք տե ղի 
բնակ չու թյան քա նա կը):

« Բոր սեթ շի րի տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մինն ա վե լի շատ գու մար է ծախ սում աշ խա-
տա կազ մի յու րա քան չ յուր ան դա մի հա մար ամ րակ ներ գնե լու վրա, քան ցան կա ցած այլ տե ղա կան 
իշ խա նու թյուն: Ծախ սե րը 4 ան գամ գե րա զան ցում են ազ գային մի ջին վի ճա կագ րա կան տվյալ նե-
րը»:

Կամ կա րող եք բա ժա նել տվ յալ նե րի ա ռար կա ներն ը ստ խմ բե րի:

7. Ը ստ կա տե գո րի ա նե րի վեր լու ծու թյուն
« Մա նու շա կա գույն կու սակ ցու թյան կող մից կա ռա վար վող տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար-
մին նե րը 50%-ով ա վե լի շատ են ծախ սում ամ րակ նե րի վրա»:

 Կամ կա րող եք հա մե մա տու թյուն ներ ա նել թվե րով:



173

8. Ա սո ցի ա ցի ա ներ
« Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը, ո րոնք նվի րատ վու թյուն ներ են ստա ցել գրե նա-
կան պի տույք ներ ար տադ րող ըն կե րու թյուն նե րից, ա վե լի շատ գու մար են ծախ սում ամ րակ նե րի 
վրա, եւ ծախ սերն ա վե լա նում են մի ջի նը 100 ֆունտ ստեռ լին գով՝ նվի րա բեր վող յու րա քան չ յուր 
ֆունտ ստեռ լին գի հա մար»:

Սա կայն միշտ հի շեք, որ կո ռե լ յա ցի ան եւ պատ ճա ռա կա նու թյու նը նույն բա նը չեն։

Այս պի սով, ե թե դուք հե տաքն նում եք ամ րակ նե րի վե րա բե րյալ ծախ սե րը, ա րդյոք դուք ստա նո՞ւմ 
եք հե տե ւյալ թվե րը.

• Ընդ հա նուր ծախ սե րը հա մա տեքստ տրա մադ րե լու հա մար,

• Աշ խար հագ րա կան, պատ մա կան եւ այլ տվ յալ ներ հա մե մա տու թյուն նե րի հա մար,

• Անհ րա ժեշտ լրա ցու ցիչ տվյալ ներ, ո րոնք հա վա սար հիմ քեր կա պա հո վեն հա մե մա տու-
թյուն նե րի հա մար (օ րի նակ բնակ չու թյան թի վը),

• Այլ տվ յալ ներ, ո րոնք հե տաքր քիր վեր լու ծու թյան հիմք կծա ռայեն եւ կօգ նեն մի մյանց հետ 
կա պել եւ հա մե մա տել ծախ սե րը:

   Մար տին Ռո զեն բաում, BBC

 
 

Տ ՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ԼՐԱԳ ՐՈՂ ՆԵ ՐԸ ՆԵՐ ԿԱ ՅԱՑ ՆՈՒՄ ԵՆ Ի ՐԵՆՑ 
ՆԱԽԸՆՏ ՐԱԾ ԳՈՐ ԾԻՔ ՆԵ ՐԸ
 
Փըսսսս: Սա այն ձայն է, ո րը գա լիս է, ե րբ ձեր տվյալ նե րը դուրս են հո սում հեր մե տիկ փա թե թա-
վո րու մից: Ի սկ ի ՞նչ պետք է լի նի հի մա: Ի ՞նչ եք դուք փնտ րում եւ ի ՞նչ գոր ծիք ներ եք օգ տա գոր-
ծում, որ պես զի սկ սեք աշ խա տան քը: Մենք խնդ րել ե նք տվյալ նե րի լրագ րող նե րին մի քիչ պատ մել 
տվ յալ նե րի հետ ի րենց աշ խա տան քի մա սին: Ա հա, թե ի նչ են նրանք գրել:

 Լի զա Է վանս, The Guardian
Guardian Datablogո ւմ մենք շատ ե նք սի րում շփ վել մեր ըն թեր ցող նե րի հետ եւ թույլ ե նք տա լիս վե րար
տադ րել մեր ու սում նա սի րու թյուն նե րը: Սա նշա նա կում է, որ ի րենք կա րող են պատ մու թյուն ներ ստեղ
ծել̀  հիմն վե լով մեր կա տա րած աշ խա տան քի վրա եւ եր բեմն նկա տել այն պի սի բա ներ, ո րոնք մեր աչ քից 
վրի պել են: Այդ պատ ճա ռով մենք փոր ձում ե նք ը նտ րել այն պի սի գոր ծիք ներ, ո րոնք հեշտ է յու րաց նել եւ 
կի րա ռել̀ ա ռանց ծրագ րա վոր ման լե զու սո վո րե լու կամ հա տուկ թրեյ նինգ ան ցնե լու, նաեւ այն պի սին նե
րը, ո րոնք չեն դիպ չում գր պա նին տա րա տե սակ ծրագ րե րի լի ցեն զի ա գնե լու հա մար:

Այդ պատ ճա ռով ներ կա յումս շատ ե նք օգ տա գոր ծում Googleի ծա ռա յու թյուն ներն ու գոր ծիք նե րը: 
Բո լոր այն տվյալ նե րը, ո րոնք մենք մաք րում, մշա կում եւ հրա պա րա կում ե նք, հա սա նե լի են Google 
Spreadsheets է լեկտ րո նային ա ղյու սա կի ֆոր մա տով, ին չը նշա նա կում է, որ Google հա շիվ ու նե ցող 
յու րա քան չյուր ոք կա րող է ներ բեռ նել տվյալ նե րը, ստեղ ծել իր ան ձնա կան դի ագ րամ նե րը, դա սա
կար գել եւ ստեղ ծել ամ փո փիչ ա ղյու սակ ներ կամ կա րող է վեր բեռ նել տվյալ ներն իր նա խընտ րած 
ծրագ րի մեջ:
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Տ վյալ նե րը քար տեզ նե րով ներ կա յաց նե լու հա մար մենք օգ տա գոր ծում ե նք Google Fusionի ա ղյու
սակ նե րը: Ե րբ Fusionո ւմ ստեղ ծում ե նք ջեր մային քար տեզ ներ, կիս վում ե նք մեր KML ֆոր մա տի 
ֆայ լե րով, որ պես զի ըն թեր ցող նե րը ե ւս կա րո ղա նան ներ բեռ նել եւ ստեղ ծել ի րենց ան ձնա կան 
քար տեզ նե րը՝ գու ցե տվյալ նե րի լրա ցու ցիչ շեր տեր ա վե լաց նե լով Datablogի սկզբ նա կան քար տե զի 
վրա: Googleի գոր ծիք նե րի լավ հատ կու թյուն նե րից մեկն էլ այն է, որ դրանք աշ խա տում են տար բեր 
պլատ ֆորմ նե րի վրա, ո րոնք մեր ըն թեր ցող ներն օգ տա գոր ծում են մեր բլոգ այ ցե լե լու հա մար, օ րի
նակ՝ հա մա կարգ չի աշ խա տա սե ղա նը, բջ ջային հե ռա խոս ներն ու պլան շետ նե րը:

Ի հա վե լումն Google Spreadsheets եւ Fusionի՝ ա ռօ րյա աշ խա տան քում օգ տա գոր ծում ե նք նաեւ եր կու 
այլ գոր ծիք ներ: Ա ռա ջի նը Tableau ծրա գիրն է մեծ ծա վա լի տվյալ նե րը վի զո ւա լի զաց նե լու հա մար, 
մյու սը՝ ManyEyesը տվյալ նե րի ա րագ վեր լու ծու թյան հա մար: Այս գոր ծիք նե րից ոչ մե կը կա տա րյալ 
չէ, այդ ի սկ պատ ճա ռով մենք շա րու նակ փնտ րում ե նք վի զո ւա լի զա ցի այի հա մար ա վե լի լավ գոր
ծիք ներ, ո րոնք դուր կգան մեր ըն թեր ցող նե րին:

Սին թի ա Օ՛ Մուր չու, Financial Times
Ես եր բե ւէ կդառ նա՞մ ծրագ րա վո րող: Ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ՝ ոչ: Իմ հա մոզ մամբ պար տա
դիր չէ, որ բո լոր լրագ րող նե րը կա րո ղա նան ծրագ րա վո րել: Սա կայն վս տահ եմ, որ շատ օգ տա կար 
կլի նի ի րա զեկ ված լի նել, թե ը նդ հա նուր առ մամբ ի նչ հնա րա վո րու թյուն ներ կան եւ ի նչ տեր մի նա
բա նու թյուն պետք է օգ տա գոր ծել ծրագ րա վո րող նե րի հետ խո սե լիս:

Ե թե նոր եք ո տք դնում տվյալ նե րի լրագ րու թյան ո լորտ, զգույշ ե ղեք: Ա նհ րա ժեշտ է հա մո զել ձեր 
գոր ծըն կեր նե րին եւ խմ բա գիր նե րին, որ տվյալ նե րի հետ աշ խա տան քի շնոր հիվ դուք կա րող եք 
գտ նել այն պի սի պատ մու թյուն ներ, ո րոնք այլ կերպ հնա րա վոր չէ ու նե նալ, եւ որ ար ժի դրա նով 
զբաղ վել: Հենց նրանք հաս կա նան այս մո տեց ման ար ժե քը, դուք կա րող եք ար դեն ա վե լի բարդ 
պատ մու թյուն ներ եւ նա խագ ծեր ձեռ նար կել:

Խոր հուրդ կտամ սո վո րել Excel ծրա գի րը եւ սկ սել պարզ պատ մու թյուն ներ ստեղ ծե լուց: Այ նու հե տեւ 
հետզ հե տե ան ցեք տվյալ նե րի բա զայի վեր լու ծու թյանն ու քար տեզ ներ ստեղ ծե լուն: Excelո ւմ շատ 
բա ներ կա րող եք ա նել, այն չա փա զանց ազ դե ցիկ գոր ծիք է, եւ շա տե րը տե ղյակ չեն դրա կա րո
ղու թյուն նե րի նույ նիսկ կե սի մա սին: Ե թե հնա րա վո րու թյուն կա, հա ճա խեք լրագ րող նե րի հա մար 
նա խա տես ված Excelի դա սըն թաց նե րի, այդ պի սի դա սըն թաց է ա ռա ջար կում Հե տաքն նող լրագ
րող նե րի կենտ րո նը (Centre for Investigative Journalism):

Ինչ վե րա բե րում է նրան, թե ի նչ պես եք մեկ նա բա նում տվյալ նե րը, ա պա ա մեն ի նչ այդ քան էլ հեշտ 
չէ: Զգոն ե ղեք: Ու շադ րու թյուն դարձ րեք դե տալ նե րին եւ կաս կա ծի տակ ա ռեք ար դյունք նե րը: Գրա
ռում ներ կա տա րեք, թե ի նչ պես եք մշա կում տվյալ նե րը եւ պա հեք տվյալ նե րի բնօ րի նակ տար բե
րա կը: Շատ հեշտ է սխալ թույլ տա լը: Ես սո վո րա բար 23 ան գամ եմ վեր լու ծու թյուն ա նում` ա մեն 
ան գամ սկ սե լով զրոյից: Շատ ա վե լի լավ կլի նի, ե թե ձեր խմ բա գի րը կամ մեկ այլ մարդ տվյալ ներն 
ա ռան ձին վեր լու ծի, այ նու հետ հա մե մա տեք ար դյունք նե րը:

Ս քոթ Քլայն, ProPublica
Նախ կի նում լրագ րո ղից չէր պա հանջ վում գրել եւ մի եւ նույն ա րա գու թյամբ օգ տա գոր ծել հա մա
կարգ չային բարդ ծրագ րեր: Սա հա մե մա տա բար նոր ե րե ւույթ է: Նախ կի նում տվյալ նե րի հետ աշ
խա տան քը լրագ րող նե րից սո վո րա բար ա վե լի շատ ժա մա նակ էր խլում: Սա կայն այս ա մե նը փոխ
վել է 2 բաց եւ ան վճար հար թակ նե րի՝ Djangoի եւ Ruby on Railsի շատ ա րագ զար գաց ման շնոր հիվ. 
սրանք եր կուսն էլ ա ռա ջին ան գամ թո ղարկ վել են 2000ա կան նե րի կե սե րին:

Djangoն ստեղծ վել է Python ծրագ րա վոր ման լեզ վի հի ման վրա` Ադ րի ան Հո լո վա թի ի եւ Կան զաս 
նա հան գի Լոու րենս քա ղա քում գտն վող Lawrence JournalWorld պար բե րա կա նի խմ բագ րու թյան աշ
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խա տա կից նե րի կող մից: Ի սկ Ruby on Railsը մշակ վել է Չի կա գո յում Դե ւիդ Հայն մայեր Հեն սո նի եւ 
վեբ հա վել ված ներ պատ րաս տող 37Signals ըն կե րու թյան կող մից:

Չ նա յած այս եր կու հար թակ ներն էլ ու նեն տար բեր մո տե ցում ներ MVC (ModelViewController) մո
դե լի հար ցում, սա կայն գե րա զանց հա մա պա տաս խա նում եւ հնա րա վոր են դարձ նում նույ նիսկ 
շատ բարդ վեբ հա վել ված նե րի ա րագ ստեղ ծու մը: Սա ծրագ րա վո րող նե րին ա զա տում է հա վել ված
ներ ստեղ ծե լու հա մար կա տար վող նախ նա կան աշ խա տան քից: Դրանց մեջ ար դեն ներդր ված են 
տվյալ ներ ստեղ ծե լու եւ դրանք բա զա նե րից տե ղա փո խե լու, հա վել վա ծի մեջ ե ղած կոնկ րետ կո դի 
հետ URLնե րը հա մա պա տաս խա նեց նե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը: Հենց այս պատ ճա ռով ծրագ րա
վո րող նե րը կա րիք չու նեն նման տար րա կան բա ներ գրե լու:

Թե եւ Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րում պաշ տո նա կան հար ցում չի ան ցկաց վել լրատ վա կան հա վել ված
նե րի մշակ մամբ զբաղ վող խմ բե րի շր ջա նա կում, սա կայն ըն դուն ված է կար ծել, որ շատ թի մեր օգ
տա գոր ծում են վե րոն շյալ եր կու հար թակ նե րից ո րե ւէ մե կը տվյալ նե րի բա զա ու նե ցող լրատ վա կան 
հա վել ված նե րի հա մար: ProPublicaո ւմ մենք օգ տա գոր ծում ե նք Ruby on Rails հար թա կը:

Ա րագ վեբ ծա ռա յու թյուն նե րի զար գաց մա նը զու գըն թաց (դ րանք ա պա հո վում են այն պի սի ծա ռա
յու թյուն ներ, ի նչ պի սին, օ րի նակ, Amazon Web Servicesն է), լուծ վեց վեբ հա վել ված նե րի դան դաղ 
օգ տա գործ ման խն դի րը:

Դ րա նից բա ցի, տվյալ նե րի հետ աշ խա տե լու հա մար օգ տա գոր ծում ե նք բա վա կա նին ստան դարտ 
գոր ծիք ներ. Google Refine եւ Microsoft Excel ծրագ րե րը տվյալ նե րը մաք րե լու հա մար, SPSS-ը եւ 
R-ը՝ վի ճա կագ րու թյուն ստեղ ծե լու հա մար, ArcGIS-ը եւ QGIS-ը` աշ խար հագ րա կան տե ղե կատ վա-
կան հա մա կարգ ստեղ ծե լու հա մար, Git-ը` նախ նա կան կո դի հետ աշ խա տան քի հա մար, TextMate, 
Vim եւ Sublime Text ծրագ րե րը` կո դա վոր ման հա մար եւ MySQL, PostgreSQL, SQL Server-ի հա մադ-
րու թյու նը` տվ յալ նե րի բա զա ներ ստեղ ծե լու հա մար: Մենք ստեղ ծե ցինք մեր սե փա կան JavaScript 
հար թա կը, ո րը կոչ վում է Glass: Այն օգ նում է ա րագ ստեղ ծել JavaScript-ով աշ խա տող ար տա քին 
ին տեր ֆեյ սի բարդ հա վել ված ներ:

Շե րիլ Ֆի լիպս, The Seattle Times
Եր բեմն ա մե նա լավ գոր ծի քը կա րող է լի նել ա մե նա պար զը. հեշտ է թե րագ նա հա տել է լեկտ րո
նային ա ղյու սակ նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը: Սա կայն ա ղյու սակ ներ օգ տա գոր ծելն այն ժա մա
նակ, ե րբ ա մեն ի նչ ար վում էր DOS հա մա կար գում, օգ նեց ի նձ հաս կա նալ The Texas Rangersի 
հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մա ձայ նու թյան բարդ բա նա ձե ւը, ե րբ դրա գլ խա վոր բաժ նե տե
րե րից մեկն էր Ջորջ Վ. Բու շը: Ա ղյու սակ նե րի օգ նու թյամբ կա րե լի է դուրս բե րել հաշ վարկ նե րում 
ե ղած սխալ նե րը կամ ան հա մա չա փու թյուն ներն ու ան կա նո նու թյուն նե րը: Ես կա րող եմ գրել ծրա
գիր, ո րը կմաք րի եւ տես քի կբե րի տվյալ նե րը: Տվյալ նե րի հետ աշ խա տող լրագ րող նե րի հա մար 
սա հիմ նա կան գոր ծիք նե րից մեկն է: Սա կայն իմ սի րե լի գոր ծիք ներն ա վե լի ազ դե ցիկ են եւ շատ 
հնա րա վո րու թյուն ներ ու նեն. օ րի նակ՝ SPSS ծրա գի րը վեր լու ծում է վի ճա կագ րու թյու նը, ի սկ դի ագ
րամ ներ, գրա ֆի կա ներ ստեղ ծող գոր ծիք նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս տես նել աշ խար հագ
րա կան օ րի նա չա փու թյուն նե րը:

Գ րե գոր Աիշ, Open Knowledge Foundation
Ես Pythonի մեծ ե րկր պա գու եմ: Pythonը բաց կո դով ծրագ րա վոր ման հի ա նա լի լե զու է, ո րը 
նաեւ հեշտ կի րա ռե լի է (օ րի նակ` այս ծրագ րով աշ խա տե լիս պար տա դիր չէ յու րա քան չյուր տո
ղի վեր ջում դնել կետս տո րա կետ): Ա վե լին՝ Pythonո ւմ կա օգ տա տե րե րի հս կա յա կան բա զա, 
եւ հե տե ւա բար ձեզ ան հրա ժեշտ բա ռա ցի ո րեն յու րա քան չյուր գոր ծո ղու թյուն ու նի ը նդ լայն ման 
հնա րա վո րու թյուն:



176

Իմ հա մոզ մամբ Django հար թա կը շատ հազ վա դեպ է պետք գա լիս տվյալ նե րի լրագ րող նե րին: Դա 
Pythonով գր ված վեբ հա վել վա ծի հար թակ է, ո րը հայտ նի է նաեւ որ պես տվյալ նե րի մեծ բա զա նե
րով վեբ հա վել ված ներ ստեղ ծե լու գոր ծիք: Այն, ան շուշտ, չա փա զանց ծանր գոր ծիք է փոքր ին տե
րակ տիվ ին ֆոգ րա ֆի կա նե րի հա մար:

Ես աշ խա տել եմ նաեւ QGisով, ո րն ան վճար, ա զատ, բազ մապ լատ ֆորմ աշ խար հագ րա կան տե ղե
կատ վա կան հա մա կարգ է, ու նի գոր ծա ռույթ նե րի լայն հնա րա վո րու թյուն ներ, ո րոնք ան հրա ժեշտ են 
աշ խար հագ րա կան տվյալ նե րի հետ ա նընդ հատ գործ ու նե ցող տվյալ նե րի լրագ րող նե րին: Ե թե ձեզ 
ան հրա ժեշտ է աշ խար հա տա րա ծա կան տվյալ նե րը մի ֆոր մա տից մեկ այլ ֆոր մա տի փո խա կեր պել, 
ա պա Qgisը հենց այն է, ի նչ ձեզ հար կա վոր է: Այն կա րող է աշ խա տել աշ խար հագ րա կան գրե թե 
բո լոր ֆոր մատ նե րով տվյալ նե րի հետ (Shapefiles, KML, GeoJSON, …):  Ե թե ան հրա ժեշտ է հե ռաց
նել մի քա նի շր ջան ներ, ա պա QGisը կա նի դա: Ի հա վե լումն այդ ա մե նի՝ QGisն ու նի օգ տա տե րե րի 
մեծ հա մայնք եւ հա մա ցան ցում կա րող եք գտ նել բազ մա թիվ աղ բյուր ներ եւ ձեռ նարկ ներ  QGisով 
աշ խա տե լու մա սին:

Rը ստեղծ վել է հիմ նա կա նում որ պես գի տա կան տվյալ նե րը վի զո ւա լի զաց նե լու գոր ծիք: Դժ վար 
է գտ նել վի զո ւա լի զա ցի այի այն պի սի մի մե թոդ կամ տվյալ նե րի մշակ ման տեխ նի կա, ո րն ար դեն 
ներդր ված չէ Rո ւմ: Rը պա րու նա կում է ա մեն ի նչ, այն վի զո ւալ տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան ու նի վեր
սալ գոր ծիք է: Մի ակ թե րու թյունն այն է, որ ստիպ ված եք սո վո րել (ե ւս մեկ) ծրագ րա վոր ման լե զու, 
քա նի որ Rն ու նի իր լե զուն: Սա կայն հենց սկ սեք մի քիչ յու րաց նել այն, ա վե լի ազ դե ցիկ գոր ծիք, 
քան Rն է, չեք գտ նի: Տվյալ նե րի պատ րաստ ված եւ փոր ձա ռու լրագ րող նե րը կա րող են Rի մի ջո
ցով վեր լու ծել հս կա յա ծա վալ տվյալ նե րի բա զա, ո րը գե րա զան ցում է Excelի հնա րա վո րու թյուն նե րը 
(օ րի նակ` ե թե աշ խա տում եք մեկ մի լի ոն տող ու նե ցող ա ղյու սա կի հետ):

Rի ա ռա վե լու թյուն նե րից մեկն էլ այն է, որ կա րող եք պահ պա նել ձեր գոր ծո ղու թյուն նե րի ճշգ րիտ 
«ար ձա նագ րու թյու նը»̀  CSV ֆայ լը կար դա լուց սկ սած մին չեւ դի ագ րամ ներ ստեղ ծե լը: Ե թե ըն թաց
քում տվյալ նե րը փոխ վում են, ա պա կա րող եք մկ նի կի մեկ հար վա ծով նոր ա ղյու սակ ստեղ ծել: Ե թե 
ո րե ւէ մե կը կաս կա ծի տակ է դնում ձեր դի ագ րա մի ճշգր տու թյու նը, կա րող եք ցույց տալ տվյալ նե րի 
աղ բյու րը, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս յու րա քան չյու րին ի նք նու րույն, նույն ճշգր տու թյամբ ստեղ
ծել դի ագ րամ (կամ գու ցե գտ նել ձեր սխալ նե րը):

NumPyը եւ MatPlotLibը ո րո շա կի ո րեն նույն բանն են ա նում, սա կայն Python ծրագ րա վոր ման լեզ
վով: Դրանք կա րող են օգ տա կար լի նել ձեզ հա մար, ե թե ար դեն լավ տի րա պե տում եք Pythonին: 
Ը ստ է ու թյան NumPyը եւ MatPlotLibը Pythonի փա թեթ նե րի եր կու օ րի նակ են: Դրանք կա րող են 
օգ տա գործ վել տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան եւ վի զո ւա լի զա ցի այի հա մար, եւ եր կուսն էլ կա րող են օգ
տա գործ վել մի այն ստա տիկ վի զո ւա լի զա ցի ա ներ պատ րաս տե լու հա մար: Դրանք չեն կա րող կի
րառ վել ին տե րակ տիվ դի ագ րամ ներ ստեղ ծե լու հա մար, ո րոնք կու նե նան շարժ վող հու շում ներ կամ 
այլ կա տա րե լա գործ ված  հնա րա վո րու թյուն ներ:

Ես չեմ օգ տա գոր ծում MapBox, սա կայն լսել եմ, որ սա գե րա զանց գոր ծիք է, ե թե ու զում եք ստեղ ծել 
ա վե լի կա տա րե լա գործ ված քար տեզ ներ OpenStreetMapի հի ման վրա: Այն թույլ է տա լիս, օ րի նակ, 
ձե ւա փո խել քար տե զի տե սա կը (գույ նը, պի տակ նե րը եւ այլն): MapBoxն ու նի «ըն կե րա կից», ո րը 
կոչ վում է Leaflet: Ը ստ է ու թյան` Leafletը JavaScriptի քար տեզ ներ եւ դի ագ րամ ներ պատ րաս տե լու 
նույն գրա դա րանն է, սա կայն ա վե լի բարձր մա կար դա կի, եւ այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հեշ
տու թյամբ փո խել քար տե զային ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող հա մա կար գե րը̀ ան ցնե լով մե կից մյու
սին (OSM, MapBox, Google Maps, Bing, …):

RaphaelJSը վի զո ւա լի զա ցի այի ա վե լի ցածր մա կար դա կի գրա դա րան է, ո րը թույլ է տա լիս աշ խա
տել բա զային տար րե րի հետ (օ րի նակ` շր ջա նակ ներ, գծեր, տեքս տեր) եւ դրանց օգ նու թյամբ ստեղ

http://wiki.awf.forst.uni-goettingen.de/wiki/index.php/QGIS_tutorial_2012
http://wiki.awf.forst.uni-goettingen.de/wiki/index.php/QGIS_tutorial_2012
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ծել ա նի մա ցի ա` ա վե լաց նել ին տե րակ տիվ տար րեր: Այն չու նի պատ րաս տի սյու նա ձեւ դի ագ րա մի 
շաբ լոն ներ, այն պես որ դուք ի նք նու րույն պետք է ստեղ ծեք ո ւղ ղան կյուն ներ:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, Raphaelի ա ռա վե լու թյունն այն է, որ ստեղծ ված բո լոր գրա ֆի կա նե րը կբաց վեն 
նաեւ Internet Explorer բրաու զե րում: Վի զո ւա լի զա ցի այի շատ այլ (հի ա նա լի) գրա դա րան ներ, օ րի նակ 
d3ը, նման հնա րա վո րու թյուն ներ չեն տա լիս: Ցա վոք, դե ռեւս այն քան շատ մարդ է օգ տա գոր ծում 
Internet Explorer բրաու զե րը, որ ոչ մի խմ բագ րու թյուն չի կա րող ի րեն թույլ տալ ան տե սել իր օգ տա
տե րե րի 30%ը:

RaphaelJSից բա ցի հնա րա վո րու թյուն կա ստեղ ծե լու Flashի ռե զեր վային տար բե րակ Internet Ex
plorerի հա մար: Սա հենց այն է, ի նչ ա նում է New York Timesը: Սա կայն սա նշա նա կում է, որ այդ 
դեպ քում ստիպ ված կլի նեք յու րա քան չյուր հա վել ված ստեղ ծել եր կու ան գամ:

Ես դեռ վս տահ չեմ, որ RaphaelJSով ար ված վի զո ւա լի զա ցի ա ներն ամ բող ջու թյամբ հա մա տե ղե լի են 
Internet Explorerի եւ ժա մա նա կա կից բրաու զեր նե րի հետ: Շատ հա ճախ RaphaelJS հա վել ված ներն 
ա հա վոր դան դաղ են աշ խա տում Internet Explorerո ւմ, մո տա վո րա պես 10 ան գամ ա վե լի դան դաղ, 
քան Flashո ւմ`օգ տա գոր ծե լով ժա մա նա կա կից բրաու զեր նե րը: Այն պես որ, Flashի ռե զեր վային 
տար բե րա կը կա րող է ա վե լի լա վը լի նել, ե թե ու զում եք բարձր ո րա կով ա նի մա ցի ոն վի զո ւա լի զա ցի
ա ներ ա պա հո վել բո լոր օգ տա տե րե րին:

Ս թիվ Դոյգ, Ա րի զո նայի պե տա կան հա մալ սա րա նի Ո ւոլ թեր Քրոն քայ թի ան վան 
լրագ րու թյան դպ րոց
Ինձ հա մար ա մե նավս տա հե լի գոր ծի քը Excelն է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս լու ծել 
« հա մա կարգ չային լրագ րու թյան» խն դիր նե րի մեծ մա սը, հեշտ է սո վո րել եւ հա սա նե լի է լրագ րող
նե րի մեծ մա սին: Ե րբ ի նձ ան հրա ժեշտ է մի ա վո րել ա ղյու սակ նե րը, ես սո վո րա բար օգ տա գոր ծում 
եմ Access ծրա գի րը, սա կայն հե տո հետ եմ վեր բեռ նում մի աց ված ա ղյու սակ նե րը Excelի մեջ հե տա
գա աշ խա տան քի հա մար: Աշ խար հագ րա կան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան հա մար օգ տա գոր ծում եմ 
ESRI ծրագ րային ա պա հով ման ա ռա ջար կած ArcMap աշ խար հագ րա կան տե ղե կատ վա կան հա մա
կար գը. այն ազ դե ցիկ գոր ծիք է եւ կի րառ վում է աշ խար հագ րա կան տվյալ ներ հա վա քող գոր ծա
կա լու թյուն նե րի կող մից: Ի սկ TextWranglerը հի ա նա լի գոր ծիք է այն պի սի տեքս տային տվյալ նե րի 
վեր լու ծու թյան հա մար, ո րոն ցում առ կա է խա ռը դա սա վոր վա ծու թյուն եւ սահ մա նա զա տիչ ներ. այս 
գոր ծի քով կա րե լի է կա տա րել տա րած ված ար տա հայ տու թյուն նե րի բարդ ո րո նում եւ դրանք փո
խա րի նել այլ ար տա հայ տու թյուն նե րով: Ե րբ ան հրա ժեշտ է վի ճա կագ րա կան մե թո դի կա ներ, ի նչ
պի սին գծային ռեգ րե սի ան է, ես օգ տա գոր ծում եմ SPSSը: Այն ու նի շատ հար մար եւ պարզ մե նյու: 
Ա վե լի բարդ հանձ նա րա րու թյուն նե րի հա մար, օ րի նակ՝ մի լի ո նա վոր նշում ներ ու նե ցող տվյալ նե րի 
հա վա քա ծու նե րի դեպ քում, ո րոնք ան հրա ժեշտ է լր ջո րեն մաք րել եւ փո խա կեր պել ծրագ րա վոր ված 
փո փո խա կան նե րը, օգ տա գոր ծում եմ SAS ծրագ րային ա պա հո վու մը:

Բ րա յան Բո ւայե, Chicago Tribune
 Մենք օգ տա գոր ծում ե նք Python եւ Django գոր ծիք նե րը տվյալ ներ հա վա քե լու, մշա կե լու եւ վե րամ
շա կե լու հա մար, ի սկ կա տա րե լա գործ ված վեբ քար տեզ ներ ստեղ ծե լու հա մար̀ PostGIS, QGIS եւ 
MapBoxի գոր ծի քա կազ մը: Մեր խմ բագ րու թյու նում Rի եւ NumPy+ MatPlotLibի մի ջեւ պայ քար է 
ըն թա նում հե տա զո տա կան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան գոր ծում գե րիշ խա նու թյուն հաս տա տե լու եւ 
մեր սի րե լի գոր ծի քը դառ նա լու հա մար, թե եւ վեր ջերս մեզ հա մար սի րե լի է դար ձել տե ղա կան ար
տադ րու թյան հար թակ CSVKitը: Գրե թե ա մեն ի նչ մենք պա հում ե նք քլաու դում:
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Ան ժե լի կա Պե րալ տա Ռա մոս, La Nacion (Ար գեն տի նա)
La Nacion-ո ւմ օգ տա գոր ծում ե նք.

