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LAYİHƏNİ NƏ ZAMAN DATA 

JURNALİSİTAKADAN BAŞLAMAQ 

LAZIMDIR?



Dataya malik olduqda qrafiklər faydalıdır

Bəs data nədir?



Sizi əhatə edən hər şey datadır



Ətraflı izah etsək?

- Minlərlə mənbədən hər hansı rəqəmlər

- Peyk görüntüləri və xəritələr

- Şəkillər

- Mətnlərdə və çıxışlarda sözlərin sayı

- Qarşılıqlı əlaqələr

- Yerdə qalan hər şey



HEROQLİF KİMİ – BAXAN KİMİ 

ANLADIN

Nə alınmalıdır?



Peyvənd olunduqdan öncə və sonra xəstəliklər

http://graphics.wsj.com/infectious-diseases-and-vaccines/



Ancaq bəzən qrafika yaratmaq mümkün deyil

Ən yaxşısı datanı cədvəldə mətn kimi təqdim etməkdir

http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/57581/

http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/57581/


LAYİHƏ ÜÇÜN DATA 

JURNALİSTİKADAN NECƏ 

MÖVZU SEÇMƏK?

Bu çətindir!



Əjdahanın 

sözləri

Alberto Kairo: Öncə hekayə planlaşdırılmalı, ona 

uyğun struktur düşünülməlidir. Yalnız bundan 

sonra praktikada «skeleti» yaradılmalıdır. Əks 

halda vizualizasiya oxunulmaz olacaqdır. 



Hekayə yoxdursa heç kəsə maraqlı deyil

- Bir az kəşfiyyatçı olun. Əlinizdəki data hansı gizli nəticələr barədə məlumat verə 

bilər? 

- Əvvəl necə idi?  Bənzər ölkələrdə necədir?



Datanıza kontekst yaradın 

●Data Jurnalistika- dataya kontekst verən bir nəsnədir. Yəni siz məlumatı 

kompleks şəklində göstərirsiniz. Amma bu tək datanın keyfiyyətli təqdimatı deyil. 

Siz oxuculara nəsə danışmağa çalışırsız. Bu datanın həkayə formasına 

çevrilməsidir, bir növ vizual elementlərlə mətnin birləşdiyi bir sujetdir.  



Sizin düşüncə tərziniz

● Ən başlıca rolu sizin düşüncə tərziniz oynayır: datanı necə toplayırsız, 

vizulaziyasiyaya necə yanaşırsız. İnstrumentlər ikinci dərəcəlidir. 



İşiniz vasitəsi ilə cavablandıracağınız sualı 

müəyyənləşdirin
Kontekst: Kiyevradada seçkilər, bütün Kiyevdə yad üzlərlə dolu lövhələr, Maydan 

sonrası gözləntilər, bir çox korrupsioner məclisə düşməyə cəhd edir. 

Diqqət, sual: insanları nə maraqlandırır?



Kiyevdəki bölgə və korrupsionerlərin kim olduğunu 

bilmək fürsəti

http://texty.org.ua/mod/datavis/apps/kyivrada2014/ 



Dizayn baxımından idealdır

Amma hekayə maraq doğurmadı

http://texty.org.ua/mod/datavis/apps/kyivrada14v2/



Bu məlumatlar nəyi sübut

edə bilər?



Cavab

http://texty.org.ua/pg/article/devrand/read/29555/

Ukraynada ali təhsil 

ocaqlarının reytinqi



2014 Seçkilər

Ekspertlər seçki gecəsi hansı məlumatı gizlətdilər?

Hansı nəticəyə gəlmək olar?



Krım və Donbass səs versəydi nəticələr necə 

olardı?

http://texty.org.ua/mod/datavis/apps/vr2014/

Alternativ hekayə



Hekayə anlaşılan olmalıdır

Pensiya yaşı və

xidmət müddəti

necə artır, 

işləyən

təqaüdçülərin

pensiyası necə

olacaq



http://texty.org.ua/action/file/download?file_guid=58807

Pensiyanı hesablamaq üçün

2012, 2013, 2014-cü illər üçün

Ukraynadakı sığorta haqlarının

ödənildiyi orta əmək haqqı

(gəlir) tətbiq olunacaq.

http://texty.org.ua/action/file/download?file_guid=58807


Qanun layihəsinin saxtalaşdırılması

Əlimizdəki data: 

- İlk oxunuşdan  ikinci oxunuş üçün hazırlanan səsvermə normaları.

- İkinci oxunuş üçün saxtalaşdırılmış normalar.

Bunu necə təqdim etmək?



Min söz əvəzinə 3 rəng

7532 saylı qanun layihəsinin

saxtalaşdırılması: səsvermə

öncəsi mövcud olanlar

düzəlişlər qeyri-qanuni olaraq

dəyişdirilib, yeni düzəlişlər

əlavə edilb



Datanın gizlətdiyi hekayələr



Yenilik Novelty

Trend Trend

Proqnoz Forecast

ОО(Mifin)ifşası Debunking

Tipik nümayəndə Archetype

Datada “ağ qarğalar” Outlier

Andrew Flowers (Indeed.com, FiveThirtyEight.com)



Yenilik
Novelty





Ziyanlı iş: Park

yerləri ilə nə etmək

lazımdır?





Trend
Trend



Ortalama

qlobal

temperaturdan

sapma



Yaşıl illər

2013-2017-ci 

illərdə Kanev su 

anbarında mavi-

yaşıl yosunların 

çiçəklənməsi



Proqnoz
Forecast



Yaşınız və

gözlənilən

pensiya



ОО ООО(Mifin) ifşası
Debunking



Ukrayna Dəmiryollarının faydaları haqqında



Tipik nümayəndə
Archetype



Rəqabətin rolu

(«Вісник»)



Öncədən planlamırıq. 
Sərnişinlər səfərdən neçə

gün əvvəl bilet alırlar?



Ukraynalılar

platskard sevirlər. 

Satılmış biletlərin

sayl və

"Укрзалізниці"

gəlirləri



Bitki örtüyü indeksi Səthin temperaturu



Datada «ağ qarğalar»
Outlier



Portuqaliya: sadəcə fərqli 

olmaq. 
"Eurovision-2017" -nin qalibinin

mahnısı bir çox göstəricilərdə fərqlidir.

Boz nöqtələr - iştirakçı ölkələrin mahnıları

(Portuqaliyadan başqa)



Hər seçilmiş stansiya üçün gün

ərzində ortalama sərnişin sayını

göstəririk.



Kiyev 

Tovarniy. 
«Tituşki" lərin 

bölgələrdən

gətirildiyi bütün

stansiyalar ya

yükdaşıma ya da 

sərnişinlər

arasında qeyri-

populyar olub.



«Tituşki»ləri nə 

zaman 

gətirirdilər? 

«Tituşok»ların 

gətirilməsi 

Maidandakı ən 

dramatik 

hadisələrlə üst-

üstə düşdü.



«Tituşok»ları 

haradan 

gətirirdilər? 
Xuliqanların ən

böyük ixracatçısı

Xerson idi, həmçinin 

çox sayda Donetsk 

və Simferopoldan

gətirildi..



Data arasında bir hekayə axtararkən hər şey özünüzə verdiyiniz suallar və 

datada olan cavablar ilə başlayır . Suallar nə qədər gözlənilməz və

"axmaqdırsa" bir o qədər yaxşıdır.

Sonra aşağıdakı suallar ortaya çıxa bilər, bu da öz növbəsində interaktivlikdir.


