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I. Βασικές έννοιες
Ο όρος Computer Assisted Reporting (CAR) ή Computer Assisted Journalism ή ΔΥΥ (αν το
ελληνοποιήσουμε) δεν έφτασε ποτέ μέχρι την Ευρώπη, παρ’ όλο που όχι μόνο ο όρος αλλά
και οι αντίστοιχες πρακτικές διδάσκονταν στα πανεπιστημιακά τμήματα της Αμερικής εδώ
και πολλά χρόνια.
Στη βιβλιογραφία 1 παρατίθεται το πιο κάτω σχήμα για να περιγράψει τη σχέση τις
πολυπλοκότητας των τεχνολογικών μέσων που χρησιμοποιούνται στη ΔΥΥ και τον
απαιτούμενο χρόνο και εκπαίδευση.

Σχήμα 1 Πολυπλοκότητα τεχνολογιών και χρόνος εκπαίδευσης
Στο βασικό επίπεδο βρίσκονται οι απαραίτητες δεξιότητες: ανάγνωση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και ομάδων συζήτησης, χρήση απλών μεθόδων αναζήτησης, «αντιγραφή»
και «επικόλληση» από ιστοσελίδες, ανάγνωση ιστοσελίδων, διαχείριση «αγαπημένων»,
κλπ.
Στο μεσαίο επίπεδο απαντώνται η ακριβής χρήση των εργαλείων αναζήτησης, το
«κατέβασμα» αρχείων, η χρήση και το «κατέβασμα» αρχείων τύπου Excel.

1

QUINN Stephen and LAMBLE Stephen 2007. Online Newsgathering: Research and Reporting for Journalism,
Focal Press, Burlington, Massachusetts, σ. 124.