• Excel` տվ յալ նե րը մաք րե լու, դա սա կար գե լու եւ վեր լու ծե լու հա մար:

• Google Spreadsheetsը̀  տվյալ նե րի հրա պա րակ ման եւ այն պի սի ծա ռա յու թյուն նե րի հետ կա
պե լու հա մար, ի նչ պի սիք են Google Fusion Tablesը եւ Junar Open Data Platformը:

• Junarը̀  մեր տվյալ նե րը տա րա ծե լու եւ դրանք մեր հոդ ված նե րում ու բլո գային գրա ռում նե
րում ներդ նե լու հա մար:

• Tableau Public ը̀  ին տե րակ տիվ վի զո ւա լի զա ցի ա նե րի հա մար:

• Qlikviewն բիզ նես վեր լու ծու թյան շատ ա րագ գոր ծիք է, ո րն օգ տա գոր ծում ե նք ծա վա լուն 
տվյալ նե րի հա վա քա ծու ներ ֆիլտ րե լու եւ վեր լու ծու թյուն նե րի հա մար:

• NitroPDFը̀ PDF ֆոր մա տի ֆայ լե րը տեքս տի եւ Excel ֆոր մա տի փո խա կեր պե լու հա մար:

• Google Fusion Tablesը̀  քար տեզ նե րի վի զո ւա լի զա ցի այի հա մար:

 Պեդ րո Մար կուն, Transparência Hacker
 Որ պես սկս նակ հա մայնք ա ռանց ո րե ւէ տեխ նի կա կան կողմ նա կա լու թյան` Transparency Hackersո
ւմ մենք օգ տա գոր ծում են բազ մա թիվ եւ բազ մա զան գոր ծիք ներ եւ ծրագ րա վոր ման լե զու ներ: Յու
րա քան չյուր ան դամ ու նի գոր ծիք նե րի իր նա խընտ րու թյու նը, եւ այս հի ա նա լի բազ մա զա նու թյու նը 
մեր ե ՛ւ ա ռա վե լու թյունն է, ե ՛ւ թու լու թյու նը: Մե զա նից մի քա նի սը ստեղ ծում են « Լի նուքս» –ով աշ
խա տող բաշ խիչ Transparency Hackerի հա մար, ո րը մենք կա րող ե նք վեր բեռ նել ցան կա ցած վայ
րում եւ կոր զել տվյալ ներ: Այս գոր ծի քա կազ մում նե րառ ված են տվյալ նե րի աշ խա տանք նե րի հա մար 
նա խա տես ված Refine, RStudio եւ OpenOffice Calc ծրագ րե րը (վեր ջինս սո վո րա բար ան տես վում է 
ո լոր տի գի տակ նե րի կող մից, սա կայն ի րա կա նում շատ օգ տա կար է ա րագ եւ փոքր ծա վալ նե րով 
աշ խա տան քի հա մար): Մենք շատ հա ճախ նաեւ օգ տա գոր ծում ե նք Scraperwiki հար թա կը̀ տվյալ
նե րի ա րագ եւ նախ նա կան մո դե լա վոր ման եւ հա մա ցան ցում պահ պա նե լու հա մար:

Տ վյալ նե րի վի զո ւա լի զա ցի այի եւ գրա ֆի կա նե րի հա մար կան շատ գոր ծիք ներ: Pythonը եւ NumPyը 
բա վա կա նին շատ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նեն: Մեր հա մայն քի ո րոշ ան դամ ներ օգ տա գոր ծում 
են Rը, սա կայն մի եւ նույն է, նա խագ ծե րի մեծ մասն ի րա կա նաց վում է` օգ տա գոր ծե լով Javascriptի 
գրա ֆի կա նե րի գրա դա րա նը, օ րի նակ` d3ը, Flotը եւ RaphaelJSը: Եվ, վեր ջա պես, մենք բազ մա թիվ 
փոր ձար կում ներ ե նք ա նում քար տեզ նե րի ստեղծ ման հետ կապ ված եւ այդ ա ռու մով շատ հե տաքր
քիր է աշ խա տել Tilemill գոր ծի քով:
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ԻՆՉ ՊԵՍ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾԵԼ ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ՎԻ ԶՈ ՒԱ ԼԻ ԶԱ ՑԻ ԱՆ 
Օ ՐԻՆԱՉԱ ՓՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ ԳՏ ՆԵ ԼՈՒ ՀԱ ՄԱՐ
 
Վի զո ւա լի զա ցի ան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան հա մար խիստ կա րե ւոր է։ Դրա մի ջո ցով հնա րա վոր 
է տվյալ նե րի կա ռուց ված քում տես նել այն պի սի նուրբ փո փո խու թյուն ներ, ո րն այլ կերպ ան նկատ 
կմ նային։ Մենք կա րո ղա նում ե նք բա ցա հայ տել ա նե րե ւա կայե լին եւ մար տահ րա վեր նե տել ե րե ւա
կայե լի ին։

Ո ւի լի ամ Ս. Քլիվ լենդ, «Տ վյալ նե րի վի զո ւա լի զա ցի ա»

Տ վ յալ նե րը, ո րոնք բի թե րի եւ բայ թե րի տես քով պահ պան վում են հա մա կարգ չի կոշտ սկա վա-
ռա կի վրա, ի նք նին ան տե սա նե լի ե ն։ Տվ յալ նե րը տե սա նե լու եւ դրան ցից ի նչ-որ բան ստեղ ծե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է դրանք վի զո ւա լի զաց նել։ Այս գլ խում ես « վի զո ւա լի զա ցի ա» եզ րը կօգ տա-
գոր ծեմ ա վե լի լայն ի մաս տով, ո րը նե րա ռում է նաեւ տվյալ նե րը զուտ տեքս տային տար բե րա կով 
ներ կա յաց նե լը։ Օ րի նակ` տվյալ նե րը պար զա պես ա ղ յու սա կի մեջ վեր բեռ նե լը կա րե լի է հա մա րել 
վի զո ւա լի զա ցի ա։ Ան տե սա նե լի թվե րը վայր կյա նա կան վե րած վում են մեր էկ րա նի վրա տե սա նե լի 
«ն կա րի»։ Այս պի սով, հարցն այն չէ, թե ա րդյոք լրագ րող նե րին պետք է վի զո ւա լի զա ցի ան, թե ոչ, 
պետք է մտա ծել, թե որ վի զո ւա լի զա ցի ան է ա վե լի օգ տա կար կոնկ րետ ի րա վի ճա կում։

Այլ կերպ ա սած, ե ՞րբ ի մաստ ու նի ա ղ յու սա կից ա վե լի հե ռուն գնալ տվյալ նե րը վի զո ւա լի զաց նե-
լիս։ Կարճ պա տաս խա նը կլի նի` գրե թե միշտ։ Մի այն ա ղ յու սակ նե րը մի ան շա նակ բա վա կան չեն 
տվյալ ներն ամ փոփ ներ կա յաց նե լու հա մար։ Ա ղ յու սակ նե րը թույլ չեն տա լիս ան մի ջա պես կռա-
հել տվ յալ նե րում առ կա օ րի նա չա փու թյուն նե րը։ Ա մե նա տա րած ված օ րի նա կը աշ խար հագ րա կան 
օ րի նա չա փու թյուն ներն են, ո րոնք կա րե լի է նկա տել մի այն տվյալ նե րը քար տե զի վրա վի զո ւա-
լի զաց նե լու դեպ քում։ Սա կայն գո յու թյուն ու նեն նաեւ այլ օ րի նա չա փու թյուն ներ, ո րոնց մենք այս 
գլ խում կանդ րա դառ նանք հա ջոր դիվ։

 ՎԻ ԶՈ ՒԱ ԼԻ ԶԱ ՑԻ ԱՅԻ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ Օ ՐԻ ՆԱ ՉԱ ՓՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ԲԱՑԱՀԱՅ ՏՈՒ ՄԸ
 
Ա նի րա տե սա կան է հու սալ, որ տվյալ նե րի վի զո ւա լի զա ցի այի գոր ծիք նե րը եւ մե թոդ նե րը թույլ 
կտան տվյալ նե րից ան մի ջա պես պատ րաս տի նյու թեր ստա նալ։ Չկան այն պի սի կա նոն ներ կամ 
քայ լե րի հա ջոր դա կա նու թյուն ներ, ո րոնք պատ րաս տի նյութ կե րաշ խա վո րեն։ Փո խա րե նը, ը ստ 
իս, պետք է փոր ձել օ րի նա չա փու թյուն ներ գտ նել, ո րն էլ լավ լրագ րո ղի ձեռ քում կվե րած վի նյու թի։

 Ա մեն նոր վի զո ւա լի զա ցի ա հա վա նա բար կբա ցա հայ տի տվյալ նե րում առ կա նոր օ րի նա չա փու-
թյուն։ Այս օ րի նա չա փու թյուն նե րի մի մա սը գու ցե ար դեն հայտ նի լի նեն, (սա կայն, հա վա նա բար, 
դեռ չա պա ցուց ված), մինչ դեռ մնա ցած նե րը կա րող են մեզ հա մար դե ռեւս ան հայտ լի նել կամ նույ-
նիսկ զար մա նա լի։ Ո րոշ նոր օ րի նա չա փու թյուն ներ կա րող են դառ նալ նյու թի հիմք, ի սկ մյուս նե րը 
պար զա պես տվյալ նե րում առ կա սխալ նե րի ար դյունք, ո րոնք, հա վա նա բար, հնա րա վոր է պար զել̀  
տվ յալ նե րը վի զո ւա լի զաց նե լով։

Տ վ յալ նե րում օ րի նա չա փու թյուն ներ փնտ րելն ա վե լի ար դյու նա վետ դարձ նե լու հա մար, կար ծում 
եմ, պետք է կի րա ռել հե տե ւյալ մո տե ցու մը։
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Ն կար 71. O րի նա չա փու թյուն ներ տվյալ նե րում. վի զո ւա լի զա ցի ա (Գ րե գոր Աիշ)

Այս բաժ նում կքն նարկ վի վե րոն շյալ քայ լե րից յու րա քան չ յու րը:

 

Ինչ պես վի զո ւա լաց նել տվյալ նե րը

 Վի զո ւա լի զա ցի ան թույլ է տա լիս նո րո վի տես նել տվ յալ նե րի բա զա նե րը: Դուք կա րող եք վի զո ւա-
լի զաց նել տվ յալ նե րը տար բեր ե ղա նակ նե րով:

 Ա ղ յու սակ նե րը կա րող են ա վե լի ազ դե ցիկ լի նել, ե թե դուք գործ ու նեք հա մե մա տա բար փոքր ծա-
վա լով տվյալ նե րի հետ: Դրանք քա նա կը եւ պի տակ նե րը ցույց են տա լիս ա մե նա կազ մա կերպ ված 
ձե ւով ու թույլ են տա լիս ա ռա վե լա գույն խորն ու սում նա սի րել տվ յալ նե րը, ե րբ հա մադր վում են 
դա սա կար գե լու եւ ֆիլտ րե լու հնա րա վո րու թյուն նե րի հետ։ Ա վե լին, Էդ վարդ Թաֆթն ա ռա ջար կեց 
փոք րիկ գծագ րեր տե ղադ րել ա ղ յու սա կի սյու նակ նե րում, օ րի նակ՝ մեկ սյուն ա մեն տո ղում կամ 
գծային գրա ֆիկ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ի նչ պես նշ վեց նե րա ծու թյու նում, ա ղ յու սակ ներն ու նեն սահ-
մա նա փա կում ներ։ Դրանց մի ջո ցով կա րե լի է հի ա նա լի կեր պով ցույց տալ մի ա չափ տա րա ծու-
թյու նում աչ քի ը նկ նող տար րե րը, օ րի նակ՝ լա վա գույն տաս նյա կը, սա կայն բազ մա չափ տվյալ նե րը 
հա մե մա տե լու հա մար ա ղ յու սակ ներն այդ քան էլ հար մար չեն (օ րի նակ՝ ե րկր նե րի բնակ չու թյու նը 
ժա մա նա կի ըն թաց քում)։
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Ն կար 72. Թաֆ թի ա ռա ջար կու թյու նը. գծային գրա ֆիկ ներ (Գ րե գոր Աիշ)

Գ ծագ րե րը սո վո րա բար թույլ են տա լիս ձեր տվյալ նե րը ներ կա յաց նել ե րկ րա չա փա կան պատ կեր-
նե րի վի զո ւալ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մի ջո ցով։ Վի զո ւալ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին 
ա ռան ձին-ա ռան ձին բա վա կա նին շատ է խոս վել. գույ նե րի հետ աշ խա տե լը բարդ է, կա րե ւոր է դիր-
քը, ո րն ա մեն ի նչ թույլ է տա լիս։ Օ րի նակ՝ կե տային դի ագ րա մի դեպ քում եր կու չա փում ներն ար տա-
հայտ վում են կե տի x եւ y կոոր դի նատ նե րով։ Կա րե լի է ա վե լաց նել նաեւ եր րորդ չա փու մը՝ պատ կեր-
ված սիմ վոլ նե րի գույ նի կամ չա փի մի ջո ցով։ Գծային դի ագ րամ նե րը ա ռա վել հար մար են ժա մա նա-
կային փո փո խու թյուն նե րը ցույց տա լու հա մար, ի սկ սյու նե րով դի ագ րամ նե րը՝ կա տե գո րիկ տվյալ-
նե րի հա մար։ Կա րե լի է հա մա տե ղել տար բեր տար րեր տար բեր դի ագ րամ նե րից։ Ե թե ցան կա նում 
եք փոքր խմ բի մեջ հա մե մա տու թյուն ա նել, ա պա կա րող եք նույն դի ագ րա մից մեկ հատ ված բազ-
մա կի ան գամ օգ տա գոր ծել։ Բո լոր դի ագ րամ նե րում էլ կա րող եք օգ տա գոր ծել տար բեր չա փում ներ 
ձեր տվյալ նե րի տար բեր կող մե րը բա ցա հայ տե լու հա մար (օ րի նակ՝ լո գա րիթ մա կան կամ գծային)։

Ի րա կա նում տվյալ նե րի մեծ մա սը, ո րոնց հետ մենք աշ խա տում ե նք, ա ռնչ վում են ի րա կան մարդ-
կանց։ Քար տեզ նե րը կա րո ղա նում են կա պել տվյալ նե րը մեր ֆի զի կա կան աշ խար հին։ Օ րի նակ՝ 
պատ կե րաց րեք տվյալ նե րի բա զա՝ ը ստ աշ խար հագ րա կան վայ րե րի հան ցանք նե րի։ Ա մե նա կա-
րե ւո րը հաս կա նալն է, թե որ տեղ են հան ցանք նե րը կա տար վել։ Քար տեզ նե րը կա րող են ցույց տալ 
նաեւ օ րի նա չա փու թյուն ներ ը ստ աշ խար հագ րու թյան՝ հյու սի սից հա րավ առ կա մի տում նե րը կամ 
գյու ղա կան եւ քա ղա քային բնա կա վայ րե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։
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Ն կար 73. Թե մա տիկ (գու նա վոր) քար տեզ (Gregor Aisch)
 
Ինչ վե րա բե րում է կա պե րին, ա պա վի զո ւա լի զա ցի այի չոր րորդ ա մե նա կա րե ւոր տե սա կը գրա ֆի-
կա ներն ե ն։ Գրա ֆի կա նե րը ձեր տվյալ նե րի կոնկ րետ կե տե րի (եզ րեր) մի ջեւ առ կա փոխ կա պակց-
վա ծու թյուն նե րը (հան գույց նե րը) ցույց տա լու հա մար ե ն։ Հան գույց նե րի դիր քը հաշ վարկ վում է քիչ 
թե շատ բարդ ալ գո րիթ մի մի ջո ցով, ո րը մեզ թույլ է տա լիս տես նել ցան ցում առ կա կա ռուց ված քը։ 
Գրա ֆիկ նե րով վի զո ւա լի զաց նե լու հիմ նա կան գաղտ նի քը ցան ցը ճիշտ մո դե լա վո րե լու մեջ է։ Ոչ 
բո լոր տվյալ նե րի բա զա ներն են նե րա ռում հա րա բե րու թյուն ներ, եւ նույ նիսկ նե րա ռե լու դեպ քում 
հնա րա վոր է, որ դա այդ տվյալ նե րի բա զայի ա մե նա հե տաքր քիր մա սը չլի նի։ Եր բեմն լրագ րողն 
ի նքն է ո րո շում ի նչ պես մի մյանց կա պել եզ րե րը։ Այս պի սի մի հի ա նա լի օ րի նակ է ԱՄՆ Սե նա տի 
սո ցի ա լա կան գրա ֆի կը, որ տեղ ի րար են կապ ված այն սե նա տոր նե րը, ո րոնք մի ան ման են քվե ար-
կել քվե ար կու թյուն նե րի 65 տո կո սից ա վե լի ի դեպ քում։

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2009/04/the_senate_social_network.html
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2009/04/the_senate_social_network.html
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2009/04/the_senate_social_network.html
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Ն կար 74. Սե նա տի սո ցի ա լա կան ցան ցը (slate.com):

 Վեր լու ծեք եւ մեկ նա բա նեք այն, ի նչ տես նում ե ք

Տ վ յալ նե րը վի զո ւա լաց նե լուց հե տո հա ջորդ քայ լը ձեր ստա ցած պատ կե րից մի բան սո վո րելն է։ 
Դուք կա րող եք հարց նել՝

 
• Ի՞նչ եմ ես տես նում այս պատ կե րում։ Ա րդյոք սա ա՞յն էր, ի նչ ես ա կն կա լում է ի։

• Կա՞ն հե տաքր քիր օ րի նա չա փու թյուն ներ։

• Ի՞նչ են դրանք նշա նա կում տվյալ նե րի հա մա տեքս տում։

Եր բեմն ձեզ մոտ կա րող են ստաց վել շատ գե ղե ցիկ, բայց ո րե ւէ հե տաքր քիր բան չա սող վի զո ւա-
լի զա ցի ա ներ։ Սա կայն ցան կա ցած վի զո ւա լի զա ցի այից գրե թե միշտ սո վո րե լու բան կան, որ քան 
էլ որ այն պարզ լի նի:

Փաս տագ րեք ձեր բա ցա հայ տում նե րը եւ քայ լե րը
 
Ե թե պատ կե րաց նենք այս գոր ծըն թա ցը որ պես ճա նա պար հոր դու թյուն տվյալ նե րի մի ջով, ա պա 
փաս տագ րու մը ձեր ճամ փոր դա կան օ րա գիրն է։ Այն ձեզ կա սի, թե ո ւր է իք հա սել, ի նչ է իք տե սել 
այն տեղ, եւ ի նչ պես է իք ո րո շել, թե ո ւր եք գնում հա ջոր դիվ։ Փաս տագ րու մը կա րե լի է սկ սել նույ-
նիսկ տվյալ նե րի հետ աշ խա տան քը սկ սե լուց ա ռաջ։

Դեպ քե րի մեծ մա սում, ե րբ սկ սում ե նք աշ խա տել նախ կի նում չու սում նա սի րած տվյալ նե րի հետ, 
մենք ար դեն ու նենք սպա սե լիք ներ եւ են թադ րու թյուն ներ։ Սո վո րա բար տվյալ նե րի այդ բա զայի 
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նկատ մամբ մեր հե տաքրքր վա ծու թյունն իր պատ ճառն ու նի։ Ո ւս տի, լավ գա ղա փար է այս նախ-
նա կան մտ քե րը գրի առ նե լը։ Սա օգ նում է նկա տել մեր կան խա կա լու թյու նը, եւ նվա զեց նում է մեր 
փնտ րա ծը գտ նե լու մղու մով տվյալ նե րը սխալ մեկ նա բա նե լու ռիս կը։

Ես կար ծում եմ, որ փաս տագ րումն այս գոր ծըն թա ցի ա մե նա կա րե ւոր մասն է եւ մի ա ժա մա նակ 
այն մա սը, որ ա մե նա հա վա նա կանն է, որ կփոր ձենք բաց թող նել։ Ի նչ պես կտես նեք ստո րեւ բեր-
ված օ րի նա կում, այս գոր ծըն թա ցը են թադ րում է բա վա կա նին շատ գծագ րու թյուն եւ տվ յալ նե րի 
հետ աշ խա տանք։ Ձեր ի սկ ստեղ ծած 15 գծագ րե րին նայե լը կա րող է շփո թեց նող լի նել, հատ կա-
պես ե թե ո րոշ ժա մա նակ է ան ցել դրանք ստեղ ծե լուց հե տո։ Ի րա կա նում այս գծագ րե րը ձեր կամ 
այ լոց հա մար ար ժեք կա րող են ու նե նալ մի այն այն դեպ քում, ե թե ներ կա յաց վում է, թե ի նչ հա-
մա տեքս տում են դրանք ստեղծ վել։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով պետք է ժա մա նակ տրա մադ րեք եւ գրա-
ռում ներ ա նեք հե տե ւյալ հար ցե րի շուրջ.

• Ին չո՞ւ եմ ստեղ ծել այս գծա գի րը։

• Ի՞նչ եմ ա րել տվյալ նե րի հետ այն ստեղ ծե լու հա մար։

• Ի՞նչ ին ֆոր մա ցի ա է այս գծա գի րը հա ղոր դում։
 

Փո խա կեր պեք տվյալ նե րը
 
Բ նա կա նա բար վեր ջին վի զո ւա լի զա ցի այի օ րի նա չա փու թյուն նե րը ձեռ քի տակ ու նե նա լով` ար դեն 
գի տեք, թե հա ջոր դիվ ի նչ եք ու զում ստա նալ: Գու ցե տվյալ նե րի հա վա քա ծո ւի մեջ գտ նեք ի նչ-որ 
հե տաքր քիր օ րի նա չա փու թյուն ներ, ո րոնք ու զում եք ա վե լի ման րա մասն ու սում նա սի րել:

Հա վա նա կան փո խա կեր պում ներն են.

Խո շո րա ցում
 Վի զո ւա լի զա ցի այի մեջ մաս նա վոր ո րե ւէ դե տա լի վրա կենտ րո նա նա լու, ի նչ պես նաեւ մի քա նի 
տվյալ ներ մի խմ բի մեջ նե րա ռե լու հա մար:

Ֆիլտ րում
(Ժա մա նա կա վո րա պես) հե ռաց նե լու հա մար այն տվյալ նե րը, ո րոնք մեր հիմ նա կան ու շադ րու թյան 
կենտ րո նում չեն:

Խիստ տար բեր վող նշա նա կու թյուն նե րի վե րա ցում 
Ա ռան ձին տվյալ նե րից ա զատ վե լու հա մար, ո րոնք չեն ներ կա յաց նում ձեր տվյալ նե րի հա վա քա-
ծո ւի 99%-ը:

Են թադ րենք՝ դուք վի զո ւա լաց ման մի ջո ցով ստեղ ծել եք դի ագ րամ, սա կայն ար դյուն քում ստա ցել 
եք կե տե րի խումբ` մի մյանց հետ կապ ված հա րյու րա վոր գծե րով (սա շատ տա րած ված ար դյունք է 
հատ կա պես բազ մա թիվ կա պեր ու նե ցող ցան ցային վի զո ւա լի զա ցի այի ժա մա նակ): Փո խա կերպ-
ման ա մե նա ճիշտ քայ լե րից մե կը կլի ներ ո րոշ գծե րը զտե լը: Ե թե, օ րի նակ, գծե րը ներ կա յաց նում 
են դո նոր ե րկր նե րից գու մա րի հոս քը դե պի ստա ցող ե րկր ներ, ա պա կա րե լի է ո րոշ քա նա կից 
ցածր հոս քե րը հե ռաց նել:
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Ինչ գոր ծիք ներ օգ տա գոր ծել

Գոր ծիք ներ ը նտ րե լու հար ցը հեշ տե րից չէ: Տվ յալ նե րի վի զո ւա լի զա ցի այի հա մար հա սա նե լի յու-
րա քան չ յուր գոր ծիք պի տա նի է ի նչ-որ բա նում: Տվ յալ նե րի մշա կու մը եւ վի զո ւա լի զա ցի ան պետք 
է լի նեն հեշտ ի րա գոր ծե լի եւ է ժան: Ե թե վի զո ւա լի զա ցի այի պա րա մետ րե րը փո խե լը շատ ժա մա-
նակ է խլում, ա պա դուք շատ փոր ձար կում ներ չեք ա նի: Դա ա մե նե ւին էլ չի նշա նա կում, որ չպետք 
է սո վո րեք աշ խա տել այդ գոր ծի քով: Սա կայն հենց սո վո րեք, այն ի րոք պետք է օգ տա կար դառ նա:

 Շատ հա ճախ ար ժի ը նտ րել այն պի սի գոր ծիք, ո րով կա րե լի է ե ՛ւ մշա կել, ե ՛ւ վի զո ւա լաց նել տվ յալ-
նե րը: Տար բեր գոր ծո ղու թյուն ներ տար բեր գոր ծիք նե րի մի ջո ցով ա նե լը նշա նա կում է, որ շատ հա-
ճախ ստիպ ված եք լի նե լու ներ բեռ նել եւ վեր բեռ նել ձեր տվյալ նե րը: Ստո րեւ տվյալ նե րի մշակ ման 
եւ վի զո ւա լի զա ցի այի գոր ծիք նե րի կարճ ցանկ է.

• Է լեկտ րո նային ա ղ յու սակ ներ, ի նչ պի սիք են LibreOffice-ը, Excel-ը կամ Google Docs-ը:

• Վի ճա կագ րա կան ծրագ րա վոր ման հար թակ ներ, ի նչ պի սիք են R-ը (r-project.org) կամ Pan-
das-ը (pandas.pydata.org):

• Աշ խար հագ րա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գեր (GIS), ի նչ պի սիք են GIS-ը, ArcGIS-ը, 
GRASS-ը:

• Վի զո ւա լի զա ցի ա նե րի գրա դա րան ներ, ի նչ պի սիք են d3.js-ը, (mbostock.github.com/d3), Pre-
fuse-ը, (prefuse.org), Flare-ը (flare.prefuse.org)

• Տ վ յալ նե րի մշակ ման գոր ծիք ներ, ի նչ պի սիք են Google Refine-ը եւ Datawrangler-ը:

• Վի զո ւա լի զա ցի այի հա մար նա խա տես ված ծրագ րային ա պա հո վում ներ ա ռանց ծրագ րա-
վոր ման, ի նչ պի սիք են ManyEyes-ը եւ Tableau Public-ը (tableausoftware.com/products/public):

Հա ջորդ հատ վա ծում ե ղած վի զո ւա լի զա ցի այի օ րի նակ նե րը ստեղծ վել են R-ո ւմ, ո րը փո խա բե րա-
կան ի մաս տով նման է շվեյ ցա րա կան բա նա կային դա նա կի. կա րող է ա նել ա մեն ի նչ:

 

Օ րի նակ. Ա ՄՆ ը նտ րու թյուն նե րի քա րո զար շավ նե րի ֆի նան սա վոր ման 
տվյալները
 
Դի տար կենք Ա ՄՆ նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման տվյալ նե րի բա զան, 
ո րում կա 450.000 նվի րատ վու թյուն՝ փո խանց ված թեկ նա ծու նե րի հա շիվ նե րին։ CSV ֆայ լը 60 մե-
գա բայթ է, ո րը Excel-ի նման ծրագ րով աշ խա տե լու հա մար չա փա զանց մեծ է ։

 Նախ` ես կգ րեմ նվի րատ վու թյուն նե րի վե րա բե րյալ իմ նախ նա կան են թադ րու թյուն նե րը։

• Օ բա ման ստա ցել է ա մե նա շատ նվի րատ վու թյուն նե րը (քա նի որ նա է նա խա գա հը եւ ա մե-
նա շատ ժո ղովր դա կա նու թյունն է վայե լում)

• Ն վի րատ վու թյուն նե րի չա փը մե ծա նում է ը նտ րու թյուն նե րի օր վա մո տե նա լուն զու գա հեռ:

• Օ բա ման ա վե լի շատ մանր նվի րատ վու թյուն ներ է ստա նում, քան Հան րա պե տա կան նե րի 
թեկ նա ծու նե րը։
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 Ա ռա ջին հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար նախ պետք է տվյալ նե րը փո խա կեր պել։ Ան հա տա կան 
փո խան ցում նե րի փո խա րեն պետք է դի տար կել յու րա քան չ յուր թեկ նա ծո ւի հաշ վին նվի րա բեր ված 
բո լոր փո խան ցում նե րի գու մա րը։ Տվ յալ նե րը վի զո ւա լի զաց նե լուց եւ դա սա կարգ ված ա ղ յու սա կով 
տե ղադ րե լուց հե տո մենք կա րող ե նք պն դել, որ են թադ րու թյուն նե րը, թե Օ բա ման ա մե նա շատ 
գու մարն է ստա ցել, ճիշտ ե ն։

 
Գու մա րը՝ Ա ՄՆ դո լա րով Թեկ նա ծու

Բա րաք Օ բա մա 72,453,620.39

Միթ Ռոմ ի 50,372,334.87

Ռիք Փե րի 18,529,490.47

Ռոն Փոլ 11,844,361.96

Հեր ման Քեն 7,010,445.99

Նյութ Ի նգ րիչ 6,311,193.03

Թի մո թի Փո լեն թի 4,202,769.03

Ջոն Հանթս ման 2,955,726.98

Մի շել Բախ ման 2,607,916.06

Ռիք Սան թո րում 1,413,552.45

Գե րի Ը րլ Ջոն սոն 413,276.89

Չարլզ Ռո մեր Է. Բա դի 3-րդ 291,218.80

Թա դե ուս Գ. Մք Քո թեր 37,030.00

 

Թե եւ այս ա ղ յու սա կը ցույց է տա լիս նվա զա գույն եւ ա ռա վե լա գույն գու մար նե րը, ի նչ պես նաեւ 
հա ջոր դա կա նու թյու նը, այս տե ղից դժ վար է եզ րա հան գում ներ ա նել թեկ նա ծու նե րի ժո ղովր դա-
կա նու թյան օ րի նա չա փու թյուն նե րի վե րա բե րյալ։ Ն կար 75-ը նույն տվյալ նե րը ներ կա յաց նում է այլ 
կերպ, ո րը կոչ վում է « կե տային դի ագ րամ», եւ որ տեղ կա րող ե նք տես նել ա ղ յու սա կով ար տա-
հայտ ված ո ղջ ին ֆոր մա ցի ան եւ նաեւ դաշ տում առ կա այլ օ րի նա չա փու թյուն նե րը։ Օ րի նակ՝ այս 
կե տային դի ագ րա մը թույլ է տա լիս ան մի ջա պես հա մե մա տել Օ բա մայի եւ Ռոմ նի ի, ի նչ պես նաեւ 
Ռոմ նի ի ու Փե րի ի ցու ցա նիշ նե րի մի ջեւ ե ղած տար բե րու թյուն նե րը` ա ռանց հան ման գոր ծու թյուն 
կա տա րե լու։ (« Կե տային դի ագ րա մը» ստեղծ վել է R ծրագ րի մի ջո ցով, ո րի հա մա պա տաս խան կո-
դե րը կա րող եք գտ նել այս գլ խի վեր ջում)։

http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/understanding_data_7.html#FIG059
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/understanding_data_7.html#FIG059
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Ն կար 75։ Օ րի նա չա փու թյուն նե րը բա ցա հայ տե լու վի զո ւա լի զա ցի ա (Գ րե գոր Աիշ)։

Հի մա ե կեք տվ յալ նե րի բա զան դի տար կենք ա վե լի խո շոր պլա նից։ Որ պես ա ռա ջին քայլ՝ ես 
պարզ գծագ րի մի ջո ցով վի զո ւա լի զաց րի ժա մա նա կի ըն թաց քում կա տար ված բո լոր նվի րատ-
վու թյուն նե րը։ Կա րե լի է նկա տել, որ գրե թե բո լոր նվի րատ վու թյուն նե րը փոքր, շատ փոքր գու-
մար ներ ե ն՝ հա մե մա տած ե րեք խո շոր փո խան ցում նե րի հետ։ Հե տա գա հե տաքն նու թյու նը ցույց 
է տա լիս, որ այս խո շոր փո խան ցում նե րը ստաց վել են «Օ բա մայի հաղ թա նա կի հիմ նադ րամ 
2012»-ից (նաեւ հայտ նի է Super PAC ան վան մամբ) փո խան ցում նե րը կա տար վել է ին հու նի սի 29-
ին (450, 000 Ա ՄՆ դո լար), սեպ տեմ բե րի 29-ին (1,5 մի լի ոն Ա ՄՆ դո լար) եւ դեկ տեմ բե րի 30-ին 
(1,9 մի լի ոն Ա ՄՆ դո լար)։
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Ն կար 76. Հս տակ տար բեր վող ե րեք ար ժեք (Գ րե գոր Աիշ)
 
Չ նա յած Super PAC-ի նվի րատ վու թյուն նե րը, ան կաս կած, տվյալ նե րում առ կա ա մե նա մեծ պատ-
մու թյունն են, հե տաքր քիր կլի նի նաեւ ա վե լի խո րու թյամբ դի տար կել այս ա մե նը: Խն դիրն այն է, 
որ մեծ նվի րատ վու թյուն նե րը մեր ու շադ րու թյու նը շե ղում են ան հատ նե րի կող մից ար ված փոքր 
նվի րատ վու թյուն նե րից: Այդ պատ ճա ռով մենք մեծ նվի րատ վու թյուն նե րը կհե ռաց նենք տվյալ նե-
րից: Այս փո խա կեր պու մը հայտ նի է որ պես աչ քի ը նկ նող եւ կտ րուկ տար բեր վող ար ժեք նե րի հե-
ռա ցում: Այ նու հե տեւ նո րից վի զո ւա լի զաց նե լով՝ տես նում ե նք, որ նվի րատ վու թյուն նե րի մեծ մա սը 
5000-10.000 Ա ՄՆ դո լա րի սահ մա նում է:
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Nkar 77. Տար բեր վող ար ժեք նե րի հե ռա ցում (Գ րե գոր Աիշ)

 Հա մա ձայն « Նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի մա սին դաշ նային օ րեն քի»՝ մեկ ան ձը չի կա րող 
2500 Ա ՄՆ դո լա րից ա վե լի նվի րա բե րել յու րա քան չ յուր թեկ նա ծո ւի: Վի զո ւա լի զա ցի այից ե րե ւում 
է, որ բազ մա թիվ նվի րատ վու թյուն ներ գե րա զան ցել են այդ սահ մա նա փա կու մը: Մաս նա վո րա պես, 
մեր ու շադ րու թյու նը գրա վում է մայի սին ար ված եր կու մեծ նվի րատ վու թյուն: Տպա վո րու թյուն է 
ստեղծ վում, որ դրանց հայե լային պատ կերն ար տա ցոլ վում է հու նի սին ու հու լի սին` բա ցա սա կան 
(վե րա դարձ ված) ար ժեք նե րի տես քով: Տվ յալ նե րի լրա ցու ցիչ հե տաքն նու թյու նը պար զում է, որ 
կա տար վել են հե տե ւյալ փո խան ցում նե րը.

• Մայի սի 10-ին Սան Ֆրան ցիս կոյից Սթի վեն Ջեյմս Դեյ վի սը, որ պես ի րա վա բան է աշ խա-
տում Banneker Partners ըն կե րու թյու նում, Օ բա մային նվի րա բե րել է 25,800 Ա ՄՆ դո լար:

• Մայի սի 25-ին Սին թի ա Մըր ֆին Լիթլ Ռոք քա ղա քից, ով աշ խա տում է Murphy Group-ի հան-
րային կա պե րի բաժ նում, 33,300 Ա ՄՆ դո լար է նվի րա բե րել Օ բա մային:

• Հու նի սի 15-ին 30,800 Ա ՄՆ դո լար վե րա դարձ վել է Սին թի ա Մըր ֆի ին, ին չի պատ ճա ռով 
նրա ի րա կան նվի րատ վու թյու նը կազ մել է 2500 Ա ՄՆ դո լար:

• Հու նի սի 8-ին 25,800 Ա ՄՆ դո լար վե րա դարձ վել է Սթի վեն Ջեյմս Դեյ վի սին, ին չի ար դյուն-
քում նրա ի րա կան նվի րատ վու թյու նը հա վա սար է ե ղել 0-ի:

Ի՞նչն է հե տաքր քա կան այս թվե րում: Սին թի ա Մըր ֆի ի հետ ստա ցած 30,800 Ա ՄՆ դո լա րը հա-
վա սար է այն ա ռա վե լա գույն գու մա րին, որ ան հատ նե րը կա րող են տա րե կան նվի րա բե րել ազ-
գային կու սակ ցու թյան հանձ նա ժո ղով նե րին: Հնա րա վոր է, որ նա ու զում էր հա մա տե ղել եր կու 
նվի րատ վու թյուն նե րը մեկ փո խան ցու մով, ին չը սա կայն մերժ վել է: Ի սկ Սթի վեն Ջեյմս Դեյ վի սին 
վե րա դարձ ված 25,800 Ա ՄՆ դո լա րը, հա վա նա բար, հա վա սար է 30,800-ի՝ հա նած 5000 Ա ՄՆ դո-
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լար (սա ցան կա ցած այլ կու սակ ցու թյան հանձ նա ժո ղո վին տրա մադր վող գու մա րի ա ռա վե լա գույն 
չափն է):

Վեր ջին վի զո ւա լի զա ցի այի հա ջորդ հե տաքրք րա կան բա ցա հայ տու մը հո րի զո նա կան գիծն է, ո րը 
մատ նան շում է հան րա պե տա կան թեկ նա ծուն նե րի հա մար 5000 եւ 2500 Ա ՄՆ դո լար նվի րատ-
վու թյուն նե րը: Դրանք ա վե լի ման րա մասն տես նե լու հա մար ես վի զո ւա լի զաց րի մի այն հան րա պե-
տա կան նե րին ար ված նվի րատ վու թյուն նե րը: Ստաց ված դի ագ րա մը հի ա նա լի օ րի նակ է վի զո ւա-
լի զա ցի այի մի ջո ցով օ րի նա չա փու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման, ո րոնք այլ կերպ հնա րա վոր չէր լի նի 
տես նել:

 

Ն կար 78. Տար բեր վող ար ժեք նե րի հե ռա ցում 2 (Գ րե գոր Աիշ)
 
Կա րող ե նք տես նել, որ հան րա պե տա կան թեկ նա ծու նե րի հա մար ե ղել են Ա ՄՆ 5000 դո լա րին հա-
մար ժեք բազ մա թիվ նվի րատ վու թյուն ներ: Ի սկ տվյալ ներն ա վե լի ու շա դիր դի տար կե լիս ե րե ւում է, 
որ ե ղել է այդ պի սի 1243 նվի րատ վու թյուն, ո րը նվի րատ վու թյուն նե րի ը նդ հա նուր թվի մի այն 0,3%-
ն է: Սա կայն այս նվի րատ վու թյուն նե րը հա վա սա րա պես բաշխ ված են ժա մա նա կի ըն թաց քում, եւ 
հե տե ւա բար դրանք ար տա հայտ վում են գծի տես քով: Այս տեղ հատ կան շա կան մի բան կա. ան-
հատ նե րի կող մից կա տար ված մաս նա վոր նվի րատ վու թյուն նե րը չպետք է գե րա զան ցե ին 2500 
Ա ՄՆ դո լա րը, հե տե ւա բար, դրա նից ա վել նվի րա բեր ված յու րա քան չ յուր դո լար վե րա դարձ վել է 
դո նո րին, ին չի ար դյուն քում էլ վի զո ւա լի զա ցի այի վրա ստեղծ վել է -2500 Ա ՄՆ դո լա րի մա կար դա-
կի ե րկ րորդ գի ծը: Ի հա կադ րու թյուն այս ա մե նի՝ Բա րաք Օ բա մայի հա մար ար ված նվի րատ վու-
թյուն նե րում նման օ րի նա չա փու թյուն ներ չկան:
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Ն կար 79. Տար բեր վող ար ժեք նե րի հե ռա ցում 3 (Գ րե գոր Աիշ)
 
Այս պի սով, հե տաքր քիր կլի ներ պար զել, թե ին չու հան րա պե տա կան նե րի հա զա րա վոր դո նոր ներ 
չեն նկա տել ան հատ նվի րատ վու թյուն նե րի հա մար սահ ման ված սահ մա նա փա կու մը: Հե տա գա 
վեր լու ծու թյան հա մար ե կեք դի տար կենք 5000 Ա ՄՆ դո լա րի չա փով ար ված նվի րատ վու թյուն նե րի 
ը նդ հա նուր գու մա րը յու րա քան չ յուր թեկ նա ծո ւի հա մար:
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Ն կար 80. Յու րա քան չյուր թեկ նա ծո ւի հա մար ար ված նվի րատ վու թյուն նե րը (Գ րե գոր Աիշ):
 
Ի հար կե, սա այդ քան էլ ճշգ րիտ պատ կեր չի տա լիս, քա նի որ հաշ վի չի ա ռն ված յու րա քան չ յուր 
թեկ նա ծո ւի հա մար ար ված նվի րատ վու թյուն նե րի ը նդ հա նուր գու մա րը: Հա ջորդ գծա գի րը ցույց 
է տա լիս, թե 5000 Ա ՄՆ դո լա րի նվի րատ վու թյուն նե րը յու րա քան չ յուր թեկ նա ծո ւի հա մար ար ված 
ը նդ հա նուր նվի րատ վու թյուն նե րի քա նի տո կոսն են կազ մում:

 

 
Ն կար 81. Որ տե ղի՞ց է գո յա նում սե նա տո րի գու մա րը. յու րա քան չյուր թեկ նա ծո ւի հա մար ար ված նվի րատ վու
թյուն նե րը (Գ րե գոր Աիշ)



193

Ի՞նչ հե տե ւու թյուն ներ կա րե լի է ա նել

 Հա ճախ տվյալ նե րի նոր հա վա քա ծո ւի այս պի սի վի զո ւալ վեր լու ծու թյու նը նման է գրա վիչ ճա նա-
պար հոր դու թյան դե պի ան հայտ եր կիր: Դուք սկ սում եք որ պես օ տա րա կան, քա նի որ ու նեք մի այն 
տվյալ ներ եւ են թադ րու թյուն ներ, սա կայն ձեր կա տա րած յու րա քան չ յուր քայ լի, պատ րաս տած յու-
րա քան չ յուր դի ագ րա մի հետ ա վե լի եք խո րա նում թե մայի մեջ: Հիմն վե լով դրա վրա` ո րո շում ներ 
եք կա յաց նում ձեր հե տա գա քայ լե րի հա մար, ի նչ պես նաեւ ո րո շում, թե որ հար ցե րը կա րիք ու նեն 
լրա ցու ցիչ հե տաքն նու թյան: Ի նչ պես հա վա նա բար նկա տե ցիք այս գլ խից, տվյալ նե րը վի զո ւա լի-
զաց նե լու, վեր լու ծե լու եւ փո խա կեր պե լու այս գոր ծըն թա ցը կա րե լի է հա վերժ կրկ նել:

 Դի ագ րամ նե րի սկզբ նա կան կո դե րը
 
Այս գլ խում ցու ցադր ված բո լոր դի ագ րամ նե րը ստեղծ վել են հի աս քանչ եւ շատ ար դյու նա վետ R 
ծրագ րային ա պա հով ման մի ջո ցով: Այն թե եւ ստեղծ վել է հիմ նա կա նում գի տա կան տվյալ նե րի 
վի զո ւա լի զաց ման հա մար, սա կայն շատ դժ վար է գտ նել տվ յալ նե րի մշակ ման կամ վի զո ւա լի զա-
ցի այի մեկ այլ գոր ծիք, ո րն ար դեն ներդր ված չէ R-ո ւմ: Ստո րեւ բեր ված են այս գլ խի հա մար պատ-
րաստ ված բո լոր դի ագ րամ նե րի սկզբ նա կան կո դե րը բո լոր նրանց հա մար, ով քեր հե տաքրքր ված 
են, թե ի նչ պես կա րե լի է մշա կել եւ վի զո ւա լի զաց նել տվ յալ նե րը R-ո ւմ: Գո յու թյուն ու նեն նաեւ բազ-
մա թիվ գր քեր եւ ձեռ նարկ ներ այդ ծրագ րի մա սին:

 
• Կե տային դի ագ րամ. յու րա քան չ յուր թեկ նա ծո ւի հա մար ար ված նվի րատ վու թյու նը,

• Գ րա ֆիկ. ժա մա նա կի ըն թաց քում ե ղած բո լոր նվի րատ վու թյուն նե րը,

• Գ րա ֆիկ. լի ա զոր մար մին նե րի նվի րատ վու թյուն նե րը:

Գ րե գոր Աիշ, Open Knowledge Foundation

 

https://gist.github.com/1769733
https://gist.github.com/1816161
https://gist.github.com/1816169
https://gist.github.com/1816169
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Տ վյալ նե րի ներ կա յա ցու մը

Երբ տվյալ ներն ար դեն ման րա մասն ու սում նա սի րել եք եւ ո րո շել, որ գրե լու հե տաքր քիր բա ներ 
կան, հարց է ա ռա ջա նում, թե ի նչ պես եք այդ տվյալ նե րը ներ կա յաց նե լու հան րու թյա նը: Այս գլ-
խում կգտ նեք հե տաքրք րա կան կարճ պատ մու թյուն ներ այն մա սին, թե ի նչ պես են տվյալ նե րի 
ա ռա ջա տար լրագ րող ներն ի րենց ըն թեր ցող նե րին մա տու ցել տվ յալ նե րը` լի նի դա ին ֆոգ րա ֆի-
կա նե րի, տվյալ նե րի բաց հար թակ նե րի, թե ներ բեռն վող հղում նե րի մի ջո ցով: Այ նու հե տեւ ա վե լի 
խո րը կու սում նա սի րենք նո րու թյուն նե րի հա վել ված նե րի ստեղծ ման գոր ծըն թա ցը եւ տվ յալ նե րի 
վի զո ւա լի զա ցի այի բո լոր ման րա մաս նե րը: Վեր ջա պես կու սում նա սի րենք նաեւ, թե ի նչ պես կա րող 
եք ձեր լսա րա նին ներգ րա վել ձեր նա խագ ծի շուրջ:

Տ վյալ նե րի ներ կա յա ցու մը հան րու թյա նը
 Գո յու թյուն ու նեն տվյալ նե րը հան րու թյա նը ներ կա յաց նե լու տար բեր ե ղա նակ ներ` պատ մու թյուն-
նե րի հետ չմ շակ ված տվյալ նե րը հրա պա րա կե լուց մին չեւ գե ղե ցիկ վի զո ւա լի զա ցի ա նե րի եւ առ-
ցանց ին տե րակ տիվ հա վել ված նե րի ստեղ ծում: Մենք տվյալ նե րի հետ աշ խա տող ա ռա ջա տար 
լրագ րող նե րին խնդ րել ե նք, որ պես զի խոր հուրդ ներ տան, թե ի նչ պես պետք է տվյալ նե րը ներ կա-
յաց նել հան րու թյա նը:

Վի զո ւա լաց նե՞լ, թե՞ չվի զո ւա լաց նել
 Եր բեմն, տվյալ նե րը կա րող են նյութն ա վե լի լավ ներ կա յաց նել, քան բա ռե րը կամ լու սան կար նե րը, 
եւ հենց այս պատ ճա ռով է, որ շատ խմ բագ րու թյուն նե րում վեր ջերս « նո րու թյուն նե րի հա վել ված-
ներ» կամ «տ վ յալ նե րի վի զո ւա լի զա ցի ա» եզ րերն այդ քան մո դայիկ են դար ձել: Նաեւ հե տաքրք-
րու թյուն են ա ռա ջաց նում ան նա խա դեպ քա նա կով նոր գոր ծիք նե րը եւ տեխ նո լո գի ա նե րը (հա ճախ 
ան վճար), ո րոնք նույ նիսկ ժա մա նա կա կից գոր ծիք նե րից ա մե նաան տե ղ յակ լրագ րո ղին կօգ նեն 
տվյալ նե րից վի զո ւալ պատ մու թյուն ստա նալ:

Google Fusion Tables, Many Eyes, Tableau, Dipity եւ նմա նա տիպ այլ գոր ծիք ներն ա վե լի հեշտ են 
դարձ նում քար տեզ նե րի, դի ագ րամ նե րի, գրա ֆի կա նե րի կամ նույ նիսկ տվյալ նե րի աշ խա տան քի 
հա մար կա տա րե լա գործ ված հա վել ված նե րի ստեղ ծու մը, ո րոնք մինչ այժմ բա ցա ռա պես տվյալ 
ո լոր տի մաս նա գետ նե րի մե նաշ նորհն է ին: Ար դյուն քում, քա նի որ այդ ո լորտ մուտք գոր ծե լու խո-
չըն դոտ այ լեւս գո յու թյուն չու նի, լրագ րող նե րին հան դի պող խն դի րը ոչ թե այն է, թե ա րդյոք հնա-
րա վոր է տվյալ նե րը վե րա ծել վի զո ւա լի զա ցի այի, այլ ա րդյոք պետք է դա ա նել, թե ոչ: Վատ վի-
զո ւա լի զա ցի ա պատ րաս տելն ա վե լի վատ է մի քա նի ա ռում նե րով, քան ը նդ հան րա պես վի զո ւա լի-
զա ցի ա չպատ րաս տե լը:

Ա րոն Փիլ հո ֆեր, New York Times

 

Ա նի մաց ված գրա ֆի կայի կի րա ռու մը

Հս տակ գր ված սցե նա րով, ճիշտ տե ւո ղու թյամբ ա նի մա ցի այի մի ջո ցով եւ պարզ բա ցատ րու թյուն-
ներ ու նե ցող շարժ վող պատ կեր նե րով կա րե լի է բարդ թվերն ու գա ղա փար ներն ա վե լի մատ չե-
լի ձե ւով մա տու ցել լսա րա նին: Հանս Ռոս լին գի վի դե ո դա սա խո սու թյուն նե րը լավ օ րի նակ են, թե 
ի նչ պես կա րե լի է կեն դա նաց նել տվ յալ նե րը` ներ կա յաց նե լով դրանց հի ման վրա ստեղծ ված վի-
դե ո պատ մու թյուն ներ: Չգի տեմ՝ ա րդյոք հա վա նում եք ա րա բա կան աշ խար հում խռո վու թյուն նե րի 
մա սին Economist պար բե րա կա նի ին դեք սի մե թո դը (Shoe-throwers’ index), սա կայն իմ հա մոզ մամբ 
սա տվյալ նե րի հի ման վրա ստեղծ ված պատ մու թյու նը տե սա նյու թի մի ջո ցով ներ կա յաց նե լու շատ 
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լավ օ րի նակ է: Պետք չէ հեն վել մի այն ստա տիկ պատ կեր նե րի վրա, քա նի որ չա փա զանց շատ 
բան է տե ղի ու նե նում: Սա կայն քայլ առ քայլ ու սում նա սի րե լով այս ին դեք սը՝ ա վե լի հեշտ է լի նում 
հաս կա նալ, թե ի նչ պես եւ ին չու է ստաց վել այս ցու ցա նի շը: Շարժ վող պատ կեր նե րի եւ կարճ ա նի-
մա ցի ա նե րի մի ջո ցով դուք կա րող եք ամ րապն դել եւ ու ժե ղաց նել այն ա մե նը, ի նչ լսա րա նը լսում է 
կադ րից դուրս եւ տես նում բա ցատ րա կան վի զո ւալ պատ կե րում. սա պատ մու թյուն պատ մե լու շատ 
ազ դե ցիկ եւ հի շար ժան ե ղա նակ է:

 Լու լու Փի նի, BBC

 Պատ մել աշ խար հին
 Սո վո րա բար մեր աշ խա տան քային գոր ծըն թացն սկ սում է Excel ֆայ լում: Սա լավ տար բե րակ է 
շատ ա րագ պար զե լու, թե ա րդյոք տվյալ նե րի մեջ ի նչ-որ հե տաքր քիր բան կա: Ե թե զգում ե նք, որ 
գտել ե նք ար ժե քա վոր տվյալ ներ, դի մում ե նք խմ բագ րու թյուն: Մենք ի րոք բախ տա վոր ե նք, քա նի 
որ նս տում ե նք Guardian պար բե րա կա նի խմ բագ րու թյան նո րու թյուն նե րի գլ խա վոր բաժ նի ան մի-
ջա պես հա րե ւա նու թյամբ: Այ նու հե տեւ ու սում նա սի րում ե նք, թե ի նչ պես պետք է վի զո ւա լի զաց-
նենք այս տվ յալ նե րը կամ ի նչ պես պետք է դրանք ե րե ւան է ջի վրա: Դրա նից հե տո էլ գրում ե նք 
ու ղեկ ցող նկա րագ րու թյուն: Գրե լիս ի նձ մոտ սո վո րա բար միշտ բաց է ա ղ յու սակ նե րի հա մա ռոտ 
տար բե րա կը: Հա ճախ գրե լու ըն թաց քում փոքր վեր լու ծու թյուն ներ եմ ա նում, որ պես զի ա ռանձ-
նաց նեմ հե տաքրք րա կան պա հե րը: Այ նու հե տեւ հրա պա րա կում եմ այն եւ ո րո շա կի ժա մա նակ 
ան ցկաց նում դրա մա սին թվի թե րյան գրա ռումն ա նե լու վրա, մի ա ժա մա նակ այն ու ղար կում եմ 
տար բեր մարդ կանց, որ պես զի վս տահ լի նեմ, որ հրա պա րա կումն ու նի հղում ներ բո լոր ան հրա-
ժեշտ տե ղե րից:

 Մեր ո րոշ հրա պա րա կում նե րի դի տում նե րի կե սը գա լիս է Twitter-ից եւ Facebook-ից: Հպարտ ե նք, 
որ ըն թեր ցո ղը մի ջի նը 6 րո պե է ան ցկաց նում Datablog-ո ւմ մեկ հոդ վածն ըն թեր ցե լու հա մար, այն 
դեպ քում, ե րբ Guardian կայ քի մնա ցած մա սի հոդ ված նե րի վրա ըն թեր ցո ղը ծախ սում է մի ջի նը 1 
րո պե: Վեց րո պեն բա վա կա նին լավ թիվ է, եւ մեր է ջի դի տում նե րը վեր լու ծե լիս մեր հիմ նա կան 
չա փո րո շիչ նե րից մեկն էլ է ջում ան ցկաց րած ժա մա նա կի տե ւո ղու թյունն է:

Սա նաեւ օգ նում է հա մո զել մեր գոր ծըն կեր նե րին, թե որ քան կա րե ւոր եւ ար ժե քա վոր է մեր ա րած 
աշ խա տան քը: Դրա նում մեծ դեր ու նեն նաեւ տվյալ նե րի հի ման վրա ստեղծ ված պատ մու թյուն նե-
րը, ո րոնց վրա մենք աշ խա տել ե նք, եւ խմ բագ րու թյու նում յու րա քան չ յուր ոք տե ղ յակ է դրան ցից, 
օ րի նակ` COINS-ը, Wikileaks-ը եւ Մեծ Բրի տա նի ա յում խռո վու թյուն նե րի մա սին նյու թը: COINS-ի՝ 
ծախ սե րի վե րա բե րյալ պատ մու թյան հա մար Guardian-ո ւմ ու նե ինք 5-6 հա տուկ թղ թա կից ներ, 
ո րոնք տվյալ նե րի վե րա բե րյալ ի րենց դի տար կում ներն է ին տրա մադ րում, ե րբ Մեծ Բրի տա նի-
այի կա ռա վա րու թյու նը հրա պա րա կեց դրանք: Ու նե ինք նաեւ 5-6 հո գուց բաղ կա ցած մեկ այլ թիմ՝ 
նե րա ռյալ հայտ նի լրագ րող Փո լի Քըր թի սը, ո րն աշ խա տում էր 25.000 ֆունտ ստեռ լին գից ա վել 
ծա խե րի վե րա բե րյալ Մեծ Բրի տա նի այի կա ռա վա րու թյան հրա պա րակ ված տվյալ նե րի վրա: Ա կն-
հայ տո րեն Wikileaks-ի նյու թի տվյալ նե րը ե ւս բա վա կա նին մեծ է ին Ի րա քի եւ Աֆ ղանս տա նի մա սին 
բազ մա թիվ պատ մու թյուն նե րով: Մեծ Բրի տա նի ա յում խռո վու թյուն նե րի մա սին պատ մու թյու նը 
նույն պես մեծ ար ձա գանք ու նե ցավ՝ մոտ 550 000 դի տում եր կու օր վա ըն թաց քում:

 Սա կայն խոս քը մի այն դի տում նե րի մա սին չէ. այս նա խագ ծե րը դար ձան նաեւ ին ֆոր մա ցի այի 
վս տա հե լի աղ բյուր: Մենք փոր ձում ե նք լի նել այն հար թա կը, որ տե ղից կա րե լի է ստա նալ լավ եւ 
ի մաս տա լից ին ֆոր մա ցի ա այն թե մա նե րի վե րա բե րյալ, ո րոնք մենք լու սա բա նում ե նք:

Սայ մոն Ռո ջերս, The Guardian
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Տ վյալ նե րի հրա պա րա կու մը
Մենք հա ճախ վի զո ւա լաց ված տվյալ նե րը կայ քում տե ղադ րում ե նք այն պի սի ֆոր մա տով, ո րը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հեշ տու թյամբ ներ բեռ նել դրանք: Մեր ըն թեր ցող նե րը կա րող են ու-
սում նա սի րել մեր պատ րաս տած նյու թե րի հիմ քում ըն կած տվյալ նե րը` դրանք ու սում նա սի րե լով 
վի զո ւա լի զա ցի ա նե րի մի ջո ցով կամ կա րող են ի նք նու րույն օգ տա գոր ծել տվ յալ ներն այլ տար-
բե րակ նե րով: Ին չո՞ւ է սա կա րե ւոր: Այն The Seattle Times պար բե րա կանն ա վե լի թա փան ցիկ է 
դարձ նում ըն թեր ցող նե րի հա մար: Մենք ըն թեր ցող նե րին տրա մադ րում ե նք այն նույն տվյալ նե րը, 
ո րոնք օգ տա գոր ծել ե նք լուրջ եզ րա կա ցու թյուն նե րի հան գե լու հա մար: Ի սկ ով քե՞ր են օգ տա գոր-
ծում այդ տվյալ նե րը: Վս տա հա բար մեր քն նա դատ նե րը եւ նրանք, ո րոնց պար զա պես հե տաքրք-
րում են նյու թը, դրա նից բխող հե տե ւանք ներն ու նյու թի ազ դե ցու թյու նը: Բա ցի այդ, տվյալ նե րը 
հա սա նե լի դարձ նե լով` հենց նույն այդ քն նա դատ նե րից եւ այլ ըն թեր ցող նե րից կա րող ե նք ստա-
նալ խոր հուրդ ներ եւ հու շում ներ մեր բաց թո ղում նե րի մա սին, ի նչ պես նաեւ թե ի նչն ար ժեր ա վե լի 
խո րու թյամբ ու սում նա սի րել: Սա շատ կա րե ւոր է եւ ար ժե քա վոր՝ ի մաս տա լից լրագ րո ղա կան նյու-
թեր պատ րաս տե լու տե սան կյու նից:

Չե րիլ Ֆի լիպս, The Seattle Times

 

Տ վյալ նե րը հա սա նե լի դարձ նե լը
 Նո րու թյուն նե րի սպա ռող նե րին մեր աշ խա տան քում օգ տա գոր ծած տվյալ նե րը հեշտ հա սա նե լի 
դարձ նե լը ճիշտ է մի քա նի ա ռում նե րով: Ըն թեր ցող նե րը կա րող են վս տահ լի նել, որ մենք չենք 
քրք րում տվյալ նե րը ա նար դար եւ ոչ ճիշտ եզ րա կա ցու թյուն ներ ա նե լու հա մար: Մեր տվյալ նե րը 
հան րու թյան հա մար բաց դնե լը հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի ա վան դույթ նե րից է, ո րը թույլ 
է տա լիս գի տաշ խա տող նե րին եւ հե տա զո տող նե րին կրկ նօ րի նա կե լու կամ վե րար տադ րե լու մեր 
աշ խա տան քը: Խրա խու սե լով ըն թեր ցող նե րի կող մից տվյալ նե րի ու սում նա սի րու մը՝ հնա րա վոր է՝ 
նրան ցից նոր պատ մու թյուն նե րի մա սին հու շում ներ ստա նանք: Վեր ջա պես, այս գոր ծըն թա ցում 
ներգ րավ ված ըն թեր ցող նե րը, ո րոնք հե տաքրքր ված են ձեր տվյալ նե րով, ա մե նայն հա վա նա կա-
նու թյամբ կր կին ու կր կին կվե րա դառ նան ձեր կայք:

Ս թիվ Դոյգ, Ա րի զո նայի պե տա կան հա մալ սա րա նի Ո ւոլ թեր Քրոն քայ թի ան վան լրագ րու թյան դպ րոց

 Բաց տվյալ նե րի հար թա կի ստեղ ծում
La Nación պար բե րա կա նում բաց տվյալ նե րի հրա պա րա կու մը տվյալ նե րի լրագ րու թյան ո լոր տում 
մեր գոր ծու նե ու թյան ան բա ժան մասն է: Ար գեն տի նա յում չկա ո ՛չ ին ֆոր մա ցի այի ա զա տու թյան 
մա սին օ րենք, եւ ո ՛չ էլ ո րե ւէ պե տա կան կայք, ո րը կտ րա մադ րի տվյալ ներ, այդ պատ ճա ռով պար-
տա վոր ված ե նք զգում մեր ըն թեր ցող նե րի հա մար հա սա նե լի դարձ նել մեր նյու թե րում օգ տա-
գործ ված տվյալ նե րը:

 Հե տե ւա բար` մենք հրա պար կում ե նք սկզբ նա կան հա մա կարգ ված տվյալ նե րը Junar պլատ ֆոր մի, 
ի նչ պես նաեւ Google Spreadsheets-ի մի ջո ցով: Բա ցա հայ տո րեն խրա խու սում ե նք մյուս նե րին վե-
րաօգ տա գոր ծել մեր տվյալ նե րը եւ վի դե ո հրա հանգ նե րի մի ջո ցով մի փոքր բա ցատ րում ե նք, թե 
ի նչ պես դա կա րե լի է ա նել:

Ա վե լին, մենք այս տվյալ նե րի եւ վի զո ւա լի զա ցի ա նե րի մի մա սը ներ կա յաց նում ե նք մեր NACION 
Data blog-ո ւմ: Մենք սա ա նում ե նք Ար գեն տի նա յում տվյալ նե րի եւ տվ յալ նե րի հրա պա րակ ման 
գոր ծիք նե րի մա սին մարդ կանց տե ղե կաց նե լու հա մար, ի նչ պես նաեւ ցույց տա լու մյուս նե րին, թե 
ի նչ պես ե նք հա վա քել, օգ տա գոր ծել դրանք, եւ ի րենք ի նչ պես կա րող են վե րաօգ տա գոր ծել դրանք:

http://data.lanacion.com.ar/
http://data.lanacion.com.ar/
http://blogs.lanacion.com.ar/data/argentina/la-nacion-abre-sus-bases-de-datos-de-interes-publico/
http://blogs.lanacion.com.ar/data/argentina/la-nacion-abre-sus-bases-de-datos-de-interes-publico/
http://blogs.lanacion.com.ar/data/argentina/la-nacion-abre-sus-bases-de-datos-de-interes-publico/
http://blogs.lanacion.com.ar/data/
http://blogs.lanacion.com.ar/data/
http://blogs.lanacion.com.ar/data/
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2012թ. փետր վա րից ի վեր, ե րբ գոր ծար կե ցինք այս հար թա կը, մենք ա ռա ջար կու թյուն ներ եւ գա-
ղա փար ներ ե նք ստա ցել տվ յալ նե րի հա վա քա ծու նե րի վե րա բե րյալ հիմ նա կա նում գիտ նա կան նե-
րից եւ հե տա զո տող նե րից, ի նչ պես նաեւ հա մալ սա րան նե րի ու սա նող նե րից։ Նրանք բո լո րը շատ 
շնոր հա կալ են լի նում, ե րբ մենք ա մեն ան գամ պա տաս խա նում ե նք՝ ա ռա ջար կե լով ի նչ-որ լու ծում 
կամ տրա մադ րե լով կոնկ րետ տվյալ նե րի հա վա քա ծու: Tableau հար թա կում մար դիկ ե ւս աշ խա-
տում են մեր տվյալ նե րի հետ եւ մեկ նա բա նում դրանք: Մի քա նի ան գամ մեր աշ խա տանք նե-
րը նույ նիսկ ա մե նա շատ մեկ նա բա նու թյուն ներ ստա ցած եւ դիտ վածն է ին այդ ծա ռա յու թյու նում: 
2011թ.՝ 100 ա մե նա շատ դիտ ված վի զո ւա լի զա ցի ա նե րից 7-ը մերն էր:

 Ան ժե լի կա Պե րալ տա Ռա մոս, La Nacion (Ար գեն տի նա)

Տ վյալ նե րին տալ մարդ կային դեմք եւ դարձ նել ա վե լի հաս կա նա լի

Տ վ յալ նե րի մա սին քն նար կում նե րի ը նդ լայն մա նը զու գա հեռ, մեկ կա րե ւոր բան ա կն հայ տո րեն պա-
կա սում է` մարդ կային գոր ծո նը: Թե եւ մե զա նից շա տե րը տվյալ ներն ըն կա լում են որ պես կտր ված, 
ա ռան ձին թվե րի հոսք, ի րա կա նում դրանք շո շա փե լի (շատ հա ճախ մարդ կային) ի րո ղու թյուն նե րը 
չա փե լու մի ջոց են: Տվ յալ ներն ի րա կան մարդ կանց ի րա կան կյան քի մա սին են, եւ ե րբ մենք աշ-
խա տում ե նք տվյալ նե րի հետ, պետք է նկա տի ու նե նանք ի րա կան աշ խար հի այն հա մա կար գե րը, 
որ տե ղից դրանք գա լիս են:

Օ րի նակ՝ վերց նենք գտն վե լու վայ րի մա սին տվյալ նե րը, ո րոնք հենց հի մա հա վաք վում են հա րյուր 
մի լի ո նա վոր հե ռա խոս նե րից եւ շար ժա կան սար քե րից: Հեշ տու թյամբ կա րե լի է այս տվյալ նե րին 
(եր կայ նու թյուն, լայ նու թյուն եւ ժա մա նակ) նայել որ պես «թ վե րի կույտ», սա կայն նրանք ի րա կա-
նում մեր ան ձնա կան կյան քից վերց ված դր վագ ներ են: Թե եւ ա ղ յու սակ նե րում կար դա լիս դրանք 
կա րող են չոր եւ ան կեն դան ե րե ւալ, սա կայն ե րբ մենք մարդ կանց հնա րա վո րու թյուն ե նք տա լիս 
ի րենց մա սին տվյալ ներն ի նք նու րույն տե ղադ րել քար տե զի վրա, նրանց մոտ մի տե սակ հի շո-
ղու թյան կրկ նու թյուն է տե ղի ու նե նում, ին չը շատ ազ դե ցիկ գոր ծիք է եւ հա մա պա տաս խա նում է 
մարդ կային բա ղադ րի չի շր ջա նակ նե րին:

 Ներ կա յումս գտն վե լու վայ րի մա սին ին ֆոր մա ցի ան շատ են օգ տա գործ վում «եր րորդ կող մի» ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րը՝ հա վել ված նե րի ծրագ րա վո րող նե րը, մեծ բրենդ նե րը եւ գո վազ դող նե րը: Թե եւ 
«երկ րորդ կող մը»՝ հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ մա տա կա րա րող նե րը, տնօ րի նում 
են տվյալ նե րը, «ա ռա ջին կող մը», այ սինքն՝ դուք, ո ՛չ հա սա նե լի ու թյուն ու նեք այդ տվյալ նե րին, ո ՛չ 
էլ վե րահս կո ղու թյուն դրանց նկատ մամբ: NYTimes R&D Group-ո ւմ մենք գոր ծար կել ե նք OpenPaths 
(openpaths.cc) ան վամբ նա խա տի պային ծրա գիր, ո րը մարդ կանց հնա րա վո րու թյուն է տա լիս բա-
ցա հայ տե լու ի րենց գտն վե լու վայ րի մա սին տվյալ նե րը եւ զգա լու, թե ի նչ է նշա նա կում տվյալ նե-
րի տնօ րի նու մը։ Ի վեր ջո, մար դիկ պետք է վե րահս կո ղու թյուն ու նե նան այս թվե րի նկատ մամբ, 
ո րոնք այն քան սեր տո րեն ա ռնչ վում են նրանց սե փա կան կյան քին:

Լ րագ րող նե րը շատ կա րե ւոր դեր են խա ղում տվյալ նե րին ներ հա տուկ այս մարդ կային բնույ թը 
ե րե ւան հա նե լու եւ այն հան րայ նաց նե լու գոր ծում: Ա նե լով սա՝ նրանք ի զո րու են փո խել մարդ-
կանց ըն կա լու մը տվյալ նե րի եւ այն հա մա կար գի մա սին, որ տե ղից դրանք ա ռա ջա նում են:

Ջեր Թորփ, տվյալ նե րի հետ աշ խա տող մաս նա գետ, The New York Times R&D Group

 
 Բաց տվյալ ներ, ա զատ եւ բաց ծրագ րային ա պա հո վում, ան վճար նո րու թյուն ներ

2012թ.-ը կա րե լի է ան վա նել ան վճար նո րու թյուն նե րի տա րի: Այն ըն կած է մեր խմ բագ րա կան գա-
ղա փա րա խո սու թյան հիմ քում եւ մեր ներ կայիս բրեն դային քա ղա քա կա նու թյան գլ խա վոր ու ղերձն 

http://www.tableausoftware.com/public/blog/2012/02/top-vizzes-q4-2011-1442
http://www.tableausoftware.com/public/blog/2012/02/top-vizzes-q4-2011-1442
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է: Հս տակ է, որ տվյալ նե րի լրագ րու թյան հա մար մեզ ան հրա ժեշտ է բաց գոր ծըն թաց: Այն ոչ մի-
այն պետք է սն վի բաց տվյալ նե րով, այ լեւ պետք է ի րա կա նաց վի բաց եւ ան վճար գոր ծիք նե րի 
մի ջո ցով: Հույս ու նենք, որ մին չեւ տար վա վերջ մեր հրա պա րա կած յու րա քան չ յուր վի զո ւա լի զա ցի-
ային զու գա հեռ ըն թեր ցո ղին հա սա նե լի կլի նեն ի նչ պես դրա հիմ քում ըն կած տվյալ նե րը, այն պես 
էլ ծրագ րային կո դը, ո րի շնոր հիվ այն ստեղծ վել է:

Ներ կա յումս վի զո ւա լի զա ցի ա նե րի պատ րաստ ման հա մար օգ տա գործ վող շատ գոր ծիք ներ հիմն-
ված են փակ աղ բյուր նե րի վրա: Մյուս ներն էլ ու նեն սահ մա նա փակ ի րա վունք նե րով ար տո նագ րեր, 
ո րոնք էլ ի րենց հեր թին ար գե լում են ա ծան ցյալ տվյալ նե րի օգ տա գոր ծու մը: Գո յու թյուն ու նե ցող 
բաց աղ բյու րով գրա դա րան նե րը շատ հա ճախ կա րո ղա նում են լավ լու ծել մի այն մեկ խն դիր, սա-
կայն ձա խո ղում են ա վե լի լայն մե թո դի կա ա ռա ջար կե լու հար ցում: Այս ա մե նը մարդ կանց հա մար 
դժ վա րաց նում է մյու սի աշ խա տան քի հի ման վրա ի նչ-որ բան ստեղ ծե լը: Ի նչն էլ իր հեր թին ա վե-
լի շատ խո չըն դո տում է այս թե մայով խո սակ ցու թյուն նե րի, քն նար կում նե րի ծա վալ մա նը՝ դրան 
նպաս տե լու փո խա րեն: Հենց այս պատ ճա ռով մենք մշա կում ե նք ին տե րակ տիվ պատ մու թյուն ներ 
պատ մե լու բաց գոր ծիք նե րի մի փա թեթ, ո րը կոչ վում է the Miso Project (@themisoproject):

Մենք քն նար կում ե նք այս աշ խա տան քը մի շարք այլ լրատ վա մի ջոց նե րի հետ: Ա նհ րա ժեշտ է հա-
մայն քի ներգ րա վումն այս ա մե նին, որ պես զի ի րա գործ վի ա զատ եւ բաց ծրագ րային ա պա հո վում-
նե րի ամ բող ջա կան նե րու ժը: Ե թե մեզ հա ջող վի դա ա նել, ա պա այն մեր ըն թեր ցող նե րի շր ջա նում 
կս տեղ ծի մեր աշ խա տան քում նրանց ներգ րավ վա ծու թյան ար մա տա պես տար բեր դի նա մի կա: 
Ըն թեր ցող նե րի ներդ րու մը մեր աշ խա տան քում չի սահ մա նա փակ վի բա ցա ռա պես մեկ նա բա նու-
թյուն նե րով, այն ար դեն կնե րա ռի մեր աշ խա տանք նե րի կրկ նօ րի նա կում, թե րու թյուն նե րի շտ կում 
եւ տվ յալ նե րի վե րաօգ տա գոր ծում ան սպա սե լի տար բե րակ նե րով:

 Ա լաս թեր Դանթ, The Guardian

 
Ա վե լաց նել ներ բեռն վող հղում

 Նա խորդ մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում ես աշ խա տել եմ մի քա նի գի գա բայ թե րի հաս նող 
տվյալ նե րի հետ տար բեր նա խագ ծեր կամ հոդ ված ներ պատ րաս տե լու հա մար: Դրանք նե րա ռում 
է ին 1960-ա կան նե րին տպագ րա կան մե քե նայով պատ րաստ ված ա ղ յու սակ նե րի սկա նա վոր ված 
պատ ճեն ներ, ի նչ պես նաեւ 1,5 գի գա բայթ դի վա նա գի տա կան գաղտ նի նա մակ ներ, ո րոնք հրա-
պա րակ վել է ին Wikileaks-ի կող մից: Միշտ էլ դժ վար է ե ղել հա մո զել խմ բա գիր նե րին պար բե րա բար 
հրա պա րա կել տվ յալ նե րի սկզբ նաղ բյուր նե րը բաց եւ հա սա նե լի ֆոր մա տով: Փոր ձե լով շր ջան ցել 
այս խն դի րը՝ ես հոդ ված նե րում ա վե լաց նում է ի « Ներ բեռ նեք տվյալ նե րը» գրու թյամբ հղում ներ՝ 
ո ւղ ղոր դե լով դե պի ար խիվ ներ, որ տեղ գտն վում է ին այդ տվյալ նե րը պա րու նա կող կամ Google 
Docs-ի հա մա պա տաս խան ֆայ լե րը: Հնա րա վոր վե րաօգ տա գոր ծող նե րի հե տաքրք րու թյունն այդ 
տվյալ նե րի նկատ մամբ հա վա սար էր պե տա կան ֆի նան սա վոր մամբ ծրագ րե րին ցու ցա բե րած հե-
տաքրք րու թյա նը (այ սինքն` շատ, շատ քիչ): Այ նո ւա մե նայ նիվ, տվյալ նե րի վե րաօգ տա գործ ման մի 
քա նի դեպ քեր գրանց վե ցին, ո րոնք էլ ո րոշ բա ցա հայ տում նե րի ա ռիթ դար ձան: Սա խթա նեց քն-
նարկ ման ծա վալ մա նը, եւ հենց այդ պատ ճա ռով է, որ մի ան շա նակ ար ժի լրա ցու ցիչ մի քա նի րո պե 
ծախ սել յու րա քան չ յուր նա խագ ծի վրա:

Նի կո լաս Քայ զեր–Բ րիլ, Journalism++

Ի մա ցեք ձեր աշ խա տան քի եւ հնա րա վո րու թյուն նե րի մասշ տա բը
 Ի մա ցեք ձեր հնա րա վո րու թյուն նե րի սահ ման նե րը: Մեծ տար բե րու թյուն կա պար զա պես հա ճույ քի 
հա մար ծրագ րա վոր մամբ, հա քե րու թյամբ զբաղ վե լու եւ կոնկ րետ մասշ տա բի նա խագ ծի եւ ո րա-
կյալ աշ խա տանք կա տա րե լու նպա տա կով ծրա գիր գրե լու մի ջեւ: Հա մոզ վեք, որ հա մա գոր ծակ-
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ցում եք այն պի սի մարդ կանց հետ, ով քեր ու նեն հա մա պա տաս խան հմ տու թյուն ներ ձեր նա խա-
գիծն ի րա կա նաց նե լու հա մար: Մի՛ մո ռա ցեք դի զայ նի մա սին: Գոր ծա ծե լի ու թյու նը, օգ տա գործ-
ման հար մա րա վե տու թյու նը եւ ներ կա յա նա լի դի զայ նը կա րող են մե ծա պես ազ դել ձեր նա խագ ծի 
հա ջո ղու թյան վրա:
Ք րիս Վու, Hacks/Hackers

ԻՆՉ ՊԵՍ ՍՏԵՂ ԾԵԼ ՆՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՎԵԼ ՎԱ

Ն կար 82. Դի ա լի զի բուժ ման ան վտան գու թյան ու սում նա սի րու թյու նը (ProPublica)

 Նո րու թյուն նե րի հա վել ված նե րը, պատ կե րա վոր ա սած, պա տու հան ներ են դե պի պատ մու թյուն-
նե րի հիմ քում ըն կած տվյալ ներ: Դրանք կա րող են լի նել ո րոն վող տվյալ նե րի բա զա ներ, կո կիկ եւ 
գե ղե ցիկ պատ րաստ ված վի զո ւա լի զա ցի ա ներ եւ այլն: Կա րե ւոր չէ, թե ի նչ ֆոր մա տով են դրանք, 
նո րու թյուն նե րի հա վել ված նե րը խրա խու սում են ըն թեր ցող նե րին հա ղոր դակց վել տվ յալ նե րի հետ 
ի րենց հա մար ի մաս տա լից հա մա տեքս տում. ա րդյոք նրանք ցան կա նո՞ւմ են ի մա նալ ի րենց թա-
ղա մա սում հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մի տում նե րի մա սին կամ ստու գել տե ղա կան բժշ կի աշ խա-
տան քի ան վտան գու թյան մա սին փաս տաթղ թե րը, կամ էլ փնտ րել ի րենց ը նտ րած թեկ նա ծո ւի 
հա մար ար ված քա ղա քա կան նվի րատ վու թյուն նե րի մա սին ին ֆոր մա ցի ա:

Նո րու թյուն նե րի լա վա գույն հա վել ված նե րը տե ւա կան օգ տա գործ ման ապ րանք ներ են եւ ի րեն ցից 
ա վե լին են ներ կա յաց նում, քան պար զա պես բարձր տեխ նո լո գի ա նե րով ար ված ին ֆոգ րա ֆի կա-
նե րը: Դրանք ապ րում են լրատ վա կան ցիկ լի շր ջա նակ նե րից դուրս՝ հա ճախ ըն թեր ցող նե րին օգ-
նե լով լու ծել ի րա կան աշ խար հի խն դիր ներ կամ պա տաս խա նե լով հար ցե րին այն պի սի օգ տա կար 
կամ նո րա րար տար բե րա կով, որ դրանք դառ նում են հա րա տեւ աղ բյուր ներ: Ե րբ ProPublica-ի 
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լրագ րող ներն ու զում է ին բա ցա հայ տել ե րի կամ նե րի դի ա լի զի բուժ ման ան վտան գու թյունն ա մե-
րի կյան հի վան դա նոց նե րում, նրանք ստեղ ծե ցին հա վել ված, ո րը թույլ էր տա լիս օգ տա տե րե րին 
ստու գել, թե ա րդյոք ի րենց բնա կա վայ րում դի ա լի զի բու ժումն ան վտանգ է: Այս պի սի կա րե ւոր եւ 
նշա նա կա լից ծա ռա յու թյան մա տու ցու մը օգ տա տե րե րի հետ կապ է ստեղ ծում, ին չը շատ ա վե լին 
է, քան կա րող է ա նել սո վո րա կան պատ մո ղա կան նյու թը:

Ս րա մեջ կա ե ՛ւ մար տահ րա վեր, ե ՛ւ հե ռան կար` ստեղ ծե լու նո րու թյուն նե րի ա մե նա կա տա րե լա-
գործ ված հա վել ված նե րը, այ սինքն՝ այն պի սի բա ներ, ո րոնք եր կա րա տեւ, հե ռան կա րային ար ժեք 
կու նե նան: Ան կախ նրա նից` դուք ծրագ րա վո րող եք, թե մե նե ջեր, նո րու թյուն նե րի լավ հա վել վա ծի 
ստեղծ ման մա սին ցան կա ցած քն նար կում պետք է սկս վի տվյալ ար տադ րան քի մշակ ման հո գե-
բա նա կան աս պեկ տից. ու շադ րու թյան կենտ րո նում պա հեք օգ տա տի րո ջը եւ աշ խա տեք այն պես, 
որ պես զի ա ռա վե լա գույն ար դյունք ստա նաք ձեր ծախ սած գու մա րի դի մաց: Այս պի սով, նախ քան 
դուք կսկ սեք հա վել ված ստեղ ծե լը, կա րե ւոր է ի նք ներդ ձեզ տաք ե րեք հարց.

Ո՞վ է իմ լսա րա նը, եւ ո րո՞նք են նրա կա րիք նե րը

 Նո րու թյուն նե րի հա վել ված նե րը չեն ծա ռա յում պատ մու թյուն նե րին, դրանք ծա ռա յում են օգ տա-
տե րե րին: Նա խագ ծից կախ ված՝ օգ տա տե րը կա րող է լի նել դի ա լի զի կա րիք ու նե ցող հի վանդ, ով 
ու զում է տե ղե կա նալ իր հի վան դա նո ցում բուժ ման ան վտան գու թյան մա սին, կամ նույ նիսկ տան 
սե փա կա նա տեր, ո րն ան տե ղ յակ է իր տան հա րե ւա նու թյամբ ե րկ րա շար ժի վտան գի մա սին: Կապ 
չու նի, թե ով է օգ տա տե րը, նո րու թյուն նե րի հա վել ված (ի նչ պես ցան կա ցած այլ լավ ար տադ րանք) 
ստեղ ծե լու մա սին յու րա քան չ յուր քն նար կում պետք է սկ սել՝ խո սե լով այն մա սին, թե ով քեր են 
մար դիկ, ո րոնք օգ տա գոր ծե լու են դա:

Մեկ կոնկ րետ հա վել վա ծը կա րող է սպա սար կել բազ մա թիվ օգ տա տե րե րի: Օ րի նակ՝ Curbwise կոչ-
վող նա խա գի ծը` ստեղծ ված Omaha (Nebraska) World-Herald պար բե րա կա նի կող մից, ծա ռա յում 
է ան շարժ գույ քի այն սե փա կա նա տե րե րին, ո րոնք մտա ծում են, թե ի րենք չա փից շատ հարկ 
են վճա րում, հե տաքրք րա սեր բնա կիչ նե րին, ո րոնք հե տաքրքր ված են հա րե ւա նու թյամբ գտն վող 
ան շարժ գույ քի գնե րով, ի նչ պես նաեւ վա ճառք նե րի վեր ջին ա ռա ջարկ նե րին հե տե ւող ան շարժ 
գույ քի գոր ծա կալ նե րին: Վե րոն շյալ յու րա քան չ յուր դեպ քում հա վել վա ծը ծա ռա յում է հս տակ ո րե ւէ 
պա հանջ մուն քի, ի նչն էլ օգ տա տե րե րին դր դում է պար բե րա բար օգ տա գոր ծել հա վել վա ծը:

Տ նե րի սե փա կա նա տե րե րը, օ րի նակ, հնա րա վոր է հա րե ւա նու թյամբ գտն վող ան շարժ գույ քի վե-
րա բե րյալ ին ֆոր մա ցի ա հա վա քե լու օգ նու թյան կա րիք ու նե նան, որ պես զի տե ղա կան իշ խա նու-
թյուն նե րի հետ կա րո ղա նան վի ճար կել ի րենց հար կե րի ա նար դա րա ցի ո րեն բարձր լի նե լու հան-
գա ման քը: Այս ին ֆոր մա ցի ան հա վա քե լը ժա մա նա կա տար է եւ բարդ: Իր օգ տա տե րե րի հա մար 
այս խն դի րը Curbwise-ը լու ծում է` մա տու ցե լով օգտ վո ղի հա մար հար մա րեց ված հաշ վետ վու թյուն 
բո լոր այն տե ղե կու թյուն նե րի մա սին, ո րոնք ան հրա ժեշտ են սե փա կա նու թյան հար կե րը վի ճար կե-
լու հա մար: Curbwise-ն այդ հաշ վետ վու թյու նը վա ճա ռում է 20 Ա ՄՆ դո լա րով, եւ մար դիկ վճա րում 
են դրա հա մար, քա նի որ այն ի րենց կյան քում ի րա կան խն դիր է լու ծում:

 Ան կախ նրա նից, թե ձեր հա վել վա ծը լու ծում է ի րա կան կյան քի խն դիր, ի նչ պես Curbwise-ը, կամ 
հե տաքր քիր վի զո ւա լի զա ցի այի մի ջո ցով լրաց նում է նյու թը, միշտ պետք է պատ կե րա ցում ու նե-
նաք այն մարդ կանց մա սին, ով քեր օգ տա գոր ծե լու են այն: Դրա նից հե տո ար դեն կենտ րո նա ցեք 
ձեր հա վել վա ծի ձե ւա վոր ման եւ գոր ծա ռույթ նե րի ստեղծ ման վրա` ել նե լով այդ մարդ կանց կա րիք-
նե րից:

 

http://projects.propublica.org/dialysis/
http://projects.propublica.org/dialysis/
http://curbwise.com/
http://curbwise.com/
http://curbwise.com/how-to-protest
http://curbwise.com/how-to-protest
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Որ քա՞ն ժա մա նակ է պետք ծախ սել հա վել ված ստեղ ծե լու վրա

Խմ բագ րու թյու նում աշ խա տող ծրագ րա վո րող նե րը նման են ա նա պա տի ջրի` շատ բարձր ար ժեք 
ու նեն, եւ միշտ նրանց պա կա սորդ կա: Նո րու թյուն նե րի հա վել ված ներ ստեղ ծե լը նշա նա կում է հա-
վա սա րակշ ռել խմ բագ րու թյան ա ռօ րյա կա րիք ներն ու եր կա րա ժամ կետ պար տա կա նու թյուն նե րը, 
ո րոնք ան հրա ժեշտ են լավ ար տադ րանք ստեղ ծե լու հա մար:

 Են թադ րենք, խմ բա գի րը ձեզ մի գա ղա փար է ա ռա ջար կում. քա ղա քի ա վա գա նին հա ջորդ շա բաթ 
նա խա տե սում է քվե ար կել, թե ա րդյոք պետք է քան դել ձեր քա ղա քի մի քա նի պատ մա կան շեն քեր: 
Նա ա ռա ջար կում է ստեղ ծել պարզ հա վել ված, ո րը թույլ կտա օգ տա տե րե րին տես նել շեն քե րը 
քար տե զի վրա:

Իբ րեւ ծրագ րա վո րող դուք ու նենք մի քա նի տար բե րակ: Կա րող եք ի ցույց դնել ծրագ րա վո րո ղի 
ձեր մկան նե րը` ստեղ ծե լով հի ա նա լի քար տեզ հա տուկ ծրագ րային ա պա հով ման մի ջո ցով, կա րող 
եք օգ տա գոր ծել գո յու թյուն ու նե ցող գոր ծիք նե րը, ի նչ պի սին է Google Fusion Tables-ը կամ բաց կո-
դով քար տե զագր ման գրա դա րան ներ եւ ա վար տել գոր ծը մի քա նի ժամ վա ըն թաց քում: Ա ռա ջին 
տար բե րա կի դեպ քում դուք կու նե նաք ա վե լի լավ հա վել ված, սա կայն ե րկ րոր դը ձեզ ա վե լի շատ 
ժա մա նակ կտա` ստեղ ծե լու մի բան, ո րը հնա րա վոր է ա վե լի եր կա րա տեւ ազ դե ցու թյուն ու նե նա:

 Մի այն նրա հա մար, որ պատ մու թյունն ի նք նին հար մար է բարդ եւ գե ղե ցիկ հա վել ված ստեղ ծե լու 
հա մար, չի նշա նա կում՝ դուք ան պայ ման պետք է ստեղ ծեք այն: Ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը հա-
վա սա րակշ ռե լը կեն սա կան կա րե ւո րու թյուն ու նի: Բանն այն է, որ ձեր ստեղ ծած յու րա քան չ յուր 
հա վել ված ի նչ-որ գին ու նի. մաս նա վո րա պես, հնա րա վոր է, որ սրա փո խա րեն դուք կա րող է իք 
աշ խա տել մեկ այլ՝ ա վե լի ազ դե ցիկ հա վել վա ծի վրա:

 
Ինչ պե՞ս նոր ո րա կի հաս նել

Նո րու թյուն նե րի կա տա րե լա գործ ված հա վել ված ներ ստեղ ծե լը կա րող է լի նել ժա մա նա կա տար եւ 
թանկ: Այդ պատ ճա ռով միշտ պետք է մտա ծել, թե ա րդյոք ար ժի հա վել ված ստեղ ծել եւ ի նչ պես 
ա նել, որ այն ար ժե քա վոր ու մնա յուն լի նի:

Տար բե րակ նե րից մե կը շա րու նա կա կան նա խագ ծի ստեղ ծումն է, ո րը դուրս է գա լիս լու րե րի շր-
ջա նա կից: Մեկ այլ տար բե րակ է ստեղ ծել գոր ծիք, ո րը կխ նայի ձեր ժա մա նա կը (եւ տե ղադ րել այն 
բաց կո դով), կամ էլ ձեր հա վել վա ծում նե րա ռել կա տա րե լա գործ ված վեր լու ծու թյուն նե րի հնա րա-
վո րու թյուն` ձեր լսա րա նի մա սին ա վե լի շատ տե ղե կու թյուն ներ ի մա նա լու հա մար:

Բազ մա թիվ կազ մա կեր պու թյուն ներ ստեղ ծում են մար դա հա մա րի քար տեզ ներ` ցու ցադ րե լու 
ի րենց քա ղաք նե րում կա տար ված ժո ղովր դագ րա կան փո փո խու թյուն նե րը: Սա կայն ե րբ Chicago 
Tribune-ի նո րու թյուն նե րի հա վել ված նե րի թի մը ստեղ ծեց ի րենց քա ղա քի մար դա հա մա րի քար տե-
զը, նրանք այս ա մե նը նոր մա կար դա կի բարձ րաց րին` ստեղ ծե լով նաեւ գոր ծիք ներ եւ մե թոդ ներ, 
ո րոնք հնա րա վո րու թյուն է ին տա լիս նմա նա տիպ քար տեզ ներ պատ րաս տել շատ ա րագ, ի սկ այդ 
գոր ծիք նե րը հե տա գա յում հա սա նե լի է ին դարձ նում այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի օգ տա գործ ման 
հա մար:

 Իմ գոր ծա տու կազ մա կեր պու թյու նում` Հե տաքն նա կան լրագ րու թյան կենտ րո նում (Center for In-
vestigative Reporting), ո րոն վող պարզ տվյալ նե րի բա զա նե րը մի ա վո րե ցինք յու րա քան չ յուր դեպք, 
ման րուք գրան ցող մի ծրագ րի հետ, ո րը, ի թիվս այլ բա նե րի, մեզ թույլ էր տա լիս ի մա նալ նաեւ, թե 

http://media.apps.chicagotribune.com/chicago-census/less-than-five.html#45.24380234116991,-77.46502876281738,14,less-than-five
http://media.apps.chicagotribune.com/chicago-census/less-than-five.html#45.24380234116991,-77.46502876281738,14,less-than-five
http://media.apps.chicagotribune.com/chicago-census/less-than-five.html#45.24380234116991,-77.46502876281738,14,less-than-five
http://media.apps.chicagotribune.com/chicago-census/less-than-five.html#45.24380234116991,-77.46502876281738,14,less-than-five
http://blog.apps.chicagotribune.com/2011/03/08/making-maps-1/
http://blog.apps.chicagotribune.com/2011/03/08/making-maps-1/
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մեր հա վել ված նե րում օգ տա տե րե րը որ քա նով են գնա հա տում ար ժե քա վոր գա ղա փար նե րը պա-
տա հա բար հայտ նա բե րե լու ու նա կու թյու նը, հա ճե լի ա նակն կալ նե րը եւ ու սում նա սի րու թյուն նե րը:

Ա սածս գու ցե հաշ վա պա հի ո ճով հն չի, սա կայն միշտ մտա ծեք ձեր ներդր ման վե րա դար ձե լի ու-
թյան մա սին: Լու ծեք սո վո րա կան խն դիր ներ, ստեղ ծեք նոր տար բե րակ ներ՝ օգ տա տե րե րին ներգ-
րա վե լու հա մար, ան վճար եւ հա սա նե լի տար բե րա կով տա րա ծեք ձեր աշ խա տան քի ո րոշ մա սեր, 
օգ տա գոր ծեք վեր լու ծու թյուն ներ` ձեր օգ տա տե րե րի մա սին ա վե լի շատ ին ֆոր մա ցի ա ի մա նա լու 
հա մար, կամ նույ նիսկ գտեք Curbwise-ի նման նա խագ ծեր, ե րբ ձեր հա վել վա ծի մի մա սը կա րող է 
ե կա մուտ բե րել:

 
Ամ փո փում

 Նո րու թյուն նե րի հա վել ված նե րի զար գա ցու մը եր կար ճա նա պարհ է ան ցել շատ կարճ ժա մա նա-
կա հատ վա ծում: Նո րու թյուն նե րի 1.0 տար բե րա կի (News Apps 1.0) հա վել ված նե րը շատ նմա նի է ին 
ին ֆոգ րա ֆի կա նե րի 2.0 տար բե րա կին (Infographics 2.0), ո րոնք ին տե րակ տիվ տվյալ նե րի վի զո-
ւա լի զա ցի ա ներ է ին` հա մադր ված ո րոն ման հնա րա վո րու թյամբ տվյալ նե րի բա զա նե րով: Դրանց 
հիմ նա կան գոր ծա ռույ թը նյու թը կա տա րե լա գոր ծելն էր: Ներ կա յումս այդ պի սի հա վել ված նե րից 
շա տե րը կարճ ժամ կետ նե րում կա րող են ստեղ ծել լրագ րող նե րը` օգ տա գոր ծե լով բաց կո դով ան-
վճար գոր ծիք ներ: Այդ պի սով լրագ րող նե րը ծրագ րա վո րող նե րին ա զատ ժա մա նակ են տա լիս, որ-
պես զի վեր ջին ներս մտա ծեն ա վե լի մեծ մասշ տա բի խն դիր նե րի լուծ ման ու ղի նե րի մա սին:

Լ րատ վա կան ո լոր տը շարժ վում է նո րու թյուն նե րի 2.0 տար բե րա կի հա վել ված նե րի ո ւղ ղու թյամբ, 
ո րոնց գոր ծա ռույ թը պատ մու թյուն պատ մե լու եւ լրագ րու թյան հան րային ծա ռա յու թյուն մա տու ցե-
լու կա րո ղու թյան հա մադ րումն է այն պի սի դիս ցիպ լին նե րի հետ, ի նչ պի սիք են ին ֆոր մա ցի ոն ար-
տադ րան քի մշա կումն ու տեխ նո լո գի ա նե րի աշ խար հում աշ խա տան քի փոր ձա ռու թյու նը: Ար դյուն-
քը, ան կաս կած, կլի նի նո րա րա րա կան լու ծում նե րի « պայ թյու նը», ո րոնց օգ նու թյամբ տվյալ նե րը 
հնա րա վոր կլի նի դարձ նել նշա նա կա լից, հե տաքր քիր եւ հատ կա պես օգ տա կար մեր լսա րա նի 
հա մար, մի եւ նույն ժա մա նակ լրագ րող նե րին կօգ նի ա նել նույ նը:

 Չեյս Դեյ վիս, Հե տաքն նա կան լրագ րու թյան կենտ րո նում
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Նո րու թյուն նե րի հա վել ված նե րը ProPublica-ո ւմ
 
Նո րու թյուն նե րի հա վել վածն ին տե րակ տիվ տվյալ նե րի մի մեծ բա զա է, ո րը ներ կա յաց նում է ո րե ւէ 
նյութ: Վե րա բեր վեք դրան ի նչ պես լրագ րո ղա կան մեկ այլ աշ խա տան քի: Այն պար զա պես օգ տա-
գոր ծում է ծրագ րային ա պա հո վում` բա ռե րի եւ նկար նե րի փո խա րեն:

Յու րա քան չ յուր ըն թեր ցո ղին ցույց տա լով իր հա մար ա ռանձ նա հա տուկ տվյալ ներ՝ նո րու թյուն-
նե րի հա վել վա ծը կա րող է օգ նել ա մեն մե կին հաս կա նալ նյութն ան ձամբ իր հա մար ի մաս տա լից 
ե ղա նա կով: Այն կա րող է օգ նել ըն թեր ցող նե րին ըն կա լել իր ան ձնա կան կապն ազ գային ի նչ-որ 
ը նդ հա նուր ե րե ւույ թի հետ,  կա պակ ցել իր ի մա ցածն ու չի մա ցա ծը` այդ պի սով խթա նե լով վե րա-
ցա կան հաս կա ցու թյուն նե րի խո րը ըն կալ մա նը:

Մենք հակ ված ե նք նո րու թյուն նե րի հա վել ված ներ պատ րաս տել այն ժա մա նակ, ե րբ ու նենք տվյալ-
նե րի հա վա քա ծու (կամ մտա ծում ե նք, որ կա րող ե նք ձեռք բե րել այն), ո րն հա մազ գային նշա նա-
կու թյուն կու նե նա, սա կայն մի եւ նույն ժա մա նակ բա վա կա նին ման րա մասն կլի նի, որ պես զի ի մաս-
տա լից ման րա մաս ներ տրա մադ րի յու րա քան չ յուր ան հա տի հա մար:

Նո րու թյուն նե րի հա վել վա ծը պետք է պատ մու թյուն պատ մի եւ ի նչ պես ցան կա ցած այլ լավ նյութ, 
կա րիք ու նի վեր նագ րի, հե ղի նա կի ա նու նը նշող տո ղի, լի դի եւ նաթ գրա ֆի: Այս հաս կա ցու թյուն-
նե րի մի մա սը գու ցե դժ վար լի նի տար բե րա կել ին տե րակ տիվ ծրագ րային ա պա հով ման աշ խա-
տան քում, սա կայն ե թե ու շա դիր ու սում նա սի րեք, ա պա կգտ նեք դրանք:

Նո րու թյուն նե րի հա վել վա ծը պետք է նաեւ նպաս տի ա վե լի շատ նյու թե րի եւ նո րու թյուն նե րի 
ստեղծ մա նը: ProPublica-ի լա վա գույն հա վել ված նե րը հիմք են ծա ռայել տե ղա կան նո րու թյուն նե րի 
ստեղծ ման հա մար:

Օ րի նակ՝ դի տար կենք մեր Dollars for Docs («Դո լար ներ բժիշկ նե րի հա մար») հա վել վա ծը: Այն ա ռա-
ջին ան գամ հե տե ւում էր դե ղա գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից բժիշկ նե րին վճար-
ված մի լի ո նա վոր դո լար նե րի հոս քին: Այդ գու մար նե րը բժիշկ նե րին վճար վում է ին խորհր դատ վու-
թյուն տրա մադ րե լու, կոնկ րետ ար տադ րան քի մա սին դրա կան խո սե լու եւ այլ ծա ռա յու թյուն նե րի 
հա մար: Մեր ստեղ ծած հա վել վա ծը ըն թեր ցող նե րին հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս փնտ րել ի րենց 
ան ձնա կան բժշ կին եւ տես նել նրա ստա ցած գու մար նե րը: Այլ լրատ վա մի ջոց նե րի լրագ րող նե րը 
ե ւս օգ տա գոր ծե ցին այս տվյալ նե րը: Ա վե լի քան 125 տե ղա կան լրատ վա մի ջոց` նե րա ռյալ Boston 
Globe-ը, Chicago Tribune-ը եւ St. Louis Post-Dispatch-ը, պատ րաս տե ցին հե տաքն նա կան նյու թեր 
տե ղա կան բժիշկ նե րի մա սին` հիմն վե լով Dollars for Docs հա վել վա ծի տրա մադ րած տվյալ նե րի 
վրա:

Տե ղա կան այս նյու թե րից մի քա նի սը պաշ տո նա կան գոր ծըն կե րու թյան ար դյուն քում ծն վե ցին, սա-
կայն դրանց մեծ մա սը ստեղծ վել է ին բա վա կա նին ան կախ կեր պով, ո րոշ դեպ քե րում մենք տե-
ղ յակ չէ ինք, թե ա րդյոք նյութ պատ րաստ վում էր, այդ մա սին տե ղե կա նում է ինք նյու թի հրա պա-
րակ վե լուց հե տո: Փոքր, սա կայն հա մազ գային տա րա ծում ու նե ցող լրատ վա մի ջո ցի հա մար, նմա-
նա տիպ բա նե րը կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նեն: Մենք չենք կա րող խո րը գի տե լիք ներ ու նե նալ 
125 քա ղաք նե րի մա սին, սա կայն ե թե մեր տվյալ նե րը կա րող են օգ նել այդ քա ղաք նե րի տե ղա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին ծա նոթ լրագ րող նե րին ազ դե ցիկ նյու թեր ստեղ ծե լու գոր ծում, ա պա 
մենք կա րող ե նք մեր ա ռա քե լու թյու նը կա տար ված հա մա րել:

 

http://projects.propublica.org/docdollars
http://projects.propublica.org/docdollars
https://projects.propublica.org/docdollars/
http://projects.propublica.org/docdollars
http://projects.propublica.org/docdollars
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Ն կար 83. « Քար տե զագ րե լով Լոս Ան ջե լե սը» նա խա գիծ (Los Angeles Times)
 
Իմ սի րած հա վել ված նե րից մե կը պատ րաստ վել է Los Angeles Times պար բե րա կա նի կող մից եւ 
կոչ վում է Mapping L.A. (« Քար տե զագ րե լով Լոս Ան ջե լե սը»): Այն սկս վել է որ պես Լոս Ան ջե լե սի 
բազ մա թիվ թա ղա մա սե րի՝ քրաուդ սոր սին գի մի ջո ցով պատ րաստ ված քար տեզ, ո րոնք մին չեւ այս 
հա վել վա ծի ստեղ ծու մը չու նե ին ո ՛չ ան կախ, ո ՛չ էլ լայ նո րեն ճա նաչ ված սահ ման ներ: Նախ նա կան 
քրաուդ սոր սին գից հե տո պար բե րա կանն ար դեն կա րո ղում էր թա ղա մա սե րը որ պես հիմք օգ տա-
գոր ծել կա րե ւոր եւ նշա նա կա լի տվյալ նե րի հի ման վրա նյու թեր պատ րաս տե լու հա մար, այն պի սի 
նյու թեր, ո րոնք, օ րի նակ, ներ կա յաց նում է ին հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քա նա կը թա ղա մա սե րում, 
դպ րոց նե րի ո րա կը եւ այլն: Նախ կի նում սա ան հնար էր ա նել: Այս պի սով, այս հա վել վա ծը ոչ մի-
այն լայ նա մասշ տաբ էր եւ յու րա հա տուկ, այ լեւ ներ կա յաց նում էր մարդ կանց ան ձնա կան պատ մու-
թյուն նե րը:

 Հա վել ված ստեղ ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րը բա վա կա նին տար բեր են: New York Times-ն 
ու նի տաս նյակ մար դիկ, ով քեր աշ խա տում են նո րու թյուն նե րի հա վել ված ներ եւ ին տե րակ տիվ դի-
ագ րամ ներ ստեղ ծե լու ո ւղ ղու թյամբ: Սա կայն Talking Points Memo ա նու նով հա վել վա ծը դար ձավ 
քա ղա քա կան թե մա նե րով հար ցում նե րի վե րահսկ ման ա մե նաա ռա ջա տար եւ կա տա րե լա գործ-
ված հա վել վա ծը, ո րի վրա, սա կայն, աշ խա տել էր ըն դա մե նը եր կու մարդ, ո րոն ցից ոչ մե կը ծրագ-
րա վո րո ղի կր թու թյուն չու ներ:

Խմ բագ րու թյուն նե րի ծրագ րա վո րող նե րի մեծ մա սի նման հա վել ված ներ ստեղ ծե լիս մենք էլ ե նք 
հե տե ւում Agile (ծ րագ րային ա պա հո վում ներ ստեղ ծե լու մո տե ցում նե րի շարք) մե թո դո լո գի այի ձե-
ւա փոխ ված տար բե րա կին: Շատ ա րագ ա նում ե նք նախ նա կան աշ խա տան քը եւ ցույց տա լիս սե-
ւա գի րը խմ բագ րու թյան այլ ան դամ նե րին, ո րոնց հետ աշ խա տում ե նք: Ա մե նա կա րե ւո րը՝ շատ 
սեր տո րեն ե նք աշ խա տում լրագ րող նե րի հետ եւ կար դում նրանց սե ւագ րե րը, նույ նիսկ ա մե նա-
վաղ ար ված նե րը: Ա վե լի շատ աշ խա տում ե նք լրագ րող նե րի նմա նու թյամբ, քան ա վան դա կան 
ծրագ րա վո րող նե րի: Ծրագ րա վոր ման կոդ գրե լուց բա ցի նաեւ զան գում ե նք աղ բյուր նե րին, հա-
վա քում ին ֆոր մա ցի ան եւ փոր ձա գի տա կան եզ րա հան գում ներ ա նում: Բա վա կա նին դժ վար կլի նի 
ստեղ ծել հա վել ված` օգ տա գոր ծե լով նյու թեր, ո րոնք մենք չենք հաս կա նում:

http://polltracker.talkingpointsmemo.com/
https://talkingpointsmemo.com/
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Ին չո՞ւ խմ բագ րու թյուն նե րին պետք է հե տաքրք րի հա վել ված ներ ստեղ ծե լը: Դրա հա մար կա 3 
պատ ճառ. այն լրագ րու թյան հի ա նա լի դր սե ւո րում է, այն չա փա զանց մեծ ժո ղովր դա կա նու թյուն 
է վայե լում (ProPublica-ի ա մե նա հայտ նի ար տադ րանք նե րը նո րու թյուն նե րի հա վել ված ներն են), եւ 
ե թե մենք չա նենք, ա պա ու րիշ նե րը դա կա նեն: Պատ կե րաց րեք բո լոր այն սեն սա ցի ոն ի րա դար-
ձու թյուն նե րը, ո րոնք կա րող է ինք բաց թող նել: Ա մե նա կա րե ւո րը՝ խմ բագ րու թյուն նե րը պետք է 
ի մա նան, որ ի րենք ե ւս կա րող են սա ա նել: Այն ա վե լի հեշտ է քան, թվում է:

Ս քոթ Քլայն, ProPublica

ՎԻ ԶՈ ՒԱ ԼԻ ԶԱ ՑԻ ԱՆ ՈՐ ՊԵՍ ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ԼՐԱԳ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՇԱՐ ԺԻՉ 
Ո ՒԺ

 Նախ քան կսկ սեք ձեր տվյալ ներն ա ղ յու սակ նե րի կամ քար տե զի մի ջո ցով վի զո ւա լաց նե լու փոր ձե-
րը, մի րո պե կանգ ա ռեք եւ մտա ծեք, թե որ քան կա րե ւոր եւ ար ժե քա վոր դեր են խա ղում ստա տիկ 
եւ ին տե րակ տիվ գրա ֆիկ նե րը լրագ րո ղա կան ձեր աշ խա տան քում:

Նյու թի պատ րաստ ման փու լում վի զո ւա լի զա ցի ա նե րը կա րող ե ն՝

• Օգ նել ձեզ գտ նել թե մա ներ եւ ձե ւա կեր պել հար ցեր նյու թի մնա ցած մա սի հա մար:

• Գտ նել ան կա նո նու թյուն ներ, օ րի նակ՝ ձեր տվյալ նե րում ե ղած հնա րա վոր հե տաքր քիր 
պատ մու թյուն նե րը կամ գու ցե սխալ նե րը:

• Օգ նել ձեզ գտ նել տի պիկ օ րի նակ ներ:

• Ցույց տալ ձեր նյու թի թե րու թյուն նե րը եւ բաց թո ղում նե րը:

Վի զո ւա լի զա ցի ա նե րը բազ մա կի դե րա կա տա րու թյուն ու նեն նաեւ հրա պա րակ ման գոր ծում՝

• Կա րող են ներ կա յաց նել պատ մու թյան կա րե ւոր հատ վա ծը ա վե լի գրա վիչ տար բե րա կով:

• Հե ռաց նել ոչ օգ տա կար տեխ նի կա կան ին ֆոր մա ցի ան:

• Հատ կա պես ե րբ դրանք ին տե րակ տիվ են, վի զո ւա լի զա ցի ա նե րը թույլ են տա լիս հե տաքն-
նա կան աշ խա տանք ա նել, ի նչ պես նաեւ ըն թեր ցող նե րի հա մար ա պա հո վել ձեր նյու թի 
ստեղծ ման գոր ծըն թա ցի վե րա բե րյալ թա փան ցի կու թյուն:

Այս դե րե րը ստի պում են մտա ծել, որ դուք պետք է սկ սեք վի զո ւա լի զա ցի այի պատ րաս տու մը նյու-
թը ստեղ ծե լուն զու գա հեռ, եւ կապ չու նի` ա րդյոք ար դեն սկ սել եք հա վա քել է լեկտ րո նային տվյալ-
նե րը կամ տե ղե կագ րե րը: Մի մտա ծեք, թե այն ա ռան ձին քայլ է, ո րը պետք է կա տար վի մի այն, 
ե րբ ձեր պատ մու թյան մեծ մասն ար դեն գր վել է: Թույլ տվեք այս աշ խա տանքն ո ւղ ղոր դի ձեր 
նյու թը ճիշտ ո ւղ ղու թյամբ:

Սկ սել եր բեմն նշա նա կում է պար զա պես վի զո ւալ տես քի բե րել ձեր՝ ար դեն ար ված գրա ռում նե րը: 
Ու շադ րու թյուն դարձ րեք Ն կար 84-ին, ո րը տպագր վել է Washington Post-ո ւմ 2006թ.:

http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/delivering_data_3.html#FIG064
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/delivering_data_3.html#FIG064
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Ն կար 84. Ժա մա նա կի ըն թաց քում տրա մադր ված գյու ղատն տե սա կան սուբ սի դի ա նե րը (Washington Post):

Այս վի զո ւա լի զա ցի ան ցույց է տա լիս սուբ սի դա վոր մամբ պայ մա նա վոր ված գյու ղատն տե սա կան 
ե կա մուտ նե րի ծա վալ նե րը եւ այդ ո լոր տում ա ռանց քային ի րա դար ձու թյուն նե րը վեր ջին 45 տա-
րի նե րի ըն թաց քում: Այն ստեղծ վել է մի քա նի ա միս նե րի ըն թաց քում: Ը նդ ո րում դժ վար էր գտ նել 
այն պի սի տվյալ ներ, ո րոնք տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րի հա մար կա րող է ին օգ տա գործ վել 
նույն ի մաս տով: Դի ագ րա մի բո լոր բարձր եւ ցածր կե տերն ու սում նա սի րե լը մեզ օգ նեց մտա պա-
հել նույն հա մա տեքս տը նյու թի մնա ցած հատ վա ծի հա մար: Սա նշա նա կում է, որ աշ խա տան քի մի 
հատ վա ծը գրե թե ա վարտ ված էր, նախ քան նյու թե րը պատ րաստ կլի նե ին:

 Ա հա մի քա նի խոր հուրդ վի զո ւա լի զա ցի այի մի ջո ցով տվյալ նե րի հա վա քա ծու ներն ու սում նա սի րե-
լու հա մար:

 
Խոր հուրդ 1. օգ տա գոր ծեք փոքր կտոր ներ տվյալ նե րի մեծ հա վա քա ծո ւի մեջ 
ա րագ կողմ նո րոշ վե լու հա մար
 Ես օգ տա գոր ծել եմ այս մե թո դը Washington Post-ո ւմ աշ խա տե լու ժա մա նակ, ե րբ տե ղե կու թյուն 
է ինք ստա ցել այն մա սին, որ Ջորջ Վ. Բու շի վար չա կազ մը դրա մաշ նորհ նե րը տրա մադ րում էր ոչ 
թե ը ստ է ու թյան, այլ քա ղա քա կան գոր ծոն նե րից ել նե լով: Օգ նու թյան այս ծրագ րե րի մեծ մասն 
ի րա կա նաց վում է ր՝ հաշ վի առ նե լով վի ճա կագ րա կան չա փա նիշ նե րը, ի սկ մնա ցած նե րը պար զա-
պես տա րի ներ շա րու նակ ֆի նան սա վոր վում է ին: Մենք հե տաքրքր ված է ինք, թե ա րդյոք կգտ նենք 
օ րի նա չա փու թյուն ներ, ե թե ը ստ հայե ցո ղու թյան՝ 1500 տար բեր դրա մա կան հոս քեր ու սում նա սի-
րե ինք:
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Ն կար 85. Ա ՄՆ ա ռող ջա պա հու թյան եւ սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյան նա խա րա րու թյան դրա մաշ նորհ նե րը. 
գծային գրա ֆի կան օգ նում է թվե րի մեջ գտ նել նյու թի թե մա ներ (Washington Post):
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 Օգ նու թյան յու րա քան չ յուր ծրագ րի հա մար ես ստեղ ծե ցի դի ագ րամ, որ տեղ կար միր կե տե րը 
մատ նան շում է ին նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րի տա րին, ի սկ կա նա չը` Կոնգ րե սի ը նտ րու-
թյուն նե րը: Այո, կար հե տե ւյալ խն դի րը. նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րից 6 ա միս ա ռաջ այս 
ծրագ րե րից մի քա նի սի ֆի նան սա վոր ման դեպ քում նկատ վում էր կտ րուկ աճ` դրանք կար միր 
կե տերն են` նշ ված մեծ թվե րով: Սա կայն սա ու րիշ նա խընտ րա կան տա րի էր: Ջորջ Բու շի վե-
րընտր վե լու տար վա փո խա րեն թվերն ա ռա վե լա գույն կե տին հաս նում է ին 2000թ. նա խա գա-
հա կան ը նտ րու թյուն նե րի շր ջա նում, ե րբ Բիլ Քլին թո նը դեռ ղե կա վա րում էր Սպի տակ տա նը, 
ի սկ փոխ նա խա գահ Ալ Գո րը մաս նակ ցում էր ը նտ րու թյուն նե րին՝ որ պես նա խա գա հի թեկ նա-
ծու:

 Այս ա մենն ի րոք ա վե լի հեշտ էր նկա տել դի ագ րամ նե րում, քան ա ղ յու սակ նե րի թվե րի մեջ, ի սկ 
ին տե րակ տիվ ձե ւա չա փը հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս ստու գե լու տար բեր տե սա կի դրա մաշ նորհ-
ներ, շր ջան ներ ու գոր ծա կա լու թյուն ներ: Փոքր կտոր նե րով քար տեզ նե րի օգ նու թյամբ ան շարժ 
նկար նե րի վրա կա րե լի է ցույց տալ ժա մա նակն ու տե ղը եւ հեշ տու թյամբ հա մե մա տել ին ֆոր մա-
ցի ան, եր բեմն ա վե լի հեշտ, քան ին տե րակ տիվ պատ կեր նե րի դեպ քում է:

Այս օ րի նա կը ստեղծ վել է ծրագ րա վոր ման PHP լեզ վով գր ված կարճ ծրագ րով, սա կայն այ սօր 
դա ա վե լի հեշտ է ա նել Excel 2007 կամ 2010-ի գծային գրա ֆի կա նե րով: Վի զո ւա լի զա ցի այի 
մաս նա գետ Էդ վարդ Թաֆ թը հայտ նա գոր ծել է այս «ն շա նա կա լից, պարզ, բա ռան ման դի ագ-
րամ նե րը» ին ֆոր մա ցի ան այն պի սի տար բե րա կով հա ղոր դե լու հա մար, ո րը տվ յալ նե րի մեծ 
հա վա քա ծու նե րում հնա րա վոր կլի նի նկա տել բա ռա ցի ո րեն հենց ա ռա ջին հա յաց քից: Այ սօր 
դրանք կա րե լի է հան դի պել ա մե նուր` ֆոն դային բոր սայի գնան շում նե րից մին չեւ սպոր տային 
հան դի պում նե րի ժա մա նակ հաղ թա նակ ներն ու պար տու թյուն ներն ար ձա նագ րող ցու ցա տախ-
տակ նե րում:

 

Խոր հուրդ 2. ու սում նա սի րեք տվյալ նե րը ո ւղ ղա հա յաց եւ հո րի զո նա կան տրա մա-
բա նու թյամբ
Երբ փոր ձում եք հաս կա նալ նյու թը կամ տվ յալ նե րի հա վա քա ծուն, գո յու թյուն չու նի դա ու սում-
նա սի րե լու սխալ տար բե րակ. փոր ձեք ձեր ի մա ցած բո լոր հնա րա վոր տար բե րակ նե րով եւ կու-
նե նաք տար բեր տե սա կետ ներ: Ե թե նյութ եք պատ րաս տում հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մա սին, 
կա րող եք ու սում նա սի րել մի տե սա կի ա ղ յու սակ ներ, ո րոնք ցույց են տա լիս բռ նու թյամբ ու ղեկց-
վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի փո փո խու թյուն նե րը մեկ տար վա կտր ված քով, մեկ այլ մո տե ցում 
կլի ներ դի տար կել հան ցա գոր ծու թյուն նե րի տո կո սային փո փո խու թյու նը, մյուս տար բե րակն այլ 
քա ղաք նե րի հետ հա մե մա տու թյունն է, չոր րորդ տար բե րակն էլ կա րող է լի նել ժա մա նա կի ըն-
թաց քում փո փո խու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյու նը: Օգ տա գոր ծեք սկզբ նա կան թվե րը, տո կոս-
ներն ու ցու ցիչ նե րը:

Դի տար կեք դրանք՝ կի րա ռե լով տար բեր սանդ ղակ ներ: Փոր ձեք հե տե ւել այն կա նո նին, որ X-ի 
ա ռանց քը զրո յա կան մա կար դակն է: Այ նու հե տեւ ան տե սեք այդ կա նո նը եւ տե սեք, թե ա րդյոք 
դրա շնոր հիվ նոր դե տալ ներ են ի հայտ գա լիս: Փոր ձեք օգ տա գոր ծել լո գա րիթմ ներ եւ քա ռա կու սի 
ար մատ ներ ոչ հա մա չափ բաշխ ված տվյալ նե րի հա մար:

Միշտ մտա պա հեք վի զո ւալ ըն կալ ման հի ման վրա ար ված հե տա զո տու թյու նը: Վի լ յամ Քլիվ լեն դի 
փոր ձե րը ցույց են տա լիս, ո րը պատ կե րի մեջ աչ քը փո փո խու թյուն նե րը նկա տում է, ե րբ մի ջին շե-
ղու մը կազ մում է 45 աս տի ճան: Սա նշա նա կում է, որ դուք կա րող եք ան տե սել մշ տա պես զրոյից 
սկ սե լու հոր դոր նե րը եւ փո խա րենն աշ խա տեք հնա րա վո րինս խո րը եւ ի մաս տա լից դի ագ րամ 
ստեղ ծե լու ո ւղ ղու թյամբ: Հա մա ճա րա կա բա նու թյան ո լոր տի այլ ու սում նա սի րու թյուն ներն ա ռա-
ջար կում են գտ նել թի րա խային կետ՝ որ պես ձեր դի ագ րա մի սահ ման: Վե րոն շյալ տար բե րակ նե-
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րից յու րա քան չ յուրն օգ նում է տվյալ նե րը տես նել տար բեր ե ղա նակ նե րով: Ե րբ դրանք այ լեւս նոր 
ին ֆոր մա ցի ա չեն տրա մադ րում, դուք կհաս կա նանք, որ աշ խա տան քի այդ փուլն ա վարտ ված է:

Խոր հուրդ 3. մի են թադ րեք
Ձեր տվյալ նե րը բազ մա զան տար բե րակ նե րով ու սում նա սի րե լուց հե տո հա վա նա բար գտել եք 
ո րոշ գրա ռում ներ, ո րոնք ձեր հա մոզ մամբ սխալ են, կամ դուք չեք հաս կա ցել, թե ի նչ են դրանք 
նշա նա կում, կամ կան ո րո շա կի ան կա նո նու թյուն ներ, ո րոնք նման են վրի պակ նե րի կամ մի տում-
նե րի, ո րոնք մատ նան շում են հե տըն թաց:

 Ե թե ու զում եք հրա պա րա կել ո րե ւէ բան` պատ րաստ ված ձեր վաղ բա ցա հայ տում նե րի հի ման վրա 
կամ հրա պա րակ ված վի զո ւա լի զա ցի ա նե րում, դուք պետք է գտ նեք վե րոն շյալ հար ցե րի պա տաս-
խա նը եւ ոչ թե են թադ րու թյուն ներ ա նեք: Դրանց մեջ կամ լի նում են հե տաքր քիր նյու թե րի թե մա-
ներ, կամ սխալ ներ, այլ կերպ ա սած՝ հե տաքր քիր մար տահ րա վեր ներ ա ռողջ բա նա կա նու թյա նը 
կամ թյու րի մա ցու թյուն ներ:

 Տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից սխալ նե րով լի տվյալ նե րի ա ղ յու սակ ներ տրա մադ րելն ան-
սո վոր բան չէ, նաեւ շատ հեշտ է սխալ հաս կա նալ տվյալ նե րի հա վա քա ծո ւի մեջ օգ տա գործ ված 
վար չա րա րա կան լե զուն:

 Ա ռա ջին հեր թին ե ւս մեկ ան գամ ստու գեք ձեր աշ խա տան քը: Ա րդյոք ամ բող ջու թյա՞մբ եք կար դա-
ցել փաս տա թուղ թը, բո լոր բա ցատ րու թյուն նե րը, ա րդյոք խն դիրն առ կա՞ է տվյալ նե րի սկզբ նա-
կան տար բե րա կում: Ե թե ձեր մա սում ա մեն ի նչ ճիշտ է թվում, ա պա ժա մա նակն է վերց նել հե ռա-
խո սը եւ զան գա հա րել: Դուք պետք է լու ծեք այս խն դի րը, ե թե պատ րաստ վում եք օգ տա գոր ծել այդ 
տվյալ նե րը, այն պես որ կա րող եք սկ սել հենց հի մա:

Մի եւ նույն ժա մա նակ, սա կայն, ոչ բո լոր սխալ ներն են կա րե ւոր: Օ րի նակ՝ սո վո րա կան բան է, ե րբ 
ը նտ րար շա վի՝ 100,000-ա վոր տո ղեր պա րու նա կող ֆի նան սա կան փաս տաթղ թե րում բա ցա կա-
յում են հա րյու րա վոր փոս տային ին դեքս ներ: Քա նի դեռ բո լոր այդ փոս տային ին դեքս նե րը ո րե ւէ 
կերպ չեն կապ վում այս կամ այն թեկ նա ծո ւի հետ կամ չեն վե րա բե րում մի եւ նույն քա ղա քին, այդ 
պա տա հա կան սխալ նե րը ոչ մի նշա նա կու թյուն չու նեն:

 Սա կայն դուք ձեզ պետք է տաք հե տե ւյալ հար ցը. ե թե ես օգ տա գոր ծե ի այս տվյալ նե րը, ա րդյոք 
ըն թեր ցող նե րը ճի՞շտ պատ կե րա ցում կու նե նային այն մա սին, թե ի նչ են ա սում այս թվե րը:

 

Խոր հուրդ 4. խու սա փեք չա փից ա վել ճշգր տու թյան վրա սե ւեռ վե լուց
Ոչ բա վա կա նա չափ հար ցեր տա լու հա կա ռակ ի րա վի ճակն այն է, ե րբ դուք սե ւեռ վում եք ա վե լորդ 
ճշգր տու թյան վրա նախ քան կծա գի դրա ան հրա ժեշ տու թյու նը: Ձեր բա ցատ րա կան դի ագ րամ նե-
րը, ը նդ հա նուր առ մամբ, պետք է ճիշտ լի նեն, սա կայն չպետք է շատ ան հանգս տա նաք այն փաս-
տից, որ ու նեք տար բեր աս տի ճա նի կլո րաց րած թվեր, կամ ե թե, ը նդ հա նուր առ մամբ, դրանց գու-
մա րը 100% չի կազ մում, կամ էլ ե թե 20 տար վա տվյալ նե րից 1 կամ 2 տար վա նը բա ցա կա յում են: 
Սա հե տա զո տա կան գոր ծըն թա ցի մի մասն է: Մի եւ նույնն է, նախ քան հրա պա րա կու մը հնա րա վոր 
կլի նի տես նել մեծ մի տում ներն ու հա վա քել պա կա սող ան հրա ժեշտ ին ֆոր մա ցի ան:

 Ի րա կա նում հնա րա վոր է, որ դուք մտա ծեք նույ նիսկ հե ռաց նել բո լոր պի տակ նե րը եւ մասշ տա բը 
ցույց տվող նշիչ նե րը մո տա վո րա պես այն պես, ի նչ պես վե րոն շյալ դի ագ րամ նե րում են, որ պես զի 
տվյալ նե րի ի մաստն էլ ա վե լի լավ հաս կաց վի:
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Խոր հուրդ 5. ստեղ ծեք դեպ քե րի եւ ի րա դար ձու թյուն նե րի ժա մա նա կագ րու թյուն

Յու րա քան չ յուր բարդ պատ մու թյուն սկ սեք ա ռանց քային ի րա դար ձու թյուն նե րի եւ դեպ քե րի 
ժա մա նա կագ րու թյունն ստեղ ծե լով: Կա րող եք օգ տա գոր ծել Excel կամ Word ֆոր մա տի փաս-
տաթղ թեր կամ հա տուկ ժա մա նա կագ րու թյուն պա հե լու հա մար ստեղծ ված TimeFlow գոր ծի-
քը, սա կայն ի նչ-որ պա հի կգտ նեք տվ յալ նե րի հա վա քա ծու, ո րը կա րող եք օգ տա գոր ծել հենց 
այդ ծրագ րում: Այն պար բե րա բար կար դա լով կգտ նեք նյու թում ե ղած բաց թո ղում նե րը, ո րոնք 
պետք է շտկ վեն:

 

Խոր հուրդ 6. հնա րա վո րինս շուտ եւ հա ճախ հան դի պեք գրա ֆի կա կան պատ-
կեր նե րի ձե ւա վոր ման բաժ նի աշ խա տող նե րի հետ

Ձեր խմ բագ րու թյան նկա րիչ-ձե ւա վո րող նե րի հետ քն նար կեք հնա րա վոր նկա րա զար դում նե րը: 
Նրանք կա րող են լավ գա ղա փար ներ տալ, թե ի նչ պես տվյալ ներն ա վե լի ին տե րակ տիվ տար-
բե րա կով կա պեք պատ մու թյա նը: Նյու թը պատ րաս տե լու գոր ծըն թացն ա վե լի հեշտ կլի նի, ե թե 
նա խօ րոք ի մա նաք, թե կոնկ րետ ի նչ տվյալ ներ են ան հրա ժեշտ հա վա քել կամ ան հա պաղ տե ղե-
կաց նեք թի մի ան դամ նե րին, որ գրա ֆի կա չեք կա րող պատ րաս տել ան հրա ժեշտ տվյալ նե րի բա-
ցա կա յու թյան պատ ճա ռով:

 

ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ՝ ՀՐԱ ՊԱ ՐԱԿ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱՐ
Հ նա րա վոր է, որ ձեր հե տա զո տու թյան վրա ծախ սեք մի քա նի ժամ կամ մի քա նի օր, սա կայն 
նյու թի պատ րաս տու մը գու ցե ա միս ներ տե ւի: Որ քան մո տե նում է հրա պա րակ ման փու լը, այն քան 
եր կու աս պեկտ ներ դառ նում են ա մե նա կա րե ւո րը:

 Հի շո՞ւմ եք ձեր վաղ հե տա զո տու թյուն նե րից բա ցա կայող տա րին: Հան կարծ պարզ վում է, որ չեք 
կա րող ա ռաջ գնալ ա ռանց այդ տար վա տվյալ նե րի: Հի շո՞ւմ եք բո լոր այն վատ տվյալ նե րը, ո րոնք 
ար հա մար հել է իք եւ չէ իք նե րա ռել ձեր նյու թում: Դրանք կվե րա դառ նան եւ կհե տապն դեն ձեզ:

Պատ ճառն այն է, որ դուք չեք կա րող ոչ մի բան գրել վատ տվյալ նե րի շուրջ: Ի սկ վի զո ւա լի զա ցի ա-
նե րի հա մար կամ դուք ու նեք ձեզ ան հրա ժեշտ ա մեն ի նչ, կամ չու նեք. այս տեղ մի ջան կյալ վի ճակ 
չկա:

1. Մի ա վո րեք տվյալ ներ հա վա քե լու ջան քերն ին տե րակ տիվ վի զո ւա լի զա ցի այի 
հետ
Ին տե րակ տիվ վի զո ւա լի զա ցի ա յում թաքց նե լու հնա րա վո րու թյուն չկա: Ե թե դուք ի րոք պատ-
րաստ վում եք ձեր ըն թեր ցող նե րին հնա րա վո րու թյուն տալ ու սում նա սի րե լու տվ յալ ներն այն տար-
բե րա կով, ո րով ի րենք ցան կա նում են, ա պա տվյալ նե րի յու րա քան չ յուր տարր պետք է լի նի այն, 
ի նչ դրան վե րագր վում է: Ըն թեր ցող նե րը ցան կա ցած ժա մա նակ կա րող են ցան կա ցած սխալ գտ-
նել, եւ դա կա րող է ձեզ հե տապն դել ա միս նե րով կամ տա րի նե րով:

Ե թե ստեղ ծում եք տվյալ նե րի ձեր ան ձնա կան բա զան, դա նշա նա կում է, որ պետք է սր բագ րեք, 
կրկ նա կի ան գամ ստու գեք փաս տե րը եւ խմ բագ րեք ամ բող ջա կան բա զան: Պե տա կան տվյալ ներ 
օգ տա գոր ծե լու դեպ քում պետք է ո րո շեք, թե քա նի ան գամ եք պա տա հա կան ստու գում ի րա կա-
նաց նե լու եւ ի նչ եք պատ րաստ վում ա նել, ե թե սխալ գտ նեք, ի նչն ան խու սա փե լի է:
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2. Վի զո ւա լի զա ցի ան ձե ւա վո րեք եր կու տե սա կի ըն թեր ցող նե րի հա մար
Ձեր նյու թի հետ հրա պա րակ վող ին ֆոգ րա ֆի կան` լի նի այն ա ռան ձին ին տե րակ տիվ ձե ւա չա փով, 
թե ստա տիկ, պետք է բա վա րա րի եր կու տե սա կի ըն թեր ցող նե րի պա հանջ նե րը: Այն պետք է հեշ-
տու թյամբ հաս կաց վի ա ռա ջին ի սկ հա յաց քից, սա կայն մի եւ նույն ժա մա նակ բա վա կա նա չափ նոր 
հե տաքր քիր բան ա ռա ջար կի այն մարդ կանց, ով քեր ու զում են ա վե լին բա ցա հայ տել: Ին տե րակ-
տիվ վի զո ւա լի զա ցի ա պատ րաս տե լիս հա մոզ վեք, որ ձեր ըն թեր ցող ներն ա նուն նե րից ու թվե րից 
ա վե լին կս տա նան:

3. Հա ղոր դեք մեկ գա ղա փար, այ նու հե տեւ պար զեց րեք այն
 Հա մոզ վեք, որ կա մեկ կա րե ւոր բան, ո րը ցան կա նում եք, որ պես զի մար դիկ տես նեն: Ա պա ո րո-
շեք, թե ի նչ ը նդ հա նուր տպա վո րու թյուն եք ու զում թող նել ըն թեր ցո ղի վրա եւ այդ մեկ կա րե ւոր 
բա նից բա ցի ա մեն ի նչ հե ռաց րեք: Շատ դեպ քե րում սա նշա նա կում է նույ նիսկ հե ռաց նել ին ֆոր-
մա ցի ան այն դեպ քում, ե րբ հա մա ցանցն ա մեն ի նչ ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն է տա լիս: 
Բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ ձեր հիմ նա կան նպա տակն է ըն թեր ցող նե րին ցույց տալ լրագ-
րո ղա կան ձեր աշ խա տան քի թա փան ցի կու թյու նը, ձեր ժա մա նա կա ցույ ցի եւ ժա մա նա կագ րու թյան 
մեջ հա վա քած ման րա մաս նե րի մեծ մա սը կա րե ւոր չէ: Ստա տիկ գրա ֆի կում այդ դե տալ նե րը վա-
նող կլի նեն: Ին տե րակ տիվ գրա ֆի կում դրանք ձանձ րա լի կե րե ւան:

 
 

ՎԻ ԶՈ ՒԱ ԼԻ ԶԱ ՑԻ ԱՆ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾԵԼ ՊԱՏ ՄՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ 
ՊԱՏՄԵԼՈՒ ԵՎ ՆՅՈՒ ԹԵՐ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏԵ ԼՈՒ ՀԱ ՄԱՐ

Տ վ յալ նե րի վի զո ւա լի զա ցի ան ու շադ րու թյան է ար ժա նի մի քա նի պատ ճառ նե րով: Այն ոչ մի այն 
կա րող է ապ շե ցու ցիչ կեր պով գե ղե ցիկ լի նել եւ ըն թեր ցող նե րի ու շադ րու թյու նը գրա վել (սա սո ցի-
ա լա կան ար ժե քա վոր ար ժույթ է նյու թի տա րած ման եւ ըն թեր ցող նե րի ու շադ րու թյու նը գրա վե լու 
ա ռու մով), այ լեւ ու նի ի մա ցա կան եւ ըն կա լու նա կու թյան ա ռա վե լու թյուն. մարդ կանց ու ղե ղի կե սը 
նա խա տես ված է վի զո ւալ ին ֆոր մա ցի ան մշա կե լու հա մար: Ե րբ դուք օգ տա տե րե րին ներ կա յաց-
նում եք ին ֆոգ րա ֆի կա, ա պա գրա վում եք նրա ու շադ րու թյունն ու ղե ղի այն հատ վա ծով, ո րն ա մե-
նա մեծ ըն կա լու նա կու թյունն ու նի: Լավ ձե ւա վոր ված տվյալ նե րի վի զո ւա լի զա ցի ան ըն թեր ցող նե րի 
մոտ կա րող է թող նել ան մի ջա կան եւ խո րը տպա վո րու թյուն եւ բարդ պատ մու թյան խառ նաշ փո թի 
մի ջով ճա նա պարհ հար թել դե պի նյու թի բուն է ու թյու նը:

Ի տար բե րու թյուն վի զո ւալ այլ մե դի ա նե րի, ի նչ պի սիք են լու սան կար չու թյու նը եւ վի դե ոն, տվյալ-
նե րի լրագ րու թյու նը նաեւ կապ ված է չա փե լի փաս տե րի հետ: Չնա յած տվյալ նե րի վի զո ւա լի զա-
ցի ան էս թե տի կայի ա ռու մով գրա վիչ է, այն ա վե լի քիչ է մո ցի ո նալ ազ դե ցու թյուն ու նի, այն ա վե լի 
շատ լույս սփ ռե լու, քան կր քեր բոր բո քե լու նպա տակ ու նի: Նեղ կենտ րո նա ցում ու նե ցող լրատ վա-
մի ջոց նե րի դա րաշր ջա նում, ո րոնց պատ րաս տած նյու թե րը շատ հա ճախ ո ւղղ ված են կոնկ րետ 
տե սա կետ ու նե ցող լսա րա նին, տվյալ նե րի վի զո ւա լի զա ցի ան եւ տվ յալ նե րի լրագ րու թյու նը, ը նդ-
հա նուր առ մամբ, ա ռա ջար կում են պատ մու թյուն ներ՝ պատ մե լու գրա վիչ հնա րա վո րու թյուն ա ռա-
ջին հեր թին հիմն ված փաս տե րի եւ ոչ թե ֆա նա տիզ մի վրա:

Ա վե լին, ի նչ պես պատ մո ղա կան լրագ րու թյան այլ տե սակ նե րը, տվյալ նե րի վի զո ւա լի զա ցի ա նե րը 
կա րող են ար դյու նա վետ լի նել ի նչ պես հրա տապ լու րե րի դեպ քում, ո րոնք, օ րի նակ, շտապ հա-
ղոր դում են նոր ին ֆոր մա ցի ա դեպ քի վայ րի կամ զո հե րի քա նա կի մա սին, այն պես էլ թե մատիկ 
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նյութե րի դեպ քում` խո րա նա լով թե մայի մեջ եւ ա ռա ջար կե լով նոր տե սա կետ ներ` օգ նե լու ձեր 
ի մա ցա ծը տես նել մի ան գա մայն նո րո վի:

 Ծա նոթ ին ֆոր մա ցի ան տես նել նոր ձե ւով
 

Ն կար 86. Ձեր նման մարդ կանց գոր ծազր կու թյան տո կո սը (New York Times)
 
Ի րա կա նում տվյալ նե րի վի զո ւա լի զա ցի այի մի ջո ցով տար բեր կար ծիք ներն ու ըն դուն ված տե սա-
կետ նե րը վերս տու գե լու շատ լավ օ րի նակ է 2009թ. վեր ջին The New York Times-ո ւմ հրա պա րակ-
ված ին տե րակ տիվ վի զո ւա լի զա ցի ան։ 2008թ. հա մաշ խար հային ֆի նան սա-տն տե սա կան ճգ նա-
ժա մի սկ սե լուց ան ցել էր մեկ տա րի, եւ Ա ՄՆ-ո ւմ գոր ծազր կու թյան մա կար դա կը տա տան վում էր 9 
տո կո սի սահ ման նե րում։ Այդ վի զո ւա լի զա ցի ա յում օգ տա տե րե րը հնա րա վո րու թյուն ու նե ին Ա ՄՆ 
բնակ չու թյու նը դա սա կար գել ը ստ ժո ղովր դագ րա կան եւ կր թա կան տար բեր ֆիլտ րե րի, որ պես զի 
տես նե ին գոր ծազր կու թյան թվե րի կտ րուկ տար բե րու թյուն նե րը: Ի նչ պես պարզ վեց, նվա զա գույ նը 
բա կա լավ րի բարձ րա գույն կր թու թյամբ մի ջին տա րի քի կա նանց հա մար գոր ծազր կու թյան մա-
կար դա կը 4%-ից պա կաս էր, ի սկ ա վագ դպ րո ցը չա վար տած սե ւա մորթ տղա մարդ կանց հա մար 
այն գրե թե 50% է ր։ Ա վե լին, այս ան հա վա սա րու թյու նը նոր բան չէր. սա էր փաս տում այս խմ բե րից 
յու րա քան չ յու րի պատ մա կան ար ժեք նե րը պատ կե րող գծային գրա ֆի կը։

 Նույ նիսկ ե րբ դա դա րում եք դրան նայե լուց, տվ յալ նե րի լավ վի զո ւա լի զա ցի ան մտա պահ վում է ձեր 
հի շո ղու թյան մեջ եւ թող նում փաս տի, միտ ման կամ ի նչ-որ գոր ծըն թա ցի եր կա րա տեւ, հո գե բա-
նա կան ազ դե ցու թյուն: Քա նի՞ մարդ է դի տել 2004թ. դեկ տեմ բե րին ցու նա մին հե տա զո տող նե րի 
տա րա ծած ա նի մա ցի ան, ո րը ցույց էր տա լիս ին դո նե զա կան ե րկ րա շար ժի տա րած վող ա լիք նե րը 
Հնդ կա կան օվ կի ա նո սում`վ տան գե լով Հա րա վային Ա սի այի եւ Ա րե ւե լ յան Աֆ րի կայի մեր ձափ նյա 
բնա կիչ նե րին:

http://www.nytimes.com/interactive/2009/11/06/business/economy/unemployment-lines.html?_r=0
http://www.nytimes.com/interactive/2009/11/06/business/economy/unemployment-lines.html?_r=0
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Տ վ յալ նե րի վի զո ւա լի զա ցի ան եւ դրանց ստեղ ծած էս թե տիկ ա սո ցի ա ցի ա նե րը կա րող են նույ-
նիսկ մշա կու թային է տա լոն ներ դառ նալ, օ րի նակ՝ խո րը քա ղա քա կան բա ժա նում նե րը, ո րոնք տե-
ղի ու նե ցան Ա ՄՆ-ո ւմ 2000 եւ 2004 ը նտ րու թյուն նե րից հե տո, ե րբ « կար միր» նա հանգ նե րը, որ-
տեղ հաղ թել է ին հան րա պե տա կան նե րը, հայտն վե ցին ե րկ րի կենտ րո նա կան հատ վա ծում, ի սկ 
« կա պույտ» նա հանգ նե րը, որ տեղ հաղ թել է ին դե մոկ րատ նե րը, խումբ-խումբ տե ղա վոր վել է ին 
հյու սիս-ա րե ւել քում եւ հե ռա վոր ա րեւ մուտ քում: Նշա նա կու թյուն չու նի, որ ա մե րի կյան լրատ վա-
մի ջոց նե րում մին չեւ 2000թ. հիմ նա կան հե ռար ձա կող ներն ա զա տո րեն ան ցնում է ին կար մի րի եւ 
կա պույ տի` ներ կա յաց նե լու հա մար յու րա քան չ յուր կու սակ ցու թյու նը. դրանց մի մա սը նույ նիսկ 
փոր ձում էր փո խել գույ նե րը յու րա քան չ յուր 4 տա րին մեկ ան գամ: Ո րոշ ա մե րի կա ցի ներ այս պես 
են հի շում « կա պույտ ու ժե րի» դա րա կազ միկ ջախ ջա խիչ հաղ թա նա կը՝ 1984թ., ե րբ նա խա գահ 
ը նտր վեց հան րա պե տա կան Ռո նալդ Ռեյ գա նը՝ հաղ թե լով 49 նա հան գում:

 Սա կայն յու րա քան չ յուր կլի շե ներ կա յաց նող վի զո ւա լի զա ցի այի հա մար ստեղծ վում է մեկ ու րի-
շը՝ փաս տագ րե լու ա ռա քե լու թյամբ։ Այս պի սի օ րի նակ է The New York Times-ի 2006թ. քար տե զը, 
որ տեղ օգ տա գործ վել են տար բեր չա փե րի շր ջան ներ` ցույց տա լու, թե Նոր Օռ լե ա նից փո թոր կի 
պատ ճա ռով տե ղա հան ված հա րյուր հա զա րա վոր մար դիկ որ տեղ են ներ կա յումս ապ րում, ի նչ պես 
են ցր վել ամ բողջ մայր ցա մա քով ան ձնա կան կա պե րի եւ վե րաբ նա կեց ման ծրագ րե րի մի ջո ցով: 
Ա րդյոք եր բե ւէ տուն կվե րա դառ նա՞ն ծանր դրու թյան մեջ գտն վող այդ մար դիկ:

Այս պի սով, ե րբ մենք ար դեն քն նար կել ե նք տվյալ նե րի վի զո ւա լի զա ցի այի ազ դե ցու թյան ու ժը, ար-
դա րա ցի կլի նի հարց նել, թե որ տեղ պետք է օգ տա գոր ծենք վի զո ւա լի զա ցի ա եւ որ տեղ՝ ոչ:

 Ե՞րբ օգ տա գոր ծել տվյալ նե րի վի զո ւա լի զա ցի ան
 Ա ռա ջին հեր թին մենք պետք է դի տար կենք ո րոշ օ րի նակ ներ, որ տեղ տվյալ նե րի վի զո ւա լի զա ցի-
ան օգ նում է այս կամ այն պատ մու թյունն ըն թեր ցող նե րին ներ կա յաց նե լուն:

Ժա մա նա կի ըն թաց քում ցույց տալ փո փո խու թյուն
 

Ն կար 87. Որ քա՞ն ժա մա նակ է ան հրա ժեշտ տեխ նո լո գի ա կան կայս րու թյուն ստեղ ծե լու հա մար (Wall Street 
Journal)

http://www.nytimes.com/imagepages/2005/10/02/national/nationalspecial/20051002diaspora_graphic.html
http://www.nytimes.com/imagepages/2005/10/02/national/nationalspecial/20051002diaspora_graphic.html
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 Թե րեւս, ա մե նա տա րած ված վի զո ւա լի զա ցի այի ձե ւը գծային գրա ֆի կի մի ջո ցով ժա մա նա կի ըն-
թաց քում փո փո խու թյու նը ցույց տալն է։ Չի նաս տա նի ժո ղովր դագ րա կան ա ճը՝ սկ սած 1960թ.-ից 
կամ 2008թ. տն տե սա կան ճգ նա ժա մին հա ջոր դող գոր ծազր կու թյան կտ րուկ ա ճը լա վա գույն օ րի-
նակ ներ ե ն։ Սա կայն ժա մա նա կի ըն թաց քում ե ղած փո փո խու թյուն նե րը կա րե լի է վի զո ւա լի զաց նել 
նաեւ այլ տար բե րակ նե րով։