1

Τέλος στο επίπεδο δημοσιογραφικής έρευνας, ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει πώς να
δημιουργεί και να αναλύει αρχεία τύπου Excel, να δημιουργεί και να αναλύει βάσεις
δεδομένων και να χρησιμοποιεί γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS).
Εάν δοκιμάσουμε να «ελληνοποιήσουμε» το σχήμα σε σχέση με την ελληνική/κυπριακή
δημοσιογραφική πραγματικότητα, με βάση τα ευρήματα της έρευνάς μας τότε :
 Το βασικό επίπεδο διαμορφώνεται μόνο στη χρήση κειμενογράφου, ανάγνωσης
σελίδων στο διαδίκτυο, απλής αναζήτησης και απλής χρήσης (διάβασμα και
αποστολή) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 Το μεσαίο επίπεδο διαμορφώνεται ανάμεσα στο αμερικανικό βασικό και μεσαίο
επίπεδο. Δηλαδή όλα τα παραπάνω, όπως και «κατέβασμα» αρχείων και χρήση
τους.
 Το επίπεδο δημοσιογραφικής έρευνας είναι το υψηλό κομμάτι του μεσαίου
επιπέδου συν η κατασκευή προσωπικών ιστοσελίδων (blogs) με τα σημερινά
εύκολα εργαλεία (blogspot, wordpress κλπ).
 Για την ώρα, οι «υψηλές δεξιότητες που απαντώνται στο «αμερικανικό» σχήμα δεν
έχουν καμία σχέση με την εδώ πραγματικότητα.
Ωστόσο οι ανάγκες της δημοσιογραφίας απαιτούν ολοένα και πιο υψηλή εξειδίκευση. Κατ’
αρχήν στην ανεύρεση των πηγών της είδησης, κατόπιν στην επαλήθευσή της και τέλος στην
αξιοποίηση/δημοσίευσή της. Ο νέος δημοσιογράφος θα πρέπει να διαθέτει ένα ολόκληρο
οπλοστάσιο από ψηφιακές δεξιότητες εάν θέλει να ακολουθήσει την εποχή του (διάβαζε το
κοινό του).
Με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη των μεγάλων βάσεων δεδομένων, φτάσαμε
στην εποχή των Big Data. Κάθε μέρα στέλνουμε email, δημοσιεύουμε κείμενα,
φωτογραφίες και βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, λαμβάνουμε και στέλνουμε SMS και κάθε
μέρα. Εκατομμύρια συσκευές σε όλο τον κόσμο κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Σταθμοί
μετεωρολογικών παρατηρήσεων, συστήματα γεωγραφικού εντοπισμού, αισθητήρες κάθε
μορφής και ο κατάλογος είναι ατελείωτος. Άνθρωποι και συσκευές συμμετέχουμε με
ξέφρενο ρυθμό στη δημιουργία ενός τεράστιου όγκου δεδομένων, που οι εκτιμήσεις τον
ανεβάζουν σε 2,5 πεντάκις εκατομμύρια bytes. Μόνο σε 24 ώρες. Το σύνολο όλων αυτών
των πληροφοριών είναι τα Big Data. Και ας μην τα φανταζόμαστε απλώς ως περιεχόμενο
(άλλωστε ένα μέρος του αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο και δεν μπορεί ν’
αποθηκεύεται ούτε να χρησιμοποιείται) αλλά και ως επεξεργάσιμο σύνολο. Λίγο ως πολύ,
όλες οι μεγάλες εταιρείες της πληροφορικής και του Internet δημιουργούν εργαλεία που
θα μας επιτρέψουν να αναλύσουμε τα Big Data, να τα επεξεργαστούμε, να τα μοιραστούμε
και να τα αποτυπώσουμε. Οι προκλήσεις είναι τεράστιες, θα έλεγε κανείς όσο τεράστια
είναι η πολυπλοκότητα και ο όγκος των δεδομένων και δεν είναι ένα πεδίο που
απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους ασχολούνται επαγγελματικά με την πληροφορική και
αυτό οδηγεί σε άλλη μια μεγάλη πρόκληση. Μόνο για τις ΗΠΑ υπολογίζεται πως στα
επόμενα χρόνια θα υπάρχει ένα «κενό» της τάξης του 50 με 60% μεταξύ των διαθέσιμων
δεδομένων και εκείνων που θα έχουν περάσει από ανάλυση.
Δεν είναι δυνατόν, άρα, να μην υπάρχουν και «ιστορίες» πίσω από τα Big Data, ιστορίες
που περιμένουν να ανακαλυφθούν από τους δημοσιογράφους. Το πιο γνωστό παράδειγμα
είναι η υπόθεση των wikileaks, όταν η συγκεκριμένη ιστοσελίδα αποκάλυψε τόνους
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απόρρητων εγγράφων τις οποίες όμως επεξεργάστηκαν δημοσιογράφοι. Και όχι
οποιοιδήποτε δημοσιογράφοι αλλά έμπειροι συντάκτες έγκυρων εντύπων όπως οι
Guardian, Le Monde, el Pais κλπ. Ας δούμε τι λέει ο Τζούλιαν Ασάνζ, ο ιδρυτής των
wikileaks, ο οποίος προέρχεται από τον τομέα της πληροφορικής και όχι της
δημοσιογραφίας, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time (30 Νοεμβρίου 2010).
Κάποια στιγμή ο Richard Stengel, ο δημοσιογράφος που κάνει τη συνέντευξη τον ρωτά:
«Θα ήθελα να σας κάνω μια γενικότερη ερώτηση για το ρόλο της τεχνολογίας και τον
αναδυόμενο κόσμο των κοινωνικών δικτύων. Πώς αυτό επηρεάζει το στόχο σας για μια πιο
διαφανή και ανοιχτή κοινωνία; Φαντάζομαι ότι τον διευκολύνει».
«Όταν ξεκινήσαμε, πιστεύαμε ότι την αναλυτική εργασία θα την έκαναν οι bloggers και οι
άνθρωποι που γράφουν τα άρθρα στη Wikipedia. Αλλά τελικά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο
κύριος όγκος της ανάλυσης που γίνεται με βάση το υλικό που δημοσιεύουμε γίνεται από
επαγγελματίες δημοσιογράφους και επαγγελματίες ακτιβιστές των ανθρώπινων
δικαιωμάτων. Δεν γίνεται από την ευρύτερη κοινότητα», απαντά ο Ασάνζ.
Το Computer Assisted Journalism, μεγάλωσε, ωρίμασε κι έγινε Data-driven journalism,
περίπου το 2010. Η δημοσιογραφία των δεδομένων προσπαθεί να βοηθήσει τους πολίτες
αλλά και τους πολιτικούς να κατανοήσουν «σχέδια» (patterns) και να πάρουν αποφάσεις
με βάση αυτά. Ο κοινωνικός ρόλος των δημοσιογράφων, άρα, διευρύνεται.
Η λογική πίσω από τη δημοσιογραφία των δεδομένων προσεγγίζει περισσότερο την έννοια
της ερευνητικής δημοσιογραφίας και λιγότερο εκείνη της επικαιρότητας ή του ρεπορτάζ. Ο
δημοσιογράφος δεν ενδιαφέρεται να είναι ο πρώτος που θα μεταδώσει μια είδηση αλλά
αυτός που θα ανακαλύψει τι πραγματικά σημαίνει μια είδηση.