 Պոր տու գա լա ցի հե տա զո տող Պեդ րո Մ.Կ րուզն օգ տա գոր ծել է ա նի մաց ված շր ջա նակ նե րով գրա-
ֆի կա՝ 19-րդ դա րի սկզ բից ի վեր եվ րո պա կան կայս րու թյուն նե րի ան կու մը պատ կե րե լու հա մար։ 
Բնակ չու թյան չա փին հա մե մա տա կան շր ջա նակ նե րով ներ կա յաց ված Բրի տա նի ան, Ֆրան սի ան, 
Իս պա նի ան եւ Պոր տու գա լի ան փու չիկ նե րի նման պայ թում ե ն՝ գա ղութ նե րի ան կա խաց մա նը զու-
գա հեռ: Այ նու հե տեւ Մեք սի կան, ա պա Բրա զի լի ան, Ա վստ րա լի ան, Հնդ կաս տա նը, ի սկ 60-ա կան նե-
րի սկզ բին` բազ մա թիվ աֆ րի կյան գա ղութ ներ, ո րոնք ա սես վե րաց նում են Ֆրան սի ան պատ կե րող 
շր ջա նա կը։

Wall Street Journal-ի վի զո ւա լի զա ցի ան ցույց է տա լիս, թե որ քան ժա մա նակ է պա հանջ վել հա րյուր 
ըն կե րու թյուն նե րից ի րենց ե կա մու տը « կա խար դա կան» 50 մի լի ոն դո լա րի հասց նե լու հա մար։ 
Այն ստեղծ վել է Tableau Public ան վճար ծրագ րի մի ջո ցով, եւ այս պատ կե րը նման վում է մի մյանց 
վրայով ան ցնող (մի մա սը՝ դան դաղ, մի մա սը՝ ա րագ, ի սկ մյուս մա սը՝ ծանր) տար բեր ի նք նա թիռ-
նե րի թռիչք նե րի հե տագ ծե րի:

 

 
Ն կար 88. Ա վի աու ղի նե րի մի ա ձու լու մը (New York Times)
 

http://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_pop_totl&idim=country:CHN&dl=en&hl=en&q=china+population
http://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_pop_totl&idim=country:CHN&dl=en&hl=en&q=china+population
http://pmcruz.com/visual-experiments/visualizing-empires
http://pmcruz.com/visual-experiments/visualizing-empires
http://blogs.wsj.com/venturecapital/2009/08/25/how-long-does-it-take-to-build-a-technology-empire/
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Ա վի աու ղի նե րի մա սին խո սե լիս պետք է նշել նաեւ մի հե տաքր քիր վի զո ւա լի զա ցի այի մա սին, ո րը 
ցույց է տա լիս Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի ա վի ա ցի այի շու կա յում խո շո րա գույն ա վի աըն կե րու թյուն-
նե րի ու նե ցած մաս նա բաժ նի փո փո խու թյու նը ո լոր տում տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում տե ղի ու նե-
ցած մի ա վո րում նե րի ար դյուն քում։ Ե րբ Ա ՄՆ այն ժա մա նակ վա նա խա գահ Ջի մի Քար թե րի վար-
չա կար գը հրա ժար վեց քա ղա քա ցի ա կան ա վի ա ցի այի կար գա վո րու մից, վար կային ֆի նան սա վոր-
ման մի ջո ցով տե ղա կան փոք րիկ ա վի աըն կե րու թյուն նե րից ա ռա ջա ցան ազ գային փո խադ րող ներ, 
ի նչ պես ե րե ւում է The New York Times-ի պատ կե րա զարդ ման մեջ։

 Հաշ վի առ նե լով, որ գրե թե բո լոր ոչ մշ տա կան ըն թեր ցող նե րը X ա ռանց քը դի տար կում են որ պես 
« ժա մա նա կը» ներ կա յաց նող, եր բեմն հեշտ է կար ծե լը, որ բո լոր վի զո ւա լի զա ցի ա նե րը պետք է 
ցույց տան փո փո խու թյունն ը ստ ժա մա նա կի։

 

http://www.nytimes.com/interactive/2010/09/27/business/Airline-merger-standalone.html
http://www.nytimes.com/interactive/2010/09/27/business/Airline-merger-standalone.html
http://www.nytimes.com/interactive/2010/09/27/business/Airline-merger-standalone.html
http://www.nytimes.com/interactive/2010/09/27/business/Airline-merger-standalone.html
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/delivering_data_4.html#FIG
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/delivering_data_4.html#FIG
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Հա մե մա տել ար ժեք նե րը
 

 
Ն կար 89. Պա տե րազմ նե րի հե տե ւան քով մարդ կային կո րուստ նե րի հաշ վար կը (BBC)
 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, տվյալ նե րի վի զո ւա լի զա ցի այի լավ կող մե րից մեկն այն է, որ  այն ըն թեր ցող-
նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հա մե մա տել մի մյան ցից ա ռան ձին եւ վե րա ցա կան եր կու կամ 
ա վե լի ար ժեք ներ: Օ րի նակ՝ Ի րա քի եւ Աֆ ղանս տա նի պա տե րազմ նե րի հա մա տեքս տում զին ծա-
ռայող նե րի եւ կա նանց ող բեր գա կան  կո րուստ նե րը (հա մե մա տե լով այն Վի ետ նա մի պա տե րազ մի 
ժա մա նակ սպան ված հա զա րա վոր մարդ կանց հետ եւ Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի 
մի լի ո նա վոր զո հե րի հետ, ի նչ պես որ պատ րաս տել էր BBC-ն՝ ա նի մաց ված սլայդ շոո ւին զու գա հեռ 
ներ կա յաց նե լով կո րուստ նե րի՝ ի րենց տվյալ նե րի բա զայի տվյալ նե րը): Կամ օ րի նակ՝ National Geo-
graphic ամ սա թեր թի մի նի մա լիս տա կան վի զո ւա լի զա ցի ան այն մա սին, թե որ քան է մա հա նա լու 
հա վա նա կա նու թյու նը սր տա նո թային հի վան դու թյուն նե րից (1/5) կամ կաթ վա ծից (1/24) հա մե մա-
տած ա վի ավ թար նե րի (1/5,051) կամ մեղ վի խայ թո ցի (1/56,789) հետ: Այս հաշ վարկ նե րը ներ կա-
յաց ված են մի մեծ ա ղե ղով, ո րը ցույց է տա լիս առ հա սա րակ մեռ նե լու հա վա նա կա նու թյու նը՝ 1/1-ի 
հա րա բե րակ ցու թյամբ։ Հա մա գոր ծակ ցե լով Berg Design-ի հետ՝ BBC-ն ստեղ ծել է Dimensions կոչ-
վող վեբ կայ քը, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ձեր հա մայն քում Google-ի քար տե զի վրա (howbig-
really.com) տե ղադ րել հա մաշ խար հային նշա նա կու թյան ի րա դար ձու թյուն նե րը, օ րի նակ՝ Deepwater 
Horizon նավ թային պլատ ֆոր մում բռնկ ված հր դե հը, Պա կիս տա նում տե ղի ու նե ցած ջր հե ղեղ նե րը:

http://ngm.nationalgeographic.com/2007/02/hearts/death-text
http://ngm.nationalgeographic.com/2007/02/hearts/death-text
http://ngm.nationalgeographic.com/2007/02/hearts/death-text
http://ngm.nationalgeographic.com/2007/02/hearts/death-text
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Ցույց տալ կա պե րը
 

Ն կար 90. Աշ խա տա վարձն ը նդ դեմ ար տադ րո ղա կա նու թյան (Բեն Ֆրայ)
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1981թ. Ֆրան սի ա յում ա րա գըն թաց եր կաթգ ծի գոր ծար կու մը եր կի րը փոքր չդարձ րեց, սա կայն 
գրա գետ պատ րաստ ված վի զո ւա լի զա ցի ան ցույց է տա լիս, թե սո վո րա կան գնացք նե րի հա մե մատ 
ներ կա յումս որ քան քիչ ժա մա նակ է պա հանջ վում տար բեր ո ւղ ղու թյուն նե րով ճա նա պար հոր դե լու 
հա մար։ Հին տար բե րա կը պատ կե րող քար տե զում եր կաթգ ծի ցան ցը վան դա կա ձեւ է, ի սկ նոր 
տար բե րա կում այն պատ կեր ված է Փա րի զում կենտ րո նա ցող ցան ցի տես քով: Այս պի սով, ե րե ւում 
է, որ ոչ մի այն մայ րա քա ղա քից դուրս ե կող ո ւղ ղու թյուն նե րի վրա գտն վող բնա կա վայ րերն են 
ա վե լի « մոտ» դար ձել, այլ նաեւ այն, որ ժա մա նա կի հիմ նա կան խնայո ղու թյու նը տե ղի է ու նե նում 
ճա նա պար հի ա ռա ջին հատ վա ծում՝ բա րե կարգ ված եր կաթգ ծե րի շնոր հիվ, ո րից հե տո գնացք նե-
րը հաս նում են չբա րե կարգ ված եր կաթգ ծե րին եւ ստիպ ված են լի նում ա վե լի դան դաղ եր թե ւե կել։

 Եր կու տար բեր փո փո խա կան նե րի հա մե մա տու թյան լավ օ րի նակ է Բեն Ֆրայի գ րա ֆի կը, ո րում 
հա մե մատ վում են բեյս բո լի Մեծ լի գայի մի քա նի թի մե րի գրան ցած ար դյունք նե րը՝ ը ստ ե կա մուտ-
նե րի։ Ձախ սյու նա կում թի մե րը դա սա կարգ ված են ը ստ մինչ այժմ ի րենց գրան ցած ար դյունք նե-
րի, ի սկ ա ջում ի րենց թի մե րի խա ղա ցող նե րի աշ խա տա վար ձե րի հան րա գու մարն է։ Կա պույտ եւ 
կար միր գծերն ի րար են կա պում հա մա պա տաս խա նա բար ցածր եւ բարձր ար դյու նա վե տու թյամբ 
թի մե րի ար ժեք նե րը՝ ցույց տա լով, թե որ թի մե րի տե րերն են, հա վա նա բար, զղ ջում թանկ խա ղա-
ցող ներ պա հե լու հա մար։ Ա վե լին, ժա մա նա կային սանդ ղա կը ձա խից աջ կամ հա կա ռակ ո ւղ ղու-
թյամբ տե ղա շար ժե լով՝ տվ յալ նե րը կա րե լի է տես նել ի նչ պես տար վա, այն պես էլ ա մս վա կոնկ րետ 
օր վա դրու թյամբ, եւ կեն դա նի ու վառ գու նա վոր մամբ ար տա հայտ ված ա նի մա ցի այի շնոր հիվ գա-
ղա փար կազ մել խա ղե րի այդ սե զո նի մա սին:

 

Ն կար 91. Tropicana (Sourcemap)

 Սա ռա Կո հեն, Դյու քի հա մալ սա րան

 

http://benfry.com/salaryper/
https://fathom.info/salaryper/
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Տ ՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ՁԵ ՎԱ ՎՈ ՐՈՒՄ

Գ րա ֆի կա նե րի կա պե րի պես ֆունկ ցի ո նալ եւ կա ռուց ված քային դի ագ րամ նե րը մի աց նող գծե րը 
նաեւ տե ղե կու թյուն են հա ղոր դում սո վո րա բար գույ նի եւ/ կամ դրանց հաս տու թյան մի ջո ցով: Օ րի-
նակ` եվ րո գո տու ճգ նա ժա մի ժա մա նակ, ե րբ մի շարք ե րկր ներ չէ ին կա րո ղա նում ի րենց պարտ քե-
րը մա րել, The New York Times-ը փոր ձեց բա ցել փո խա ռու թյուն նե րի «կ ծի կը», ո րով ԵՄ ե րկր նե րը 
կապ ված է ին ա սի ա կան եւ Ատ լան տյան օվ կի ա նո սի մյուս ա փին գտն վող ա ռեւտ րային գոր ծըն-
կեր ե րկր նե րի հետ։ Վի զո ւա լի զա ցի այի « ռե ժիմ նե րից» մե կում գծի թա վու թյունն ար տա հայ տում է 
մի ե րկ րից մեկ այլ ե րկ րին տրա մադր վող փո խա ռու թյան չա փը, ի սկ գու նային ան ցու մը դե ղի նից 
նարն ջա գույ նի ցույց է տա լիս փո խա ռու թյան «ան հու սա լի ու թյան» աս տի ճա նը, այ սինքն՝ այն, որ 
պարտ քը դժ վար թե մար վի։

 Մեկ այլ ա վե լի հա ճե լի թե մայի հետ է կապ ված օ րի նակ՝ National Geographic-ի ստեղ ծած խա բու սի-
կո րեն պարզ թվա ցող վի զո ւա լի զա ցի ան, ո րը ցույց է տա լիս Ա ՄՆ ե րեք քա ղաք նե րի՝ Նյու-Յոր քի, 
Չի կա գոյի եւ Լոս Ան ջե լե սի կա պե րը գի նե գոր ծա կան հիմ նա կան շր ջան նե րի հետ: Այն նաեւ ցույց է 
տա լիս, թե ի նչ պես է յու րա քան չ յուր կե տից ապ րան քը փո խադր վում մյուս կետ եւ տար բեր եր թու-
ղի նե րի հե տե ւան քով է կո լո գի ա կան ի նչ աս տի ճա նի բա ցա սա կան հե տե ւանք ներ են ա ռա ջա նում 
ջեր մո ցային գա զե րի ար տա նե տում նե րի ա ռու մով: Այս վի զո ւա լի զա ցի ան ցույց է տա լիս, որ, օ րի-
նակ, նյույորք ցի նե րը, Բոր դոյի գի նի գնե լով, ա վե լի քիչ վնաս են հասց նում շր ջա կա մի ջա վայ րին, 
քան, ե թե գնեն Կա լի ֆոռ նի ա յում ար տադր ված գի նի։

SourceMap նա խա գի ծը, ո րն սկ սել են Մա սա չու սեթ սի տեխ նո լո գի ա կան ի նս տի տու տի (MIT) բիզ-
նես դպ րո ցում, կա ռուց ված քային եւ ֆունկ ցի ո նալ դի ագ րամ ներն օգ տա գոր ծում է, որ պես զի 
ման րա մասն ու սում նա սի րի ո ղջ աշ խար հում ար դյու նա բե րա կան ար տադ րան քի հա մար հում քի 
եւ բա ղադ րիչ նե րի գնում նե րի օ րի նա չա փու թյուն նե րը։ Նա խագ ծի ստեղ ծող նե րի քրտ նա ջան աշ-
խա տան քի շնոր հիվ օգ տա տե րե րը հի մա կա րող են հեշ տու թյամբ ո րո նել եւ պար զել ցան կա ցած 
ար տադ րան քի հում քի աղ բյու րը՝ Ecco կո շիկ նե րից սկ սած եւ նարն ջի հյութով վեր ջաց րած: Նրանք 
կա րող են պար զել նաեւ այն, թե որ քան վնաս է հասց վել շր ջա կա մի ջա վայ րին դրանց ար տադ-
րու թյան հա մար:

 

http://www.nytimes.com/interactive/2011/10/23/sunday-review/an-overview-of-the-euro-crisis.html
http://www.nytimes.com/interactive/2011/10/23/sunday-review/an-overview-of-the-euro-crisis.html
http://www.sankey-diagrams.com/carbon-footprint-sankey-of-wine-transport/
http://www.sankey-diagrams.com/carbon-footprint-sankey-of-wine-transport/
http://www.sankey-diagrams.com/carbon-footprint-sankey-of-wine-transport/
http://www.sankey-diagrams.com/carbon-footprint-sankey-of-wine-transport/
http://sourcemap.com/view/1760
http://sourcemap.com/view/1760
http://sourcemap.com/view/1011
http://sourcemap.com/view/1011
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Ցույց տալ հի ե րար խի ան
 

Ն կար 92.OpenSpending.org (Open Knowledge Foundation)
 
1991թ. հե տա զո տող Բեն Շնեյ դեր մե նը հայտ նա գոր ծեց վի զո ւա լի զա ցի այի նոր ձե ւա չափ, ո րը կոչ-
վում է «treemap»: Այն բաղ կա ցած է մի մյանց մի ա հյուս ված քա ռան կյուն նե րից: Յու րա քան չ յուր քա-
ռան կյան մա կե րե սը ներ կա յաց նում է հա մա պա տաս խան քա նա կու թյու նը բաղ կա ցու ցիչ նե րի հան-
րա գու մա րի մի ջո ցով կամ էլ ո ւղ ղա կի։ Սա քար տե զագր ման հար մար եւ ին տո ւի տիվ ին տեր ֆեյս 
է ցան կա ցած բա ղադ րիչ նե րից կազմ ված վի զո ւա լի զա ցի այի հա մար՝ լի նի դա պե տա կան բյու ջե ի 
վի զո ւա լի զա ցի ան՝ ը ստ պե տա կան մար մին նե րի եւ են թա կա ռուց վածք նե րի, ար ժեթղ թե րի շու կան՝ 
ը ստ ըն կե րու թյուն նե րի կամ ո լորտ նե րի, թե ծրագ րա վոր ման լե զուն իր դա սե րով եւ են թա դա սե-
րով։ Մեկ այլ ար դյու նա վետ ձե ւա չափ է դեն դոգ րա մը, ո րն ա վե լի շատ տի պիկ կա ռուց ված քային 
գծա գիր է հի շեց նում, որ տեղ են թա դա սե րը ճյու ղա վոր վում են մեկ ա ռանց քից:

 

http://www.cs.umd.edu/hcil/treemap-history/
http://openspending.org/
http://openspending.org/
http://openspending.org/
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Կողմ նո րոշ վել տվյալ նե րի մեծ բա զա նե րում
 

Ն կար 93. Մեծ Բրի տա նի ա յում 19992000 թթ. բո լոր մահ վան ել քով պա տա հար նե րը (BBC)

 Թե եւ տվ յալ նե րի վի զո ւա լի զա ցի ան ծա նոթ ին ֆոր մա ցի ան նոր տե սան կյու նից ցու ցադ րե լու հար-
մար ձեւ է, սա կայն ի ՞նչ պետք է ա նեք, ե թե ու նեք ամ բող ջո վին նոր ին ֆոր մա ցի ա, ո րում օգ-
տա տե րե րը ցան կա նում են կողմ նո րոշ վել: Տվ յալ նե րի այս դա րաշր ջա նում գրե թե ա մեն օր նոր 
բա ցա հայ տում ներ են տե ղի ու նե նում՝ սկ սած Է րիկ Ֆի շե րի հե ղի նա կած Flickr-ի լու սան կար նե-
րի աշ խար հագ րա կան վեր լու ծու թյունից եւ վեր ջաց րած Նյու-Յոր քի քա ղա քա պե տա րա նի կող մից 
հա զա րա վոր ու սու ցիչ նե րի աշ խա տան քի գնա հա տում ները հրա պա րա կե լուց, ո րոնք նախ կի նում 
գաղտ նի է ին պահ վում:

Այս տվյալ նե րի բա զա ներն ա ռա վե լա գույնս օգ տա կար են, ե րբ օգ տա տե րե րը հնա րա վո րու թյուն 
ու նեն փնտ րել եւ գտ նել ան ձամբ ի րենց հա մար ա մե նա կա րե ւոր ին ֆոր մա ցի ան:

2010թ. The New York Times-ը ստա ցավ Netflix-ի փակ պահ վող տվյալ ներն այն մա սին, թե քա ղա-
քի որ հատ ված նե րը սո վո րա բար ի նչ ֆիլ մեր են վար ձում։ Թե եւ Netflix-ը հրա ժար վեց թվե րը բաց 
տե ղադ րե լուց, The New York Times-ը ստեղ ծեց հե տաքրք րա շարժ տ վ յալ նե րի բա զա, ո րը թույլ էր 
տա լիս օգ տա տե րե րին ը ստ քա ղա քի 12 թա ղա մա սե րի տես նել 100 ա մե նա շատ վարձ ված ֆիլ մե րի 
ցան կը մին չեւ փոս տային ին դեք սի ճշգր տու թյամբ։ Յու րա քան չ յուր թա ղա մա սի գու նային հա գեց-
վա ծու թյան տար բեր աս տի ճան ներ ու նե ցող « ջեր մային քար տե զի» մի ջո ցով օգ տա տե րե րը կա րող 
է ին ա րագ գլ խի ը նկ նել, թե կոնկ րետ որ ֆիլ մը որ տեղ է ա մե նա պա հանջ վա ծը։

 Նույն տար վա վեր ջին պար բե րա կա նը հրա պա րա կեց Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րում տաս նա մյա կը մեկ 
ան ցկաց վող մար դա հա մա րի տվյալ նե րը դրանց տա րա ծու մից ան մի ջա պես մի քա նի ժամ ան ց: 

http://www.flickr.com/photos/walkingsf/sets/72157624209158632
http://www.flickr.com/photos/walkingsf/sets/72157624209158632
http://www.flickr.com/photos/walkingsf/sets/72157624209158632
http://projects.wsj.com/nyc-teachers/
http://projects.wsj.com/nyc-teachers/
http://www.nytimes.com/interactive/2010/01/10/nyregion/20100110-netflix-map.html
http://www.nytimes.com/interactive/2010/01/10/nyregion/20100110-netflix-map.html
http://www.nytimes.com/projects/census/2010/explorer.html
http://www.nytimes.com/projects/census/2010/explorer.html
http://www.nytimes.com/projects/census/2010/explorer.html
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Adobe Flash ծրագ րով ստեղծ ված ին տեր ֆեյ սը օգ տա տե րե րին հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս ա մե-
նայն ման րա մաս նու թյամբ՝ ը նդ հուպ մին չեւ յու րա քան չ յուր ը նտ րա կան տե ղա մա սի մա կար դա կով 
(ո րոնց քա նա կը ե րկ րում հաս նում է 8.2 մի լի ո նի), տես նել բնակ չու թյան բաշ խումն ը ստ ռա սա յա-
կան պատ կա նե լի ու թյան, ե կամ տի եւ կր թու թյան: Ը նդ ո րում, տվ յալ ներն այն քան ման րա մասն է ին 
ներ կա յաց ված, որ դրանց հրա պա րակ ման ա ռա ջին մի քա նի ժամ վա ըն թաց քում տպա վո րու թյուն 
էր ստեղծ վում, թե դուք աշ խար հում ա ռա ջին մարդն եք, ո րն ու սում նա սի րում է տվյալ նե րի բա զայի 
կոնկ րետ ո րե ւէ խում բը:

Ն ման ին տեր ֆեյս ու նե ցող եւ գո վա սան քի ար ժա նի վի զո ւա լի զա ցի ա նե րից է BBC-ի հե տաքն նու-
թյու նը ճա նա պար հային պա տա հար նե րի մա հա ցու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, ի նչ պես նաեւ բազ մա-
թիվ փոր ձե րը՝ ին դեք սա վո րե լու հս կա յա կան ծա վալ նե րի հաս նող եւ եր բեմն ան կա նոն ձե ւով ներ-
կա յաց ված տվյալ նե րը, ի նչ պի սիք են Ի րա քի եւ Աֆ ղանս տա նի պա տե րազմ նե րի մա սին Wikileaks-ի 
հրա պա րա կած հաշ վետ վու թյուն նե րը:

Ի րա դար ձու թյուն նե րի այ լընտ րան քային զար գա ցում նե րի կան խա տե սում
 

Ն կար 94. Բյու ջե ի կան խա տե սու մը՝ հա մե մա տած ի րա կա նու թյան հետ (New York Times)

New York Times-ո ւմ հրա պա րակ ված Ա ման դա Քոք սի « մա ցա ռա խո զի տեսք» ու նե ցող դի ագ րա մը, 
ո րը բյու ջե ի ցա վա լի ո րեն շատ լա վա տե սա կան կան խա տե սում ներ էր պա րու նա կում վեր ջին տա-
րի նե րի ըն թաց քում, ցույց է տա լիս, որ եր բեմն այն, ի նչ պա տա հում է, շատ ա վե լի ան հե տաքր քիր 
է, քան այն, ին չը չի պա տա հում: Քոք սի գծային գրա ֆի կը, ո րը պատ կե րում է պա տե րազ մի եւ 
հար կային ար տո նու թյուն նե րի տա սը տա րի նե րից հե տո բյու ջե ի ա հագ նա ցող դե ֆի ցի տը, ցույց է 
տա լիս, թե որ քան ա նի րա տե սա կան կա րող են լի նել ա պա գայի նկատ մամբ սպա սում նե րը:

Բ րեթ Վիկ տո րը, ով եր կար տա րի ներ Apple ըն կե րու թյու նում աշ խա տել է որ պես ին տեր ֆեյ սի դի-
զայ ներ, (եւ «kill math» (չե ղար կել մա թե մա տի կան – ան գլ.) վի զո ւա լի զա ցի այի մի ջո ցով քա նա կա-

http://www.bbc.com/news/uk-15975720
http://www.bbc.com/news/uk-15975720
http://www.bbc.com/news/uk-15975720
http://www.nytimes.com/interactive/2010/02/02/us/politics/20100201-budget-porcupine-graphic.html
http://www.nytimes.com/interactive/2010/02/02/us/politics/20100201-budget-porcupine-graphic.html
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կան ին ֆոր մա ցի ա հա ղոր դե լու տե սու թյան հիմ նա դիրն է) ստեղ ծել է ին տե րակ տիվ փաս տաթղ թի 
նա խա տի պը: Իր օ րի նա կում, որ տեղ ներ կա յաց վում են է ներ գի այի խնայ ման մի ջոց նե րը, խմ բագր-
ման հա մար բաց հատ ված ներ կան, մաս նա վո րա պես ե լա կե տային պայ ման ներ եւ դրույթ ներ: Ը ստ 
այդ դրույթ նե րի՝ մեկ պարզ քայ լը, ի նչ պի սին է, օ րի նակ, դա տարկ սե նյակ նե րում լույսն ան ջա տե լը, 
կա րող է խնայել քա րած խի 2-40 կա յան նե րի ար տադ րած է ներ գի ան: Տեքս տի մի ջին հատ վա ծում 
գտն վող տո կո սային ար ժե քը փո խե լիս ի նք նըս տին քյան թար մաց վում է տեքս տի մյուս մա սը:

Ա վե լի շատ օ րի նակ նե րի եւ ա ռա ջար կու թյուն նե րի ծա նո թա նա լու հա մար կա րող եք օ գտ վել The 
New York Times-ի աշ խա տա կից Մե թյու է րիք սո նի կազ մած վի զո ւա լի զա ցի այի, քար տեզ նե րի եւ 
ին տե րակ տիվ գրա ֆիկ նե րի տար բեր կի րա ռում նե րի ցան կից:

 
Երբ պետք չէ օգ տա գոր ծել տվյալ նե րի վի զո ւա լի զա ցի ա
 
Ի վեր ջո, տվ յալ նե րի ար դյու նա վետ վի զո ւա լի զա ցի ան պայ մա նա վոր ված է լավ, մա քուր, ճշգ րիտ 
եւ ի մաս տա լից ին ֆոր մա ցի այով: Ի նչ պես որ լավ մեջ բե րում նե րը, փաս տերն ու նկա րագ րու թյուն-
ներն են հարս տաց նում ու ա վե լի ազ դե ցիկ դարձ նում պատ մո ղա կան նյու թը, այն պես էլ տվայլ-
նե րի վի զո ւա լի զա ցի ան կա րող է լավ լի նել այն քա նով, որ քա նով լավն են դրա նում կի րառ ված 
տվ յալ նե րը:

 

Երբ է ձեր պատ մու թյու նը հնա րա վոր ա վե լի լավ ներ կա յաց նել տեքս տի կամ 
մուլ տի մե դի այի մի ջո ցով
 
Եր բեմն մի այն տվյալ նե րը չեն կա րող լա վա գույնս ներ կա յաց նել պատ մու թյու նը: Չնա յած որ մի-
տում ներ կամ ամ փո փում ցույց տվող պարզ դի ագ րա մը կա րող է օգ տա կար լի նել, լու սա բան վող 
խնդ րի ի րա կան հե տե ւանք նե րի մա սին պատ մե լը կա րող է ա վե լի ան մի ջա կան եւ ազ դե ցիկ լի նել 
ըն թեր ցող նե րի վրա:

 
Երբ դուք շատ քիչ տվյալ ներ ու նեք
 
Ըն դուն ված է ա սել, որ «ա ռան ձին, ա ռանց հա մա տեքս տի թի վը ո չինչ չի նշա նա-
կում»: Սո վո րա բար նո րու թյուն նե րի խմ բա գիր ներն այս պես են ար ձա գան քում մեջ-
բեր ված վի ճա կագ րու թյա նը̀  «ին չի՞ հետ հա մե մա տած»: Ա րդյոք ա ճի՞, թե՞ ան կման 
մի տում կա: Ո ՞րն է նոր մալ:
 

Երբ ձեր տվյալ նե րում կան շատ քիչ տա տա նում ներ, չկա ոչ մի հս տակ մի տում 
կամ եզ րա կա ցու թյուն
 
Եր բեմն ձեր տվյալ նե րը Excel-ո ւմ կամ դրա պես ծրագ րում հա վա քե լուց հե տո բա-
ցա հայ տում եք, որ ին ֆոր մա ցի ան «աղմ կոտ» է, կան բազ մա թիվ տա տա նում ներ, 
կամ մի տում նե րի հա րա բե րա կան բա ցա կա յու թյուն: Ա րդյոք պե՞տք է X կոոր դի նա տը 
բարձ րաց նեք զրոյից եւ հասց նեք մին չեւ ա մե նա փոքր թվից ներ քեւ գտն վող ի նչ-որ 
ար ժե քի մա կար դա կի, որ պես զի գրա ֆի կի գծին ո րո շա կի ձեւ տաք: Ոչ: Կար ծես դուք 
ու նեք եր կի մաստ տվյալ ներ, եւ հե տե ւա բար ա վե լի շատ փորփ րե լու եւ վեր լու ծե լու 
կա րիք կա:

http://worrydream.com/#!/TenBrighterIdeas
http://www.ericson.net/content/2011/04/international-journalism-festival-links/
http://www.ericson.net/content/2011/04/international-journalism-festival-links/
http://www.ericson.net/content/2011/04/international-journalism-festival-links/
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Երբ քար տե զը քար տեզ չէ

 Խոսքն այն մա սին է, ե րբ տա րա ծա կան տար րը ի մաս տա լից կամ գրա վիչ չէ, կամ շե ղում է ու շադ-
րու թյունն այն պի սի թվային մի տում նե րից, ի նչ պի սիք են ժա մա նա կի ըն թաց քում փո փո խու թյուն-
նե րը կամ ոչ կից տա րածք նե րում նմա նու թյուն նե րի ցու ցադ րու թյու նը:

 
Մի մո ռա ցեք ա ղյու սակ նե րի մա սին
 
Ե թե դուք ու նեք հա մե մա տա բար քիչ տվյալ ներ, սա կայն դրանք կա րող են օգ տա կար լի նել ձեր 
ըն թեր ցող նե րից ո մանց հա մար, կա րե լի է այն ա ղ յու սակ նե րով ներ կա յաց նել: Այն մա քուր է, հեշտ 
է կար դա լու հա մար եւ չի ստեղ ծում « պատ մու թյան» ա նի րա կան սպա սե լիք ներ: Ի րա կա նում տար-
րա կան ին ֆոր մա ցի այի հա մար ա ղ յու սակ նե րը կա րող են լի նել շատ ար դյու նա վետ եւ է լե գանտ:

Բ րա յան Սու դա, (optional.is)

ՏԱՐ ԲԵՐ ԳՐԱ ՖԻԿ ՆԵՐ ՏԱՐ ԲԵՐ ՊԱՏ ՄՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ ԵՆ ՊԱՏՄՈՒՄ
 
Այս թվային ժա մա նա կաշր ջա նում, ե րբ լայ նո րեն սկ սել են կի րառ վել ե ռա չափ տեխ նո լո գի ա ներ, 
մենք եր բեմն միտ ված ե նք մո ռա նալ, որ դա րեր շա րու նակ պար զա պես օգ տա գոր ծում է ինք թա-
նաք եւ թուղթ։ Թե եւ հի մա մենք նա յում ե նք թղ թին որ պես «երկ րորդ կար գի քա ղա քա ցու», ժա-
մա նա կի ըն թաց քում, ե րբ մենք տպագ րում եւ գրում է ինք ձեռ քով, կա րո ղա ցել ե նք ձեռք բե րել 
գի տե լիք նե րի հս կա յա կան հարս տու թյուն եւ ստեղ ծել ե նք թղ թի վրա տվյալ նե րը ներ կա յաց նե-
լու հի ա նա լի մե թոդ ներ։ Թե եւ ին տե րակ տիվ գրա ֆիկ նե րը, տվյալ նե րի վի զո ւա լի զա ցի ան եւ ին-
ֆոգ րա ֆի կա նե րը նո րա ձե ւու թյան վեր ջին ճիչն են, դրանք հրա ժար վում են լա վա գույն փոր ձից եւ 
մե թոդ նե րից, ո րոնք մենք սո վո րել ե նք: Եվ մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ հե տա դարձ հա յացք ե նք 
նե տում ստեղծ ված գրա ֆիկ նե րի եւ դի ագ րամ նե րի պատ մու թյա նը, կա րո ղա նում ե նք հաս կա նալ 
գի տե լի քի այդ մեծ պա շա րը եւ կի րա ռել այն նոր հար թու թյուն նե րում:

 Ա մե նա հայտ նի դի ագ րամ նե րի մի մասն ստեղծ վել է տվ յալ նե րի խիտ ա ղ յու սակ ներն ա վե լի լավ 
ներ կա յաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նից։ Ո ւի լ յամ Փլեյ ֆե րը շոտ լան դա ցի պո լիգ լոտ է, ո րն ապ րել է 
1700-ա կան նե րի վեր ջին եւ 1800-ա կան նե րի սկզ բին։ Նա մի այ նակ կա րո ղա ցել է աշ խար հին ներ-
կա յաց նել այն նույն գրա ֆիկ նե րը, ո րոնք մենք մին չեւ այժմ օգ տա գոր ծում ե նք։ Իր 1786թ. հրա տա-
րակ ված «Ա ռեւտ րային եւ քա ղա քա կան ատ լաս» վեր նագ րով գր քում (Commercial and Political Atlas) 
նա ներ կա յաց րել է սյու նա ձեւ դի ագ րա մը, որ պես զի հս տակ ցույց տա Շոտ լան դի այի ներ մուծ ման 
եւ ար տա հան ման ծա վալ նե րը բո լո րո վին նոր՝ վի զո ւալ ե ղա նա կով:
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Ն կար 95. Սյու նա ձեւ դի ագ րամ նե րի ա ռա ջին օ րի նակ նե րից (Ո ւի լ յամ Փլեյ ֆեր)

 Ա պա նա հայտ նի դարձ րեց բլի թա ձեւ գծա պատ կե րը իր « Վի ճա կագ րա կան հա մա ռո տագ րեր» (Sta
tistical Breviary) գր քում։ Այս նոր ձե ւի գծա պատ կեր նե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը ծա գեց ա ռեւտ րի 
ո լոր տում, սա կայն ո րոշ ժա մա նակ հե տո ի հայտ ե կան նաեւ այլ՝ կյան քեր փր կող գծա պատ կեր-
ներ։ 1854թ. Ջոն Սնոուն ստեղ ծեց իր հայտ նի « Լոն դո նի խո լե րայի քար տե զը», որ տեղ խո լե րայի 
յու րա քան չ յուր գրանց ված դեպ քի հաս ցե ի վրա փոք րիկ սեւ գիծ էր քա շում։ Ժա մա նա կի ըն թաց-
քում ա կն հայ տո րեն տե սա նե լի էր, որ հա մա ճա րակն ա վե լի շատ է տա րած վում, ի նչն էլ ստի պեց 
քայ լեր ձեռ նար կել խնդ րի կար գա վոր ման հա մար:
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Ն կար 96. Լոն դո նի խո լե րայի քար տեզ (Ջոն Սնոու)
 
Ժա մա նա կի ըն թաց քում այս նոր գծա պատ կեր նե րի ստեղ ծող նե րը դար ձան ա վե լի հա մար ձակ եւ 
շա րու նա կե ցին ա վե լի շատ փոր ձեր ա նել՝ հասց նե լով ո լորտն այն վի ճա կին, ո րը մենք այժմ տես-
նում ե նք։ Ա նդ րե-Մի շել Գե րին ա ռա ջինն էր, որ հրա պա րա կեց քար տեզ, ո րում տար բեր շր ջան ներ 
ներկ ված է ին տար բեր գույ նե րով՝ ը ստ կոնկ րետ փո փո խա կա նի։ 1829թ. նա ստեղ ծեց ա ռա ջին 
թե մա տիկ (գու նա վոր) քար տե զը՝ գույ նե րի մգու թյան աս տի ճա նով ներ կա յաց նե լով Ֆրան սի այի 
տար բեր շր ջան նե րում առ կա հան ցա վո րու թյան մա կար դա կը։ Այ սօր շատ ե նք նման քար տեզ ներ 
տես նում, ո րոնք ներ կա յաց նում են աշ խար հագ րա կան բաշ խում ու նե ցող ե րե ւույթ ներ՝ ով ո ւմ է 
ը նտ րել, հարս տու թյան բաշխ վա ծու թյունն ը ստ շր ջան նե րի եւ աշ խար հագ րա կան պա րա մետ րե-
րով մի մյանց հետ կապ ված այլ փո փո խա կան ներ։ Թվում է, թե սա շատ պարզ գա ղա փար է, սա-
կայն նույ նիսկ այ սօր դժ վար է այն յու րաց նել եւ ի րա գոր ծել, ե թե այն ճիշտ չի կի րառ վում:
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Ն կար 97. Ֆրան սի այի թե մա տիկ քար տե զը ը ստ հան ցա վո րու թյուն նե րի (Ա նդ րեՄի շել Գե րի)
 
Կան մի շարք գոր ծիք ներ, ո րոնք լավ լրագ րո ղը վի զո ւա լի զա ցի ա ներ ստեղ ծե լիս պետք է հաս-
կա նա եւ կի րա ռի։ Ռիս կային բա ներ նա խա ձեռ նե լու փո խա րեն շատ կա րե ւոր է, որ գծագ րե րի եւ 
դի ագ րամ նե րի հա մար լի նի ա մուր հիմք: Ա մեն ին չը, որ դուք կս տեղ ծեք, պետք է հիմն ված լի նի 
մի շարք փոքր գծագ րե րի եւ դի ագ րամ նե րի վրա։ Ե թե դուք կա րո ղա նաք վար պե տա նալ պարզ 
գծագ րե րի պատ րաստ ման գոր ծում եւ յու րաց նեք հիմ նա կան գի տե լիք նե րը, ա պա հեշ տու թյամբ 
կա րող եք ան ցնել ա վե լի բարդ վի զո ւա լի զա ցի ա ներ պատ րաս տե լուն, ո րոնք ի նք նին ստեղծ ված 
են այդ տար րա կան մա սե րից:

 Եր կու ա մե նա տար րա կան գծա պատ կեր նե րից են սյու նա ձեւ դի ագ րա մը եւ գծային գրա ֆի կը։ Թե-
եւ կի րա ռու թյան ա ռու մով դրանք նման են, ի մաս տային ա ռու մով կա րող են մեծ տար բե րու թյուն-
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ներ լի նել։ Օ րի նակ՝ դի տար կենք ի նչ-որ ըն կե րու թյան վա ճառ քի ցու ցա նիշ ներն ը ստ տար վա ա միս-
նե րի։ Մենք կու նե նանք 12 սյուն, ո րոնք կներ կա յաց նեն, թե որ քան գու մար է մտել ըն կե րու թյուն 
յու րա քան չ յուր ա միս։

Ն կար 98. Պարզ սյու նա ձեւ դի ագ րամ, ո րը հար մար է ա ռան ձին, ը նդ հատ վող տե ղե կու թյուն հա ղոր դե լու հա մար
 
Ե կեք տես նենք, թե ին չու պետք է օգ տա գործ վեն սյու նա ձեւ դի ագ րամ ներ եւ ոչ թե գծային։ Գծային 
գրա ֆիկ ներն ի դե ա լա կան են շա րու նա կա կան տվյալ նե րի հա մար։ Ի սկ մեր թվե րը ներ կա յաց նում 
են վա ճառ քը. սա ա մս վա ար դյունքն է, եւ այս տվյալ ներն ար դեն ստա տիկ են: Սյու նա ձեւ դի ագ-
րա մի շնոր հիվ մենք տե ղե կա նում ե նք, որ ըն կե րու թյու նը հուն վա րին աշ խա տել է 100 դո լար, ի սկ 
փետր վա րին՝ 120։ Ե թե մենք պատ կե րե ինք սա գծով, մի եւ նույն է, այն կներ կա յաց ներ նույն ար ժեք-
նե րը։ Սա կայն գծային դի ագ րա մով տպա վո րու թյուն կս տեղծ վեր, որ ամ սի 15-ին ըն կե րու թյունն 
ու նե ցել է 110 դո լար, ո րը ճիշտ չէ։ Սյու նա ձեւ դի ագ րամ ներն օգ տա գործ վում են ա ռան ձին, ոչ շա-
րու նա կա կան ար ժեք նե րի հա մար, մինչ դեռ գի ծը լավ է ներ կա յաց նում շա րու նա կա կան ար ժեք նե-
րը, ի նչ պի սին է, օ րի նակ, ջեր մու թյու նը։

 

Ն կար 99. Պարզ գծային դի ագ րամ, ո րը հար մար է շա րու նա կա կան տե ղե կու թյուն ներ կա յաց նե լու հա մար։

Մենք տես նում ե նք, որ ժա մը 08:00-ին ջեր մաս տի ճա նը 20°C է, ի սկ 09:00-ի ն՝ 22°C։ Ե թե նայենք 
գծին, որ պես զի գու շա կենք, թե ժա մը 08։30-ին որ քան է ե ղել ջեր մաս տի ճա նը, ա պա կա սենք, որ 
այն ե ղել է 21°C, ո րը ճիշտ է, քա նի որ ջեր մաս տի ճա նը շա րու նա կա կան ե րե ւույթ է, եւ յու րա քան-
չյուր կետ այլ ար ժեք նե րի հան րա գու մա րից չի կազմ ված. յու րա քան չ յուր կե տում այն տվյալ պա հի 
կոնկ րետ ար ժեք է, կամ եր կու այլ ար ժեք նե րի ճշգ րիտ գնա հատ ված մի ջի նը։
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 Թե՛ սյու նա ձեւ դի ագ րամ նե րը, եւ թե՛ գծային դի ագ րամ նե րը մի շարք տար բե րակ ներ ու նեն: 
Դրանք պատ մու թյուն պատ մե լու հի ա նա լի մի ջոց են, որ կա րող են օգ տա գործ վել տար բեր կերպ։ 
Օ րի նակ՝ դի տար կենք մի ըն կե րու թյուն, ո րն ու նի ե րեք խա նութ։

Ն կար 100. Խմ բային սյու նա ձեւ դի ագ րամ
 

Յու րա քան չ յուր ա մս վա հա մար ու նենք 3 մա սից բաղ կա ցած մեկ սյուն, ո րոնք ներ կա յաց նում են 3 
խա նութ նե րը։ Այ սինքն՝ ամ բողջ տա րին ներ կա յաց նող հատ վա ծում կա ը նդ հա նուր 36 սյուն: Ե թե 
դրանք դնենք ի րար կող քի եւ հա մե մա տենք, ա պա կա րող ե նք ան մի ջա պես հաս կա նալ, թե որ ամ-
սին որ խա նութն է ե ղել ա մե նաե կամ տա բե րը։ Սա պատ մու թյան մի մասն է, սա կայն մյուս մա սը 
թաքն ված է նույն տվյալ նե րի մեջ։ Ե թե մի ա վո րենք սյու ներն այն պես, որ յու րա քան չ յուր ա մս վա 
հա մար ու նե նանք մի այն մե կը, ա պա մենք այ լեւս չենք կա րո ղա նա հաս կա նալ թե, որ ամ սին որ 
խա նութն է ա մե նաե կամ տա բե րը ե ղել, սա կայն կի մա նանք, թե ո ղջ ըն կե րու թյու նը որ ամ սին է 
ա մե նա լավն աշ խա տել։
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Ն կար 101.  Խմ բային սյու նա ձեւ դի ագ րամ

Այս եր կուսն էլ մի եւ նույն ին ֆոր մա ցի ան հա ղոր դե լու ճիշտ եւ ըն դու նե լի տար բե րակ ներ են, սա-
կայն դրանք, նույն սկզբ նա կան տվյալ ներն օգ տա գոր ծե լով, պատ մում են եր կու տար բեր պատ-
մու թյուն ներ։ Տվ յալ նե րի հետ աշ խա տե լու ա մե նա կա րե ւոր մա սը որ պես լրագ րող հաս կա նալն է, 
թե դուք ի նչ պատ մու թյուն եք ու զում պատ մել̀  որ ա միսն է ա մե նա հար մա րը բիզ նես սկ սե լու հա-
մա՞ր, թե՞ որ խա նութն է ա ռա ջա տա րը: Սա մի պարզ օ րի նակ է, սա կայն տվյալ նե րի լրագ րու թյան 
ո ղջ ի մաս տը հենց սա է. պետք է ճիշտ հար ցադ րում ներ ա նել նախ քան չա փա զանց հե ռուն կգ նաք։ 
Պատ մու թյունն ին քը կուղ ղոր դի վի զո ւա լի զա ցի այի ը նտ րու թյան հար ցում։

 Սյու նա ձեւ եւ գծային դի ագ րամ նե րը տվյալ նե րի յու րա քան չ յուր լրագ րո ղի կող մից գրե թե ա մեն 
օր կի րառ վող գոր ծիք ներն ե ն։ Հիմն վե լով դրանց վրա` ար դեն կա րե լի է ան ցնել հիս թոգ րամ նե րի, 
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հո րի զո նա կան գրա ֆիկ նե րի, գծային գրա ֆիկ նե րի, ֆունկ ցի ո նալ եւ կա ռուց ված քային գրա ֆիկ նե-
րի եւ այլ տե սա կի գրա ֆիկ նե րի, ո րոնք բո լորն ու նեն մի ան ման հատ կու թյուն ներ, սա կայն նա խա-
տես ված են մի մյան ցից ո րո շա կի ո րեն տար բեր վող ի րա վի ճակ նե րի հա մար. վեր ջինս պայ մա նա-
վոր ված է նաեւ օգ տա գործ վող տվյալ նե րի քա նա կով, աղ բյու րով կամ էլ տեքս տում գծա պատ կե րի 
տե ղադր ման վայ րով:

Լ րագ րու թյան մեջ ա մե նա շատ կի րառ վող գծա պատ կեր նե րից մե կը քար տեզն է։ Ժա մա նա կը, քա-
նա կը եւ աշ խար հագ րա կան տվյալ նե րը քար տեզ նե րի ան բա ժան մասն ե ն։ Մենք միշտ ցան կա-
նում ե նք ի մա նալ, թե կոնկ րետ ո լոր տում որ քան կա այս կամ այն բա նից հա մե մա տած այլ ո լոր տի 
հետ, եւ ի նչ պես են տվյալ նե րը հո սում մի վայ րից մյու սը։ Ո ւս տի ֆունկ ցի ո նալ եւ կա ռուց ված քային 
դի ագ րամ նե րը եւ թե մա տիկ, (գու նա վոր) քար տեզ նե րը շատ օգ տա կար գոր ծիք ներ են, ո րոնց ար-
ժի տի րա պե տել լրագ րու թյան ո լոր տում վի զո ւա լի զա ցի ա ներ ստեղ ծե լու հա մար։

Չա փա զանց կա րե ւոր է, որ պես զի կա րո ղա նաք պատ շաճ կեր պով գու նա վո րել քար տե զը՝ չշ փո-
թեց նե լով ըն թեր ցող նե րին։ Քա ղա քա կան քար տեզ նե րը սո վո րա բար ներկ վում են տար բեր գույ նե-
րով եւ ը ստ գույ նե րի դա սա կարգ վում են «ա մե նը կամ ո չինչ» սկզ բուն քով յու րա քան չ յուր շր ջա նի 
հա մար, նույ նիսկ ե թե ե րկ րի ի նչ-որ մա սում տար բե րու թյու նը չի գե րա զան ցում մեկ տո կո սը: Գույ-
նե րի հետ աշ խա տան քը, սա կայն, չի պար տադ րում ը նտ րու թյուն կա տա րել եր կու գույ նե րի մի ջեւ. 
կա րե լի է նաեւ զգու շո րեն ը նտ րել գույ նե րի ե րանգ ներ եւ այդ պի սով ներ կա յաց նել տվ յալ նե րը։ 
Քար տեզ նե րը հաս կա նա լը լրագ րու թյան կա րե ւոր բա ղադ րիչ նե րից է։ «Ինչ», «ով», «երբ», «որ-
տեղ», «ին չու» եւ «ինչ պես» հար ցե րից քար տեզ նե րը հեշ տու թյամբ պա տաս խա նում են «որ տեղ» 
հար ցին։

Գ ծագ րե րի եւ գրա ֆի կա նե րի տար րա կան օ րի նակ նե րի հետ աշ խա տան քում վար պե տա նա լուց 
հե տո կա րող եք ան ցնել բարդ վի զո ւա լի զա ցի ա ներ ստեղ ծե լուն։ Ե թե դուք չեք հաս կա նում տար-
րա կան սկզ բունք նե րը, ա պա ձեր վի ու զա լի զա ցի այի հիմ քը խար խուլ կլի նի։ Սա շատ նման է լավ 
գրել սո վո րե լուն. օգ տա գոր ծում եք կարճ նա խա դա սու թյուն ներ, հաշ վի եք նս տում ըն թեր ցող նե րի 
հետ եւ նրանց եք հասց նում ա սե լի քը, այլ ոչ թե բար դեց նում եք ա մեն ի նչ՝ ցան կա նա լով խե լա ցի 
ե րե ւալ։ Նույն մո տե ցումն է տվյալ նե րի լրագ րու թյու նում. պետք չէ գնալ չա փա զան ցու թյան եւ ան-
ցնել սահ մա նը, փոքր բա նե րից սկ սե լը պատ մու թյուն պատ մե լու ա մե նաար դյու նա վետ ձեւն է, եւ 
ծա վալ նե րը պետք է մե ծաց նել աս տի ճա նա բար, ե րբ կա դրա ան հրա ժեշ տու թյու նը։

Լավ գր ված քը լի նում է կարճ։ Նա խա դա սու թյան մեջ չպետք է լի նեն ա վե լորդ բա ռեր, պար բե րու
թյու նում չպետք է լի նեն ա վե լորդ նա խա դա սու թյուն ներ այն սկզ բուն քով, ի նչ սկզ բուն քով, որ նկա րի 
վրա չպետք է լի նեն ա վե լորդ գծեր, կամ մե քե նան չպետք է ու նե նա ա վե լորդ մա սեր։ Սա չի նշա նա
կում, որ գրո ղը պետք է ա ռա վե լա գույ նը կարճ գրի նա խա դա սու թյուն նե րը, խու սա փի ման րա մաս
ներ ներ կա յաց նե լուց կամ թե մային ան դրա դառ նա մա կե րե սո րեն, այլ պար զա պես պետք է յու րա
քան չյուր բառն օգ տա գոր ծի պատ մե լու հա մար։

― Ո ւի լ յամ Շթ րանք կրտ սեր. (Ո ճի տար րե րը  1918)

Մի ան գա մայն նոր մալ է, ե թե պատ մու թյան մեջ չօգ տա գոր ծեք ձեր ու նե ցած տվյալ նե րի ա մեն մի 
տար րը։ Հա կիրճ լի նե լու հա մար պետք չէ թույլտ վու թյուն խնդ րել, դա պար զա պես պետք է կա նոն 
դառ նա:

Բ րա յան Սու դա, (optional.is)
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Տ ՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ՎԻ ԶՈ ՒԱ ԼԻ ԶԱ ՑԻ Ա «Ա ՐԱ Ի ՆՔԴ» ՍԿԶ ԲՈՒՆ ՔՈՎ. ՄԵՐ 
ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԻՔ ՆԵ ՐԸ

Ն կար 102. Wikileaksի հրա պա րա կած պա տե րազ մի հաշ վետ վու թյուն նե րը (The Guardian)
 
Հա մա ցան ցում տվյալ նե րի վի զո ւա լի զա ցի այի ի ՞նչ գոր ծիք ներ կան, ո րոնք հեշտ կի րա ռե լի են եւ 
ան վճար: Մենք Datablog եւ Datastore-ո ւմ փոր ձում ե նք հնա րա վո րինս օգ տա գոր ծել հա մա ցան ցի 
ըն ձե ռած ան վճար, լայն հնա րա վո րու թյուն նե րը:

 Գու ցե ա սածս ոչ ան կեղծ հն չի՝ հատ կա պես հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ մենք կա րո ղա նում 
ե նք օ գտ վել Guardian-ի գրա ֆիկ ներ եւ ին տե րակ տիվ ներ պատ րաս տող բաժ նի հի ա նա լի թի մի օգ-
նու թյու նից, սա կայն դա մի այն այն նա խագ ծե րի դեպ քում է, ո րոնց ի րա կա նաց ման հա մար մենք 
մի փոքր ա վե լի ժա մա նակ ու նենք. այդ օ րի նակ նե րից է հան րային ծախ սե րի մա սին քար տե զը 
(ո րն ստեղծ վել է Adobe Illustrator-ի մի ջո ցով) եւ Մեծ Բրի տա նի ա յում ան կար գու թյուն նե րի մա սին 
ա սե կո սե նե րի տա րա ծու մը Twitter-ո ւմ:

Սա կայն մեր ա ռօ րյա աշ խա տան քում օգ տա գոր ծում ե նք այն պի սի գոր ծիք ներ, ո րոնք կա րող է 
կի րա ռել յու րա քան չ յուր ոք, եւ ստեղ ծում ե նք վի զո ւա լի զա ցի ա ներ, ո րոնք յու րա քան չ յու րը կա րող 
է ա նել:

 Այս պի սով՝ ի ՞նչ ե նք մենք օգ տա գոր ծում

Google Fusion-ի ա ղ յու սակ ներ

http://www.guardian.co.uk/data
http://www.guardian.co.uk/data
https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/oct/26/government-spending-department-2010-11
https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/oct/26/government-spending-department-2010-11
https://www.theguardian.com/uk/interactive/2011/dec/07/london-riots-twitter
https://www.theguardian.com/uk/interactive/2011/dec/07/london-riots-twitter
https://www.theguardian.com/uk/interactive/2011/dec/07/london-riots-twitter
https://www.theguardian.com/uk/interactive/2011/dec/07/london-riots-twitter
http://www.google.com/fusiontables/Home/
http://www.google.com/fusiontables/Home/
http://www.google.com/fusiontables/Home/


233

Այս օն լայն տվյալ նե րի բա զան եւ քար տե զագր ման գոր ծի քը դար ձել են ման րա մաս նե րով լի քար-
տեզ ներ պատ րաս տե լու մեր հիմ նա կան գոր ծի քը, հատ կա պես այն քար տեզ նե րի, որ տեղ ան հրա-
ժեշտ է կի րա ռել պատ կե րը մո տեց նե լու, խո շո րաց նե լու գոր ծա ռույ թը: Այն հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս օգ տա գոր ծել Google-ի բո լոր քար տեզ նե րը, ը նդ ո րում բարձր ո րա կով, ո րոնք, օ րի նակ, 
կա րող են ցու ցադ րել բազ մա թիվ` մին չեւ 100 մե գա բայթ CSV ֆոր մա տով ֆայ լե րի տվյալ ներ: Ա ռա-
ջին ան գամ փոր ձե լիս Fusion Tables-ը կա րող է մի փոքր բարդ թվալ, բայց մի վա խե ցեք: Մենք 
օգ տա գոր ծել ե նք այս գոր ծի քը` ստեղ ծե լու վե րոն շյալ Ի րա քի պա տե րազ մի հաշ վետ վու թյուն նե րի 
հետ կապ ված քար տե զը, ի նչ պես նաեւ ստո րեւ ներ կա յաց վող քար տե զը ա նօ թե ւա նե րի մա սին:

Ն կար 103. Ա նօ թե ւա նե րի ին տե րակ տիվ քար տե զը (The Guardian)
 
Այս գոր ծի քի գլ խա վոր ա ռա վե լու թյու նը ճկու նու թյունն է. օ րի նակ` կա րե լի է վեր բեռ նել շր ջան նե րի 
սահ ման նե րի մա սին kml ֆոր մա տի ֆայլ, այ նու հե տեւ դա մի ա վո րել տվ յալ նե րի ա ղ յու սակ նե րի 
հետ: Այս ծա ռա յու թյունն աս տի ճա նա բար ձեռք է բե րում նոր ին տեր ֆեյս, ո րը պետք է էլ ա վե լի 
հեշ տաց նի քար տե զի օգ տա գոր ծու մը:

 Պետք չէ լի նել ծրագ րա վո րող այս ա մենն ա նե լու հա մար: Fusion-ի տար բեր շեր տեր ստեղ ծե լու 
գոր ծի քը թույլ է տա լիս մի ա վո րել մի քա նի քար տեզ ներ կամ ստեղ ծել ո րո նե լու եւ ֆիլտ րե լու հնա-
րա վո րու թյուն ներ, ո րոնք հե տա գա յում կա րող եք տե ղադ րել բլո գում կամ կայ քում:

Google-ի ին ժե ներ-ծ րագ րա վո րող Քեթ րին Հըր լի ի այս գե րա զանց ու սում նա կան նյու թե րը լավ 
սկիզբ կա րող են լի նել:

http://gmaps-samples.googlecode.com/svn/trunk/fusiontables/fusiontableslayer_builder.html
http://gmaps-samples.googlecode.com/svn/trunk/fusiontables/fusiontableslayer_builder.html
http://sites.google.com/site/fusiontablestalks/talks/fusion-tables-where-2-0-workshop
http://sites.google.com/site/fusiontablestalks/talks/fusion-tables-where-2-0-workshop
http://sites.google.com/site/fusiontablestalks/talks/fusion-tables-where-2-0-workshop
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Խոր հուրդ. oգ տա գոր ծեք  shpescape-ը գոր ծի քը shp ֆոր մա տի ֆայ լե րը Fusion Tables-ի փո խա կեր-
պե լու հա մար, որ պես զի այն օգ տա գոր ծե լի դառ նա: Նաեւ ու շադ րու թյուն դարձ րեք չա փա զանց 
բարդ քար տեզ նե րի վրա, քա նի որ Fusion-ը չի կա րող գլուխ հա նել մեկ վան դա կում ա վե լի քան 1 
մի լի ոն կե տե րի հետ:

Tableau Public

Ե թե ձեզ ան հրա ժեշտ չէ պրո ֆե սի ո նալ հրա տա րա կու թյան ան սահ մա նա փակ տա րածք, ա պա 
Tableau Public-ն ան վճար գոր ծիք է, ո րի մի ջո ցով կա րող եք հեշ տու թյամբ պատ րաս տել բա վա կա-
նին խր թին վի զո ւա լի զա ցի ա ներ մին չեւ 100,000 տող պա րու նա կու թյամբ: Մենք օգ տա գոր ծում 
ե նք այս գոր ծի քը, ե րբ կա րիք կա մի ա վո րե լու տար բեր տե սա կի դի ագ րամ ներ, ի նչ պես դա ար ված 
է աշ խար հում ա մե նա բարձր հար կե րի այս քար տե զում, ո րը պա րու նա կում է նաեւ սյու նա ձեւ դի-
ագ րամ:

 Կամ կա րող եք այն օգ տա գոր ծել որ պես տվյալ ներ վեր լու ծե լու գոր ծիք, ի նչն էլ մենք ա րել ե նք 
Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի դաշ նային ը նտ րու թյուն նե րի ծախ սե րի վե րա բե րյալ նա խագ ծի դեպ քում 
(թե եւ ծրագ րի ան վճար տար բե րա կի ա զատ տե ղը սպառ վեց: Սա մի բան է, ո րին ան հրա ժեշտ է 
ու շադ րու թյուն դարձ նել): Tableau-ն նաեւ պա հան ջում է տվյալ նե րը ֆոր մա տա վո րել բա վա կա նին 
յու րա հա տուկ տար բե րա կով, որ պես զի դրան ցից ա ռա վե լա գույ նը ստա նաք: Ե թե կա րո ղա նաք դա 
ա նել, ա պա ձեռք կբե րեք ի նչ-որ ին տո ւի տիվ հմ տու թյուն, ո րը գե րա զանց կաշ խա տի: Օ րի նակ՝ 
ար գեն տի նա կան La Nación պար բե րա կա նը տվյալ նե րի լրագ րու թյան հետ կապ ված ամ բողջ աշ-
խա տանքն ա նում է այս գոր ծի քով:

http://www.shpescape.com/
http://www.tableausoftware.com/public
http://www.tableausoftware.com/public
http://www.tableausoftware.com/public
https://www.theguardian.com/news/datablog/interactive/2012/mar/20/top-tax-rates-world
https://www.theguardian.com/news/datablog/interactive/2012/mar/20/top-tax-rates-world
https://www.theguardian.com/news/datablog/2012/feb/02/us-presidential-election-fundraising
https://www.theguardian.com/news/datablog/2012/feb/02/us-presidential-election-fundraising
http://blogs.lanacion.com.ar/data/
http://blogs.lanacion.com.ar/data/
http://blogs.lanacion.com.ar/data/
http://blogs.lanacion.com.ar/data/
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Ն կար 104. Նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րի ֆի նան սա վո րու մը (The Guardian)



236

Tableau-ի մա սին մի քա նի լավ ու սում նա կան նյու թեր կա րող եք գտ նել այս տեղ:

Խոր հուրդ. Tableau-ն նա խա տես ված է Windows օ պե րա ցի ոն հա մա կար գով աշ խա տող ան հա տա-
կան հա մա կար գիչ նե րի հա մար, թե եւ ստեղծ վում է9 նաեւ Mac հա մա կար գիչ նե րի հա մար: Օգ տա-
գոր ծեք տար բեր մի ջոց ներ, որ պես զի այն ստաց վի աշ խա տեց նել:

Google Spreadsheet-ի դի ագ րամ նե րը

 

Ն կար 105. Մեծ Բրի տա նի այի կա ռա վա րու թյան ծախ սե րը եւ հար կե րի գան ձու մը:
 

Գ ծային, սյու նա ձեւ եւ շր ջա նա ձեւ դի ագ րամ ներ պատ րաս տե լուց հե տո դուք կպար զեք, որ Google 
Spreadsheets ծա ռա յու թյու նը (ո րի ֆայլն ստեղ ծում եք Google-ի ձեր ի սկ հաշ վից), կա րող է հիմք ծա-
ռայել նաեւ ա վե լի բարդ եւ գրա վիչ դի ագ րամ ներ պատ րաս տե լու հա մար` նե րա ռյալ ա նի մաց ված 
շր ջա նակ նե րի, ո րն օգ տա գործ վել է Հանս Ռոս լին գի Gapminder նա խագ ծում: Ի տար բե րու թյուն 
Google-ի գ րա ֆիկ ներ եւ հա մա կար գեր ստեղ ծե լու այլ ծրագ րե րի՝ այս գոր ծի քի դեպ քում պետք չէ 
տի րա պե տել ծրագ րա վոր ման, այն շատ նման է Excel-ո ւմ դի ագ րամ ներ պատ րաս տե լուն, քա նի որ 
ան հրա ժեշտ է նշել տվ յալ նե րը եւ պար զա պես սեղ մել հա մա պա տաս խան նշա նի վրա, որ պես զի 
ստեղ ծեք դի ագ րամ: Ար ժի նաեւ ու սում նա սի րել այս գոր ծի քի կար գա վո րում նե րը, քա նի որ այն 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս փո խել գույ նե րը, վեր նագ րե րը եւ չա փե րը: Վեր ջին նե րը ու նեն բա վա-
կա նին չե զոք դի զայն, ին չը լավ է փոքր դի ագ րամ նե րի դեպ քում: Գծային դի ագ րամ նե րը ե ւս ու նեն 
մի քա նի հե տաքր քիր կար գա վո րում ներ, նե րա ռյալ ծա նո թագ րու թյուն եւ մեկ նա բա նու թյուն ա վե-
լաց նե լու հնա րա վո րու թյուն ներ:

Խոր հուրդ. ո րոշ ժա մա նակ տրա մադ րեք դի ագ րա մի ձե ւա փոխ ման հնա րա վո րու թյուն ներն ու-
սում նա սի րե լու հա մար, դուք կա րող եք այն հա մա պա տաս խա նեց նել ձեր գու նային ճա շա կին:

9  Այժմ Tableau ծրագիրը հասանելի է նաեւ Mac համակարգիչների համար

https://www.tableau.com/learn/training
https://www.tableau.com/learn/training
http://www.google.com/google-d-s/spreadsheets/
http://www.google.com/google-d-s/spreadsheets/
http://www.gapminder.org/
http://www.gapminder.org/
http://code.google.com/apis/chart/
http://code.google.com/apis/chart/
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Ն կար 106. Մահ վան դա տա պարտ ված ներ եւ մա հա պա տիժ ներ (Datamarket)
 

Փորփ րեք Ա ՄՆ մա հա պա տիժ նե րի այս տ վ յալ նե րի բա զան:

Datamarket-ը, ո րն ա ռա վել հայտ նի է որ պես տվյալ նե րի աղ բյուր, ի նք նին տվյալ նե րի վի զո ւա լի զա-
ցի այի լավ գոր ծիք է։ Դուք կա րող եք ներ բեռ նել ձեր սե փա կան տվյալ նե րը կամ օ գտ վել նրանց 
մեծ շտե մա րա նից։ Հնա րա վո րու թյուն ներն ա վե լի մեծ են, ե րբ բա ժա նոր դագր վում եք պրո ֆե սի ո-
նալ տար բե րա կին:

 Խոր հուրդ. այս գոր ծիքն ա վե լի լավ է աշ խա տում ժա մա նա կագ րա կան տվյալ նե րի դեպ քում, սա-
կայն ար ժի ծա նո թա նալ նաեւ ա ռա ջար կած տվյալ նե րի մեծ բազ մա զա նու թյան հետ:

Many Eyes

Ե թե եր բե ւէ ո րե ւէ կայ քի ան հրա ժեշտ է ե ղել խնամք եւ հո գա տա րու թյուն, ա պա դա IBM-ի Many 
Eyes-ն է։ Ե րբ գոր ծարկ վեց կայ քը, ո րը հիմ նադր վել էր Ֆեր նան դա Բ. Վի ե գա սի եւ Մար տին Ո ւո-
թեն բեր գի կող մից, այն յու րօ րի նակ փոր ձա ռու թյուն էր ըն ձե ռում մարդ կանց տվյալ նե րը ներ բեռ-
նե լու եւ դրանք վի զո ւա լի զաց նե լու ա ռու մով։ Հի մա, ե րբ հիմ նա դիր նե րը աշ խա տում են Google-ո ւմ, 
կայքն ան տես ված է, եւ ե րան գային շատ հնա րա վո րու թյուն ներ չու նի. եր կար ժա մա նակ է, ի նչ 
կայ քում նո րա մու ծու թյուն ներ չեն ե ղել։

http://datamarket.com/
http://datamarket.com/data/set/1n0t/#ds=1n0t!1o3i&display=line&m=tg,th,tj
http://datamarket.com/data/set/1n0t/#ds=1n0t!1o3i&display=line&m=tg,th,tj
http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/
http://fernandaviegas.com/
http://www.fernandaviegas.com/
http://www.bewitched.com/
http://www.bewitched.com/
http://www.bewitched.com/
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Ն կար 107. Doctor Who ֆիլ մի չար կեր պար նե րը (The Guardian)

 

 Խոր հուրդ. տվյալ նե րը ներ բեռ նե լուց հե տո խմ բագ րու մը հնա րա վոր չէ, ո ւս տի վս տահ ե ղեք, որ 
ո ւղ ղում ներն ու ստու գում ներն ա նեք ներ բեռ նե լուց ա ռաջ։
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Color Brewer

Ն կար 108.Color brewer կայ քը:
 
Color Brewer կայ քը ստեղծ վել է Փեն սիլ վա նի այի պե տա կան հա մալ սա րա նի կող մից պե տա կան 
ֆի նան սա վոր մամբ եւ ի րա կա նում նա խա տես ված է քար տեզ նե րի գույ ներ ը նտ րե լու հա մար։ Ե թե 
ցան կա նում եք քար տեզ ներ ստեղ ծել, ար ժի այս կայքն այ ցե լել։ Դուք կա րող եք ը նտ րել ցան կա-
ցած հիմ նային գույն եւ ու նե նալ բո լոր մնա ցած գույ նե րի կո դե րը։

Եվս մի քա նի բան

Ն կար 109. Color Brewerից այլ օ րի նակ



240

Ե թե չեք հա վա նում սրան ցից ոչ մե կը, ա պա փոր ձեք DailyTekk piece կայ քը, որ տեղ ա ռա ջարկ վում 
են ա վե լի շատ եւ բազ մա զան տար բե րակ ներ։ Վե րոն շյալ նե րը մի ակ գոր ծիք նե րը չեն, սա կայն 
դրանք ա մե նա հա ճախն են օգ տա գործ վում։ Կան նաեւ հե տե ւյալ կայ քե րը.