Σχήμα 2 Δημοσιογραφία Δεδομένων = Διαδικασία
Το απλό αυτό γράφημα δείχνει ότι η δημοσιογραφία των δεδομένων αντιστοιχούν μια
διαδικασία. Στην αρχή τα δεδομένα (1) πρέπει να είναι διαθέσιμα, (2) να ερευνηθούν για
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σχέδια, (3) να οπτικοποιηθούν ώστε το νόημά τους να γίνει κατανοητό και τέλος (4) να
γραφτεί το κείμενο.
Η ημερομηνία της «γέννησης» της δημοσιογραφίας των δεδομένων δεν είναι τυχαία.
Εκείνη την περίοδο (2009) αποκαλύφθηκε ένα μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο από την Daily
Telegraph, το περίφημο σκάνδαλο των εξόδων των Βρετανών βουλευτών. Το πολιτικό
αποτέλεσμα ήταν παραιτήσεις, απολύσεις, πρόωρες συνταξιοδοτήσεις βουλευτών και
συνεργατών τους αλλά και μια διευρυμένη απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών από
τους Βρετανούς. Το Κοινοβούλιο που εκλέχθηκε το 2005 ονομάστηκε το «Σάπιο
Κοινοβούλιο» (Rotten Parliament). Πώς όμως κατάφεραν οι δημοσιογράφοι να βγάλουν το
«λαυράκι»;

Από ένα σκληρό δίσκο που περιείχε πληροφορίες για όλα τα έξοδα των βουλευτών για
τέσσερα χρόνια. Κάθε απόδειξη, κάθε αίτημα πληρωμής, κάθε επιστολή ανάμεσα στους
βουλευτές και το τμήμα εξόδων της βουλής υπήρχαν στο σκληρό δίσκο: 4 εκ. αρχεία. Για να
μπορέσουν να τα επεξεργαστούν, οι δημοσιογράφοι της Daily Telegraph χρησιμοποίησαν
ειδικό λογισμικό που κατάφερε να βρει συνδέσεις μεταξύ τους. Είναι η δεύτερη πλευρά της
δημοσιογραφίας των δεδομένων: η ανάπτυξη εργαλείων για την
ερευνητική
δημοσιογραφία.
Μία τρίτη πλευρά είναι η χρήση της για την παρουσίαση περίπλοκων πληροφοριών
χρησιμοποιώντας γραφήματα. Ας δούμε τι κάνει ο Hans Rosling στο Gapminder, για
παράδειγμα. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει τις κύριες αιτίες θανάτου τον 20ο αιώνα.
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Με την ίδια λογική, μπορεί να χρησιμοποιηθούν σύγχρονα εργαλεία, τα οποία ο πολίτης
χρησιμοποιεί για να ανακαλύψει το πώς η είδηση (ιδιαίτερα οικονομικής φύσης) επηρεάζει
τον ίδιο. Τέλος στα παραδείγματα τύπου «μια οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα
20.000 Ευρώ ετησίως θα πληρώσει φόρο 12% περισσότερο». Το ίδιο συμβαίνει και με τις
εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας.