• Chartsbin ին տե րակ տիվ քար տեզ ներ ստեղ ծե լու գոր ծիք

• iCharts-ը մաս նա գի տա ցած է փոք րիկ գծագ րե րի վրա

• Geocommons-ը տրա մադ րում է տվյալ ներ եւ սահ մա նագ ծե րի վե րա բե րյալ 
տվյալ ներ հա մաշ խար հային եւ տե ղա կան քար տեզ ներ ստեղ ծե լու հա մար

 Կա նաեւ piktochart.com կայ քը, որ տեղ առ կա են թվե րով եւ տեքս տով վի զո ւա լի զա ցի ա ներ ստեղ-
ծե լու հա մար բազ մա թիվ կա ղա պար ներ։

Սայ մոն Ռո ջերս, The Guardian

 

 ԻՆՉ ՊԵՍ Ե ՆՔ ՄԵՆՔ ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԸ ՆԵՐ ԿԱ ՅԱՑ ՆՈՒՄ VERDENS 
GANG-Ո ՒՄ

Լ րատ վու թյան նպա տա կը լու րերն ըն թեր ցո ղին հնա րա վո րինս ա րագ հասց նելն է: Դա կա րե լի է 
ա նել լու սան կա րի, տե սա նյու թի, տեքս տի, ա ղ յու սա կի կամ գծագ րի, կամ էլ բո լո րի հա մադ րու-
թյան մի ջո ցով։ Վի զո ւա լի զա ցի ան ե ւս ու նի նույն` ա րագ տե ղե կաց նե լու նպա տա կը: Տվ յալ նե րի 
հետ աշ խա տե լու նոր գոր ծիք նե րը լրագ րող նե րին տա լիս են նյու թը նո րո վի ներ կա յաց նե լու հնա-
րա վո րու թյուն ներ եւ թույլ են տա լիս գտ նել այն պի սի պատ մու թյուն ներ, ո րոնք այլ կերպ հնա րա-
վոր չէր լի նի գտ նել: Ա հա Նոր վե գի այի ա մե նաըն թերց վող թեր թի՝ Verdens Gang-ի կող մից տվյալ-
նե րը ներ կա յաց նե լու մի քա նի օ րի նակ։

 

http://dailytekk.com/2012/02/27/over-100-incredible-infographic-tools-and-resources/
http://dailytekk.com/2012/02/27/over-100-incredible-infographic-tools-and-resources/
http://chartsbin.com/
http://www.icharts.net/
http://geocommons.com/
http://piktochart.com/
http://piktochart.com/
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Թ վեր
 

Ն կար 110։ Հար կա տու նե րի եւ վի ճա կա խա ղի տվյալ նե րը ներ կա յաց ված քար տե զով (Verdens Gang)

Այս պատ մու թյու նը հիմն ված է Նոր վե գի այի վի ճա կագ րա կան բյու րոյի եւ վի ճա կա խա ղե րի ո լոր-
տում ազ գային մե նաշ նորհ ու նե ցող ըն կե րու թյան տրա մադ րած տվյալ նե րի հի ման վրա։ Ին տե-
րակ տիվ գծագ րից ըն թեր ցո ղը կա րող է ստա նալ տար բեր տե ղե կու թյուն ներ Նոր վե գի այի յու-
րա քան չ յուր վար չա տա րած քային մի ա վո րի վե րա բե րյալ։ Վի զո ւա լի զա ցի ա յում ներ կա յաց ված է 
ե կամ տի այն տո կո սը, ո րը ծախս վում է խա ղադ րույք նե րի վրա։ Այն ստեղծ վել է Access, Excel, MySql 
եւ Flash ծրագ րե րով։

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=569832
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 Ցան ցեր

Ն կար 111 Հա րուստ նե րը մի մյանց հետ են շփ վում (Verdens Gang)
 
Մենք օգ տա գոր ծել ե նք սո ցի ա լա կան ցան ցե րի վեր լու ծու թյու նը, որ պես զի ու սում նա սի րենք Նոր-
վե գի այի ա մե նա հա րուստ մարդ կանց 157 որ դի նե րի եւ դուստ րե րի հա րա բե րու թյուն նե րը։ Մեր 
վեր լու ծու թյուն նե րը ցույց տվե ցին, որ հա րուստ մարդ կանց ժա ռանգ նե րը ժա ռան գում են նաեւ 
ի րենց ծնող նե րի կա պե րը։ Ը նդ հա նուր առ մամբ, կար մոտ 26 000 այդ պի սի կապ։ Գրա ֆի կա կան 
մասն ա րել ե նք Photoshop ծրագ րով։ Օգ տա գոր ծել ե նք Access, Excel, Notepad եւ սո ցի ա լա կան ցան-
ցե րի վեր լու ծու թյան Ucinet գոր ծի քը:
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Քար տեզ ներ

 
Ն կար 112. Ա նի մաց ված ջեր մային քար տեզ (Verdens Gang)

 
 Պարզ սյու նա ձեւ դի ագ րա մով հա մադր ված այս ա նի մաց ված ջեր մային քար տե զի մի ջո ցով կա րող 
եք ժամ առ ժամ հե տե ւել Օս լոյի կենտ րո նում տե ղի ու նե ցող հան ցա գոր ծու թյուն նե րին շա բաթ նե րի 
կամ ա միս նե րի ըն թաց քում։ Նույն ջեր մային քար տե զը ներ քե ւում ցույց է տա լիս նաեւ աշ խա տող 
ոս տի կան նե րի քա նա կը։ Քար տե զից ե րե ւում է, որ ե րբ ի րոք հան ցա գոր ծու թյուն տե ղի է ու նե-
նում, ոս տի կան նե րի թի վը նվա զա գույնն է: Այս քար տե զը պատ րաստ վել է ArcView եւ Spatial Analyst 
ծրագ րե րով։

http://www.vgtv.no/#!id=46131
http://www.vgtv.no/#!id=46131
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Տեքս տի վեր լու ծու թյուն
 

Ն կար 113. Կու սակ ցու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի ե լույթ նե րի տեքս տային վեր լու ծու թյուն (Verdens Gang)
 
Այս վի զո ւա լի զա ցի այի հա մար մենք վեր լու ծել ե նք Նոր վե գի այի յոթ կու սակ ցու թյուն նե րի ա ռաջ-
նորդ նե րի ե լույթ ներն ի րենց հա մա գու մար նե րի ժա մա նակ։ Բո լոր ե լույթ նե րը վեր լուծ վել են, ի նչն 
էլ ո րոշ պատ մու թյուն ներ նոր դի տան կյու նով ստեղ ծե լու ա ռիթ դար ձավ։ Յու րա քան չ յուր պատ մու-
թյու նում կար գրա ֆի կայի հղում, եւ ըն թեր ցող նե րը կա րող է ին ու սում նա սի րել քա ղա քա կան գոր-
ծիչ նե րի կող մից օգ տա գործ վող լե զուն։ Սա ստեղծ վել էր Excel, Access, Flash եւ Illustrator ծրագ րե-
րի կի րառ մամբ։ Ե թե այս վի զո ւա լի զա ցի ան ա նե ինք 2012թ., ա պա ին տե րակ տիվ ին ֆոգ րա ֆի կա 
պատ րաս տե լու հա մար կօգ տա գոր ծե ինք Javascript։

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stortingsvalget-2009/erna-er-applaus-dronningen/a/570321/
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Ամ փո փիչ դրույթ ներ
 
Ե՞րբ է ան հրա ժեշտ պատ մու թյու նը վի զո ւա լի զաց նել։ Հիմ նա կա նում դրա կա րի քը չի լի նում, սա-
կայն մենք եր բեմն ցան կա նում ե նք ու նե նալ վի զո ւա լի զա ցի ա ըն թեր ցո ղին օգ նե լու հա մար։ Մեծ 
ծա վա լով տե ղե կու թյուն ներ պա րու նա կող պատ մու թյուն նե րը շատ հա ճախ վի զո ւա լի զա ցի այի կա-
րիք են ու նե նում։ Ա մեն դեպ քում պետք է հնա րա վո րինս քն նա դա տո րեն մո տե նալ հար ցին, թե 
ի նչ տվյալ ներ ե նք ցան կա նում վի զո ւա լի զաց նել։ Ո րե ւէ թե մայի մա սին գրե լիս սո վո րա բար մենք 
դրա հետ կապ ված ա մեն ին չից տե ղ յակ ե նք լի նում, սա կայն ա րդյոք այդ ա մե նը պե՞տք է ըն թեր-
ցո ղին։ Եր բեմն բա վա կան է մի այն ա ղ յու սա կը կամ ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի զար գա ցում-
նե րը ցույց տվող գծա գի րը։ Տվ յալ նե րի լրագ րու թյու նում պար տա դիր չէ հս կա յա ծա վալ տվյալ ներ 
ներ կա յաց նե լը։ Այս տեղ կա րե ւո րը լրագ րու թյուն է ։

 Վեր ջին 2-3 տա րի նե րի ըն թաց քում նկատ վում է ին տե րակ տիվ գրա ֆի կա ներ եւ ա ղ յու սակ ներ 
պատ րաս տե լու հս տակ մի տում, ո րի նպա տակն ըն թեր ցո ղին տար բեր թե մա նե րի մեջ խո րա նա լու 
հնա րա վո րու թյուն տալն է։ Լավ վի զո ւա լի զա ցի ան նման է լավ նկա րի։ Դուք մի ան գա մից հաս կա-
նում եք, թե ի նչ է այն նշա նա կում` պար զա պես մի հա յացք նե տե լով։ Որ քան եր կար եք նա յում, այն-
քան շատ բան եք տես նում։ Վի զո ւա լի զա ցի ան ան հա ջող է, ե թե ըն թեր ցո ղը չգի տի, թե որ տե ղից 
սկ սի եւ որ տեղ ա վար տի, ի նչ պես նաեւ ե րբ վի զո ւա լի զա ցի ա յում չա փա զանց շատ են դե տալ նե րը։ 
Այս դեպ քում ա րդյոք ա վե լի լավ չէ՞ր պար զա պես տեքստ գրել։

Ջոն Բոնս, Verdens Gang

 

 ՀԱՆ ՐԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼ ՆԵՐՆ ԱՆ ՑՈՒՄ ԵՆ ԿԱ ՏԱ ՐՈՒՄ ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ 
ՖՈՐ ՄԱ ՏԻ

Տ վ յալ ներն ան գին ե ն։ Տվ յալ նե րի հա սա նե լի ու թյու նը թույլ է տա լիս այս կամ այն թե ման լու սա-
բա նել այն պես, որ այն կոնկ րետ ար դյունք նե րի է հան գեց նում՝ ա պա ցու ցե լով, որ լու սա բա նումն 
ար դյու նա վետ էր: Այ նո ւա մե նայ նիվ, տվյալ նե րի հետ սխալ աշ խա տան քի հետ ևան քով հնա րա վոր 
է, որ փաս տերն այն պի սի տա րօ րի նակ կա ռուց ված քով ներ կա յաց վեն, որ դրանք ո չինչ չա սեն ըն-
թեր ցո ղին։ Ե թե տվյալ նե րը քն նար կում նե րի տե ղիք չեն տա լիս կամ չեն նպաս տում կոնկ րետ թե-
մայի ըն կալ մանն այլ փաս տե րի կամ ի րա դար ձու թյուն նե րի հա մա տեքս տում, ա պա դրանք հան-
րու թյան հա մար քիչ ար ժեք կա րող են ու նե նալ:

 Նի գե րի ա յում ժո ղովր դա վա րու թյուն վե րա հաս տատ վեց 1999թ.՝ եր կար տա րի նե րի ռազ մա կան 
իշ խա նու թյու նից հե տո։ Տվ յալ նե րի հիմ քում ըն կած փաս տե րը հե տաքն նե լը իշ խա նու թյան հա-
մար որ պես վի րա վո րանք էր դիտ վում, ի նչ պես նաև խուն տայի հե ղի նա կու թյու նը կաս կա ծի տակ 
դնե լու փորձ։ Պե տա կան գաղտ նիք նե րի մա սին օ րեն քը պե տա կան աշ խա տող նե րին ար գե լում էր 
կա ռա վա րու թյան վե րա բե րյալ որ ևէ տե ղե կու թյուն տալ։ Ե րկ րում ժո ղովր դա վա րու թյան հաս տա-
տու մից նույ նիսկ 13 տա րի ան ց տվյալ ներ գտ նելն այս տեղ բարդ գործ է։ Պե տա կան ծախ սե րի վե-
րա բե րյալ տվյալ նե րը քիչ բան են ա սում բնակ չու թյան մեծ մա սին, ո րոնք քիչ բան են հաս կա նում 
ֆի նան սա կան հաշ վա պա հու թյու նից և բարդ թվա բա նու թյու նից:

Բջ ջային սար քե րի տա րած մա նը և ին տեր նե տին հա սա նե լի ու թյուն ու նե ցող նի գե րի ա ցի նե րի թվի 
ա ճին զու գըն թաց ի դեմս BudgIT կազ մա կեր պու թյան մենք մեծ հնա րա վո րու թյուն տե սանք տվյալ-
նե րի վի զո ւա լի զա ցի ա նե րի մի ջո ցով մարդ կանց պե տա կան ծախ սե րը բա ցատ րե լու եւ այդ թե մայի 
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շուրջ նրանց ներգ րա վե լու ա ռու մով։ Ա նհ րա ժեշտ էր նե րա ռել օգ տա տե րե րի բո լոր հար թակ նե րից, 
և մեր ձայ նը մարդ կանց լսե լի դարձ նել հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջո ցով։ Այս 
նա խագ ծի նպա տա կը հան րային տվյալ նե րը հա սա րա կա կան քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել է, 
ի նչ պես նաև փո փո խու թյան պա հանջ ներ կա յաց նող մեծ ցանց ստեղ ծե լը։

 

Ն կար 114։ BudgIT հա վել վա ծը (BudgIT Nigeria)

 Մարդ կանց հա ջո ղու թյամբ ներգ րա վե լու հա մար պետք է հաս կա նայինք, թե ի նչ են նրանք ու զում։ 
Ի ՞նչն է հե տաքրք րում Նի գե րի այի քա ղա քա ցուն։ Ո ՞ր ո լոր տից են նրանք ան տե ղ յակ։ Ի նչ պե՞ս կա-
րող ե նք տվյալ նե րը կար ևոր դարձ նել նրանց հա մար։ BudgIT-ի ան մի ջա կան թի րա խը Նի գե րի այի 
մի ջին վի ճա կագ րա կան գրա գետ քա ղա քա ցին էր, ո րն օ գտ վում էր օն լայն ֆո րում նե րից և սո ցի-
ա լա կան ցան ցե րից։ Տվ յալ նե րը պետք էր ներ կա յաց նել սեղմ և հա կիրճ, որ պես զի մեր ար տադ-
րան քը մր ցակ ցային ա ռա վե լու թյուն ներ ու նե նար, և կա րո ղա նայինք գրա վել տար բեր հե տաքրք-
րու թյուն ներ (օ րի նակ՝ հա մա կարգ չային խա ղեր, ըն թեր ցա նու թյուն, սո ցի ա լա կան ցան ցե րում 
շփում ներ) ու նե ցող օգ տա տե րե րի ու շադ րու թյու նը: Տվ յալ նե րից ի նչ-որ փոքր հատ ված Twitter-ո ւմ 
տա րա ծե լով կամ ին ֆոգ րա ֆի կայի մի ջո ցով ներ կա յաց նե լուց հե տո ա ռա ջա նում է մարդ կանց շա-
րու նա կա կան հե տաքրքր վա ծու թյունն ա ռա ջաց նե լու և ին տե րակ տիվ կեր պով ա վե լի մեծ պատ կե-
րին ծա նո թաց նե լու հնա րա վո րու թյուն:

Տ վ յալ նե րը վի զո ւա լաց նե լիս ան հրա ժեշտ է հաս կա նալ օգ տա տե րե րի գրա գի տու թյան աս տի ճա-
նը տվյալ նե րի հար ցում։ Որ քան էլ որ գե ղե ցիկ ու բազ մա կող մա նի լի նեն բարդ դի ագ րամ նե րը և 
ին տե րակ տիվ հա վել ված նե րը, դրանք կա րող են ի մաս տա լից ո չինչ չհա ղոր դել ըն թեր ցո ղին՝ կախ-
ված տվյալ ներ հաս կա նա լու վեր ջի նիս փոր ձից։ Լավ վի զո ւա լի զա ցի ան հաս կա նա լի է լի նում և 
ներ կա յաց նում պատ մու թյուն, ո րն ըն թեր ցո ղին հո գե հա րա զատ է:
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Մենք ա վե լի քան 10 000 նի գե րի ա ցի նե րի ներգ րա վե ցինք բյու ջե ի վե րա բե րյալ ծրագ րի շուրջ և 
բա ժա նե ցինք նրանց ե րեք խմ բի, որ պես զի ա մեն ի նչ ա ռա վե լա գույնս ար դյու նա վետ լի ներ։ Այդ 
խմ բե րը հետ ևյալն է ին.

• Պա տա հա կան ըն թեր ցող ներ. սրանք այն ըն թեր ցող ներն են, ո րոնք ցան կա նում են ա րագ 
և պարզ ին ֆոր մա ցի ա։ Նրանց հե տաքր քիր է տվյալ նե րի ը նդ հա նուր պատ կե րը, այլ ոչ թե 
ման րա մասն վեր լու ծու թյուն նե րը։ Մենք կա րող ե նք այս տե սակ ըն թեր ցող նե րին ներգ րա-
վել թվի թե րյան գրա ռում նե րի և ին տե րակ տիվ գրա ֆիկ նե րի մի ջո ցով։

• Ակ տիվ ըն թեր ցող ներ. այն ըն թեր ցող ներն են, ո րոնք խթա նում են քն նար կում նե րի ծա վա-
լու մը և օգ տա գոր ծում են տվյալ նե րը կոնկ րետ ո լոր տում ի րենց գի տե լիք նե րը խո րաց նե լու 
կամ տվյալ նե րից ար ված են թադ րու թյուն նե րը կաս կա ծի տակ դնե լու հա մար։ Այս ըն թեր-
ցող նե րին մենք ցան կա նում ե նք ա պա հո վել հե տա դարձ կա պով եւ հնա րա վո րու թյուն տալ 
ար տա հայ տել ի րենց նկա տա ռում նե րը, ա նել ի րենց դի տար կում ներն ու ի րենց եզ րա հան-
գում նե րը տա րա ծել սո ցի ա լա կան ցան ցե րում:

• Տ վ յալ նե րում փորփ րե լու սի րա հար ներ. ըն թեր ցող ներ, ո րոնք ցան կա նում են ան մշակ 
տվյալ նե րը վի զո ւա լի զա ցի այի և վեր լու ծու թյան հա մար։ Մենք նրանց պար զա պես տրա-
մադ րում ե նք դրանք ի րենց նպա տակն ի րա գոր ծե լու հա մար:

 
Ն կար 115. BudgIT հա վել վա ծը ցույց է տա լիս քա ղա քա ցի նե րի նա խընտ րու թյուն նե րը (BudgIT Նի գե րի ա)
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BudgIT-ո ւմ օգ տա տե րե րի մաս նակ ցու թյու նը հիմն ված է հետ ևյա լի վրա.

• Առ կա մի տում նե րի վե րա բե րյալ քն նարկ ման ծա վա լում: BudgIT-ը փոր ձում է հետ ևել առ ցանց 
և ցան ցից դուրս քն նար կում նե րին և հա մա պա տաս խան տվյալ ներ տրա մադ րել այդ թե-
մա նե րի վե րա բե րյալ: Օ րի նակ՝ 2012թ. նավ թային սեկ տո րում գոր ծա դուլ նե րի ժա մա նակ 
ցու ցա րար նե րը պա հան ջում է ին վե րա հաս տա տել վա ռե լի քի սուբ սի դի ա նե րը և կր ճա տել 
պե տա կան ան տե ղի և շքեղ ծախ սե րը։ BudgIT-ը հետ ևեց քն նար կում նե րին սո ցի ա լա կան 
ցան ցե րի մի ջո ցով և 36 ժամ վա ըն թաց քում ստեղ ծեց հա վել ված, ո րը թույլ էր տա լիս նի գե-
րի ա ցի նե րին վե րա կազ մա կեր պել ե րկ րի պե տա կան բյու ջեն։

• Հե տա դարձ կա պի լավ հա մա կարգ:  Մենք շփ վում ե նք օգ տա տե րե րի հետ քն նար կում նե րի 
և սո ցի ա լա կան ցան ցե րի մի ջո ցով։ Շատ օգ տա տե րեր հարց նում են, թե ի նչ պատ մու թյուն-
ներ են ըն կած տվյալ նե րի հիմ քում կամ ի նչ կար ծիք ու նենք դրա մա սին։ Մենք ա նում ե նք 
հնա րա վո րի նը, որ պես զի մեր պա տաս խան նե րը մի այն բա ցատ րեն տվյալ նե րի հիմ քում ըն-
կած փաս տե րը և չար տա հայ տեն մեր ան ձնա կան կամ քա ղա քա կան հա յացք ներն ու հա-
մոզ մունք նե րը։ Պետք է բաց պա հել հե տա դարձ կա պի հնա րա վո րու թյու նը, ակ տի վո րեն 
պա տաս խա նել մեկ նա բա նու թյուն նե րին, որ պես զի ստեղ ծա գործ ե ղա նա կով ներգ րա վենք 
օգ տա տե րե րին և վս տահ լի նենք, որ տվյալ նե րի շուրջ ձևա վոր ված հա մայն քը կեն սու նակ է:

• Ն շա նա կա լի դարձ նել տե ղա կան մա կար դա կում։ BudgIT-ը փոր ձում է տե ղայ նաց նել իր բո-
վան դա կու թյու նը և նպաս տել քն նար կում նե րի այն պի սի մի ջա վայ րի ստեղծ մա նը, ո րը կմի-
ա վո րի կոնկ րետ մարդ կանց խմ բի շա հերն ու հե տաքրք րու թյուն նե րը, ե րբ խոս քը մաս նա-
վոր խմ բին վե րա բե րող թի րա խա վոր ված տվյալ նե րի մա սին է։ Մաս նա վո րա պես, մենք շա-
հագրգռ ված ե նք մարդ կանց հու զող կար ևոր թե մա նե րի շուրջ նրանց հետ հա ղոր դակց վել, 
նրանց ներգ րա վել SMS հա ղոր դագ րու թյուն նե րի մի ջո ցով:

Yourbudgit.com-ո ւմ ծախ սե րի վե րա բե րյալ տվյալ նե րը հա սա նե լի դարձ նե լուց հե տո մենք մարդ-
կանց դի մե ցինք տար բեր հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջո ցով։ Նա խա տե սում ե նք 
ստեղ ծել քն նարկ ման այն պի սի շր ջա նակ, որ տեղ քա ղա քա ցի նե րը և պե տա կան մար մին նե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րը կկա րո ղա նան հան դի պել քա ղա քա պե տա րան նե րում և քն նար կել բյու ջե ի ա ռաջ-
նա հեր թու թյուն նե րը։

Մեր նա խագ ծի մա սին գրել են ի նչ պես տե ղա կան, այն պես էլ մի ջազ գային մա մու լում՝ սկ սած 
CP-Africa-ով վեր ջաց րած BBC-ո վ։ Associated Press գոր ծա կա լու թյան լրագ րող Յին քա Ի բու կու նի 
հա մար մենք պատ րաս տե ցինք 2001-2011թթ. բյու ջե նե րի՝ ան վտան գու թյա նը վե րա բե րող մա սե րի 
ամ փո փա գի րը: Շատ լրատ վա մի ջոց ներ տվյալ նե րում փորփ րե լու սի րա հար են և մե զա նից տվյալ-
ներ են խնդ րել ի րենց նյու թե րի հա մար։ Գա լիք ա միս նե րին նա խա տե սում ե նք հե տա գա հա մա-
գոր ծակ ցու թյուն լրագ րող նե րի և լրատ վա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ:

Օ լու սե ուն Օ նիգ բայն դը (Oluseun Onigbinde), BudgIT

 

http://www.cp-africa.com/2012/01/13/budgit-launches-cut-government-waste-application-for-the-2012-nigerian-budget/
http://www.cp-africa.com/2012/01/13/budgit-launches-cut-government-waste-application-for-the-2012-nigerian-budget/
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-16591389
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-16591389
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Ներգ րա վել մարդ կանց ձեր տվյալ նե րի շուրջ

Ն կար 116։ Ա րդյոք ար ժի՞ շա րու նա կել հե տաքն նու թյու նը (Wired.co.uk)

Տ վ յալ նե րը հրա պա րա կե լու չափ կա րե ւոր է նաեւ ըն թեր ցո ղից ար ձա գանք ստա նա լը։ Մար դը 
սխա լա կան է, հե տե ւա բար դուք էլ սխալ ներ, բաց թո ղում ներ կու նե նաք կամ պար զա պես ի նչ-որ 
բան սխալ հաս կա ցած կլի նեք։ Ձեր լսա րա նը ձեր ու նե ցած ա մե նա մեծ հարս տու թյուն նե րից է. 
նրանք կա րող են փաս տե րը ստու գել եւ ի հայտ բե րել այն պի սի բա ներ, ո րը ձեր մտ քով նույ նիսկ 
չէր ան ցել։

 Ա մեն դեպ քում լսա րա նին ներգ րա վե լը հեշտ չէ։ Դուք գործ ու նեք մարդ կանց մի խմ բի հետ, ո րոնք 
տա րի նե րի ըն թաց քում սո վո րել են մի կայ քից ա րագ մյուսն ան ցնե լուն եւ մի այն ծաղ րա կան մեկ-
նա բա նու թյուն ներ թող նե լուն։ Ձեր լսա րա նի մոտ վս տա հու թյուն ձեռք բե րե լը կա րե ւոր է, ո ւս տի 
նրանք պետք է ի մա նան, թե ի նչ կա րող են սպա սել, ի նչ պես կա րող են ար ձա գան քել, եւ վս տահ 
լի նեն, որ ի րենց ար ձա գանք նե րը լսե լի կլի նեն։

 Նախ պետք է մտա ծել, թե ով է ձեր լսա րա նը կամ ի նչ լսա րան եք ու զում ու նե նալ։ Դա կա րե լի է 
պար զել̀  նայե լով, թե ի նչ տե սա կի տվյալ ներ եք օգ տա գոր ծում։ Օ րի նակ՝ ե թե տվյալ նե րը վե րա-
բե րում են կոնկ րետ ո լոր տի, ա պա դա նշա նա կում է, որ դուք պատ րաստ վում եք ու սում նա սի-
րել կոնկ րետ այս ո լոր տի հետ հա ղոր դակ ցու թյու նը։ Ա րդյոք կա՞ն ա ռեւտ րային կազ մա կեր պու-
թյուն ներ, ո րոնց հետ կա րող եք կապ վել, եւ ո րոնք կցան կա նան ձեր ու նե ցած տվյալ նե րը հան-
րայ նաց նել եւ օգ նել, որ պես զի դրանք կա րո ղա նաք հասց նել ա վե լի լայն զանգ ված նե րի։ Ա րդյոք 
կա՞ հա մայն քային կայք կամ ֆո րում, ո րի հետ դուք կա րող եք կապ վել։ Կա՞ն ա րդյոք ո լոր տի հետ 
կապ ված թե մա տիկ պար բե րա կան ներ, ո րոնք կցան կա նան հրա պա րա կել տվ յալ նե րի հի ման վրա 
պատ րաս տած ձեր նյու թե րը։

 Սո ցի ա լա կան ցան ցե րը նույն պես կա րե ւոր գոր ծիք են, թե եւ դա կախ ված է նրա նից, թե ի նչ տվյալ-
ներ եք դուք օգ տա գոր ծում։ Օ րի նակ՝ ե թե ու սում նա սի րում եք հա մաշ խար հային բեռ նա փո խադ-
րում նե րի վի ճա կագ րու թյու նը, ա պա դժ վար թե մի այն պի սի խումբ գտ նեք Facebook կամ Twitter 
կայ քե րում, ո րը հատ կա պես հե տաքրքր ված կլի նի ձեր ու սում նա սի րու թյուն նե րով։ Մի ա ժա մա-
նակ, ե թե դուք ու սում նա սի րում եք կո ռուպ ցի այի աս տի ճա նը ո ղջ աշ խար հում կամ տե ղա կան 
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մա կար դա կում հան ցա վո րու թյան վե րա բե րյալ վի ճա կագ րու թյու նը, ա պա հա վա նա կան է, որ դա 
ա վե լի մեծ լսա րա նի հե տաքրք րի:

Twitter-ի դեպ քում ա մե նա լավ մո տե ցու մը ազ դե ցիկ գոր ծիչ նե րի հետ կապ վե լը եւ նրանց հա մա-
ռոտ բա ցատ րելն է, թե ին չով է ձեր գոր ծը կա րե ւոր: Նպա տա կա հար մար է, որ ձեր բա ցատ րու թյան 
հետ նե րա ռեք նաեւ հղում ձեր աշ խա տան քին։ Ե թե հա ջո ղու թյու նը ձեզ ժպ տա, ա պա նրանք ձեր 
աշ խա տան քով կկիս վեն ի րենց հե տե ւող նե րի հետ։ Սա լավ մի ջոց է նվա զա գույն ջան քով ձեր աշ-
խա տան քը լայն լսա րա նի հասց նե լու հա մար, սա կայն պետք չէ հե տապն դել հայտ նի մարդ կանց։

Լ սա րան ձեռք բե րե լուց հե տո պետք է մտա ծել, թե ի նչ պես լսա րա նին մաս նա կից դարձ նել ձեր 
աշ խա տան քին։ Ի հար կե, նրանք կա րող են կար դալ ձեր գրած պատ մու թյու նը, նայել ձեր ստեղ-
ծած ին ֆոգ րա ֆի կային կամ քար տեզ նե րին, սա կայն շատ ա վե լի ար ժե քա վոր է նրանց հե տա դարձ 
կա պի հնա րա վո րու թյուն տա լը, որ պես զի նրանք կա րո ղա նան ար ձա գան քել ձեր աշ խա տան քին։ 
Հա վա նա կան է, որ սա ձեզ տա նաեւ կա րե ւոր տե ղե կու թյուն ներ այն թե մայի մա սին, ո րը լու սա-
բա նում եք եւ այ նու հե տեւ կողմ նո րո շի ձեզ այդ թե մայի վե րա բե րյալ հե տա գա աշ խա տանք նե րում:

 Նախ, ա ռանց ա սե լու էլ պարզ է, որ հոդ վա ծին կից պետք է հրա պա րա կեք ան մշակ տվյալ նե րը: 
Կամ տվյալ նե րը պա հեք սո վո րա կան տեքս տի ֆոր մա տով, ե րբ տեքս տը ստո րա կետ նե րով է տա-
րան ջատ ված, կամ էլ դրանք պա հե լու հա մար օ գտ վեք եր րորդ կող մի ծա ռա յու թյուն նե րից, ի նչ-
պի սին է օ րի նակ՝ Google Docs-ը: Վեր ջի նիս պա րա գա յում կա տվյալ նե րի մի այն մեկ տար բե րակ, 
եւ դուք կա րող եք ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում թար մաց նել տվ յալ նե րը, ի սկ սխալ նե րի առ կա յու-
թյան դեպ քում ո ւղ ղել դրանք: Ա վե լի լավ է ա րեք ե ւ՛ մե կը, ե ւ՛ մյու սը: Մարդ կանց հա մար հնա րա վո-
րինս հեշտ դարձ րեք ձեր ան մշակ տվյալ նե րից օ գտ վե լը:

Ա պա փոր ձեք մտա ծել, թե ու րիշ ի նչ պես կա րե լի է ներգ րա վել լսա րա նին։ Ու շադ րու թյուն դարձ րեք 
այ ցե լու թյուն նե րի վի ճա կագ րու թյա նը եւ նրան, թե ձեր տվյալ նե րի որ մասն է ա մե նա շա տը մարդ-
կանց հե տաքրք րում։ Հնա րա վոր է, որ ա մե նա շատ դի տում ներ ու նե ցող հատ վա ծում կա մի բան, 
ո րը չեք նկա տել։ Օ րի նակ՝ հնա րա վոր է, որ դուք չմ տա ծեք, որ կա րե լի է ու շադ րու թյուն դարձ նել 
Իս լան դի ա յում աղ քա տու թյան ցու ցա նիշ նե րին, սա կայն ե թե մար դիկ դա շատ են դի տում, ա պա 
հնա րա վոր է, որ այն տեղ մի բան կա, ո րն ար ժի ու սում նա սի րել։

 Մի այն մեկ նա բա նու թյուն նե րի բո վան դա կու թյամբ մի սահ մա նա փակ վեք, փոր ձեք մտա ծել նաեւ 
դրա նից դուրս գտն վող այլ բա նե րի մա սին։ Կա րե լի՞ է ա րդյոք է լեկտ րո նային ա ղ յու սակ նե րի կոնկ-
րետ վան դակ նե րին կամ ին ֆոգ րա ֆի կայի կոնկ րետ հատ վա ծում մեկ նա բա նու թյուն ներ գրե լու 
հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծել։ Թե եւ շատ այլ կայ քե րում հրա պա րա կում նե րի տե ղադր ման հա մար 
հար մա րեց ված հա մա կար գե րը նման հնա րա վո րու թյուն չու նեն, սա կայն ար ժի սրան ու շադ րու-
թյուն դարձ նել, հատ կա պես ե թե ստեղ ծում եք ի նչ-որ յու րա հա տուկ բան: Սա կա րող է ձեր տվյալ-
նե րին ան գնա հա տե լի օ գուտ տալ:

Վս տահ ե ղեք, որ այլ ըն թեր ցող ներ նույն պես կա րո ղա նան տես նել այդ մեկ նա բա նու թյուն նե րը. 
շատ դեպ քե րում դրանք ու նեն գրե թե նույն քան ար ժեք, որ քան բնօ րի նակ տվյալ նե րը, եւ ե թե դուք 
այդ ին ֆոր մա ցի ան փակ եք պա հում, դուք մարդ կանց զր կում եք այդ ար ժե քից:

Վեր ջա պես այլ մար դիկ նույն պես կա րող են ցան կա նալ տե ղադ րել ի րենց ի սկ պատ րաս տած ին-
ֆոգ րա ֆի կա նե րը, ո րոնք հիմն ված են նույն տվյալ նե րի վրա. մտա ծեք, թե ի նչ պես կա րող եք այս 
ա մե նը հա մա տե ղել։ Օ րի նակ՝ կոնկ րետ տվյալ նե րի հա մար կա րող եք մտա ծել կոնկ րետ հեշ թեգ, 
կամ էլ, ե թե այն ար տա հայտ ված է պատ կեր նե րով, ա պա կա րող եք տա րա ծել Flickr-ի խմ բում։

 Գաղտ նի կեր պով տե ղե կու թյամբ կիս վե լու հնա րա վո րու թյու նը նույն պես կա րող է օգ տա կար լի նել։ 
Հնա րա վոր է, որ եր բեմն մարդ կանց հա մար ան վտանգ չլի նի հրա պա րա կայ նո րեն ձեր տվյալ նե-



251

րի բա զայի վրա ի նչ-որ բան ա վե լաց նե լը, կամ էլ հնա րա վոր է, որ նրանք հար մար չգտ նեն դա։ 
Հնա րա վոր է, որ նման դեպ քե րում մար դիկ նա խընտ րե ին ձեզ տե ղե կու թյուն տրա մադ րել է լեկտ-
րո նային փոս տով կամ ա նա նուն մեկ նա բա նու թյուն թող նե լով։

Ա մե նա կա րե ւոր բա նը, որ կա րե լի է ա նել ձեր ու նե ցած տվյալ նե րի հետ, դրանք հնա րա վո րինս 
լայ նո րեն եւ բաց ձե ւով տա րա ծելն է։ Ձեր ըն թեր ցող նե րին հնա րա վո րու թյուն տվեք ստու գել աշ-
խա տանքն ու մատ նա ցույց ա նել բաց թո ղում նե րը: Դա ան հա մե մատ ա վե լի լա վը կդարձ նի ձեր 
լրագ րո ղա կան աշ խա տան քը եւ այն փոր ձա ռու թյու նը, ո րն ըն թեր ցող նե րը կու նե նան ձեր աշ խա-
տան քը կար դա լիս:

 Դանքն Գիր, Wired.co.uk
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