Η φωτογραφία αυτή της Πλατείας Ταξίμ, κρύβει μέσα της άλλες φωτογραφίες που
παρουσιάζουν με λεπτομέρεια επιμέρους σκηνές (http://www.bbc.co.uk/news/worldeurope-22795193, accessed 7-7-13)
Τα δεδομένα λοιπόν μπορεί να είναι είτε η πηγή της πληροφορίας είτε το εργαλείο για να
γράψεις ένα θέμα ή και τα δύο. Ως πηγή, θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο
σκεπτικισμό που χειριζόμαστε κάθε πηγή απ’ όπου κι αν προέρχεται.
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Τέλος θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με τη συρρίκνωση των θέσεων εργασίας στη
δημοσιογραφία, η γνώση της επεξεργασίας των δεδομένων δίνει μία νέα επαγγελματική
διέξοδο και όχι μόνο στα μέσα ενημέρωσης αλλά και σε εταιρίες και οργανισμούς, οι
οποίοι βρίσκονται ήδη στην αναζήτηση ανθρώπων, οι οποίοι μπορούν να «βγάλουν
νόημα» από τα Big Data.
Η δημοσιογραφία των δεδομένων απαιτεί ένα νέο οπλοστάσιο δεξιοτήτων (να μπορείς να
ψάξεις, να κατανοήσεις και να οπτικοποιήσεις ψηφιακές πηγές), το οποίο σε καμία
περίπτωση δεν αντικαθιστά τις βασικές δεξιότητες των δημοσιογράφων αλλά τις
συμπληρώνει.
Ποιες είναι οι νέες αυτές δεξιότητες που απαιτούνται; Σε γενικές γραμμές, ακολουθώντας
το γράφημα 2 θα μπορούσαμε να πούμε:
Αναζήτηση πηγών: Γνώση των διαθέσιμων βάσεων δεδομένων. Πολύ καλή πηγή για να
ξεκινήσει κανείς είναι όλα οι επίσημοι οργανισμοί: κυβερνήσεις, Eurostat, ΟΗΕ, Παγκόσμια
Τράπεζα, ΟΟΣΑ κλπ.
Κατανόηση πηγών: Βασικές γνώσεις μαθηματικών, κυρίως στατιστικής είναι απαραίτητες
για να ξεκινήσει κανείς. Το «κόλπο» είναι να μην τρομάξει γιατί πριν από τα μαθηματικά
έρχεται η βαθιά γνώση του αντικειμένου προς έρευνα. Για παράδειγμα, ένας ρεπόρτερ
υγείας θα δει στα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την υγεία πολύ περισσότερα
πράγματα απ’ ότι ένας συντάκτης διεθνών θεμάτων. Για πολύ μεγάλες «υποθέσεις» όπως
εκείνη των εξόδων των βρετανών βουλευτών, η συνεργασία με επιστήμονες της
πληροφορικής μπορεί να είναι απαραίτητη ώστε να φτιαχτούν και κατάλληλες εφαρμογές
για την επεξεργασία των δεδομένων.
Οπτικοποίηση: Η πιο απλή μέθοδος είναι τα γραφήματα του Excel τα οποία έχουν
βελτιωθεί εντυπωσιακά. Εξάλλου, η καλή γνώση του Excel είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε
όλους τους δημοσιογράφους. Για απλές εφαρμογές υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία web
2.0. Πολλά από αυτά με μικρή συνδρομή προσφέρουν δυνατότητα δημιουργίας
εξελιγμένων γραφικών.

6

ΙΙ. Αναζητώντας τα δεδομένα
Σήμερα υπάρχουν παντού ανοιχτές βάσεις δεδομένων τις οποίες μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε.
Που μπορούμε να τις βρούμε:
 Εθνικοί Οργανισμοί
 Εταιρείες (κυρίως στους ισολογισμούς)
 Σύλλογοι ή ενώσεις (για το περιβάλλον, τον αθλητισμό, την προστασία του
καταναλωτή κλπ)
 Διεθνείς οργανισμοί
o World Health Organization
o United Nations
o World Bank
o European Union
Όμως το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι να μπορούμε να διεξάγουμε σωστή αναζήτηση
χρησιμοποιώντας το Google:
•

Αναζήτηση φράσης με ακρίβεια
Εισαγωγικά «» στη φράση
•
Περιορισμένη αναζήτηση
Χρησιμοποιούμε το μείον (-) για να περιορίσουμε την αναζήτηση
•
Αναζήτηση μέσα σε site:
site:gov.uk statistics θα δώσει στατιστικές της βρετανικής κυβέρνησης UK
government websites.
site:police.uk θα δώσει site που έχουν σχέση με τη βρετανική αστυνομία.
•
Αναζήτηση με domain χώρας
site:gr Δίνει αποτελέσματα από site μόνο στην Ελλάδα.
•
filetype:xls θα δώσει αποτελέσματα μόνο πίνακες Excel.
•
filetype:doc – θα δώσει αποτελέσματα μόνο αρχεία Word.
•
filetype:pdf – θα δώσει αποτελέσματα μόνο αρχεία PDF
Και φυσικά δεν ξεχνάμε την εξειδικευμένη αναζήτηση Google Advanced Search
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ΙΙΙ. Χρησιμοποιώντας την Excel
Η Microsoft Excel είναι ένα δυναμικό εργαλείο το οποίο μπορεί να χειριστεί τις
περισσότερες από εργασίες που είναι χρήσιμες σ’ ένα δημοσιογράφο, ο οποίος χρειάζεται
να αναλύσει δεδομένα για να ανακαλύψει ενδιαφέροντα μοτίβα. Oι εργασίες
περιλαμβάνουν:





Ταξινόμηση
Φιλτράρισμα
Χρήση μαθηματικών εφαρμογών
Πίνακες Pivot

Για τις ασκήσεις που ακολουθούν θα χρειαστεί να κατεβάσετε το αρχείο data_facts που θα
βρείτε στη διεύθυνση: http://valiakaimaki.gr/?p=422
Η Excel διαχειρίζεται μεγάλους αριθμούς δεδομένων που είναι οργανωμένα σε μορφή
πίνακα, με σειρές και στήλες. Οι στήλες (οι οποίες ονομάζονται A, B, C…) αριθμούν τις
μεταβλητές (όπως Όνομα, Ηλικία, αριθμό γεγονότων, κ.λπ.). Τυπικά, η πρώτη σειρά
φιλοξενεί τα ονόματα των μεταβλητών. Οι υπόλοιπες σειρές είναι για τα ξεχωριστά
στοιχεία ή περιπτώσεις που αναλύονται. Η κάθε κυψέλη (όπως Α1) φιλοξενεί ένα κομμάτι
δεδομένων.

Σύγχρονες εκδόσεις της Excel μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και πάνω από ένα
εκατομμύριο καταχωρήσεις που να έχουν μέχρι και 16.384 μεταβλητές! Ένα αρχείο Excel
μπορεί επίσης να φιλοξενεί πολλαπλούς πίνακες σε ξεχωριστά φύλλα, τα οποία βρίσκονται
στο κάτω μέρος της σελίδας.
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Ταξινόμηση
Μία από τις πιο χρήσιμες δυνατότητες της Excel είναι να ταξινομεί τα διάφορα δεδομένα
σε μια πιο αποκαλυπτική σειρά. Πολύ συχνά μας δίνονται λίστες που είναι σε αλφαβητική
σειρά, οι οποίες είναι χρήσιμες μόνο για να βρούμε μια συγκεκριμένη καταχώρηση σε μια
μεγάλη λίστα. Στη δημοσιογραφία, συνήθως ενδιαφερόμαστε περισσότερα για τα άκρα: Τα
περισσότερο, τα λιγότερο, τα μεγαλύτερα, τα μικρότερα, τα καλύτερα, τα χειρότερα.
Θεωρείστε τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο φύλλο μια λίστα από
επαρχίες της Ιταλίας που δείχνει τον αριθμό των εγκλημάτων που δηλώθηκαν κατά τη
διάρκεια της πρόσφατης χρονιάς. Να πώς φαίνεται ταξινομημένο με αλφαβητική σειρά με
βάση το όνομα της επαρχίας:

9

Πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα είχε η ταξινόμηση με φθίνουσα σειρά του συνολικού
αριθμού φόνων, με την πιο βίαιη πόλη στην κορυφή της λίστας:

Υπάρχουν δύο μέθοδοι ταξινόμησης. Η πρώτη μέθοδος είναι γρήγορη και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για ταξινόμηση με βάση μια μεταβλητή. Βάλτε τον κέρσορα στη στήλη με
βάση την οποία θέλετε να ταξινομήσετε (“Murders” σε αυτή την περίπτωση) και μετά
πατήστε το εικονίδιο A---Z:

Θα προκύψει ένα παράθυρο που θα μοιάζει σαν αυτό:
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Ταξινομήστε με όποια σειρά θέλετε.
Αλλά προσοχή! Βάλτε τον κέρσορα στη στήλη οπουδήποτε ΕΚΤΟΣ από το γράμμα της
στήλης (το D σε αυτή την περίπτωση) και μετά ταξινομήστε. Δείτε το παρακάτω
παράδειγμα:

Θα λάβετε προειδοποιητικό μήνυμα και μην επιλέξετε “Continue with the current
selection”. Αυτό θα ταξινομήσει ΜΟΝΟ τα δεδομένα στη συγκεκριμένη στήλη, και έτσι θα
αποδιοργανώσει τα δεδομένα σας!
Η άλλη μέθοδος ταξινόμησης είναι όταν θέλετε να ταξινομήσετε με βάση περισσότερες
από μία μεταβλητές. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε τα
δεδομένα του εγκλήματος πρώτα με βάση την Περιοχή (Territory) με αλφαβητική σειρά,
αλλά μετά με βάση τους Φόνους (Murders) σε φθίνουσα σειρά σε κάθε Περιοχή. Για να το
κάνετε αυτό, πηγαίνετε στην εργαλειογραμμή (toolbar), πατήστε το κουμπί “Data” και μετά
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το εικονίδιο “Sort” και μετά επιλέξτε τις μεταβλητές με βάση τις οποίες θέλετε να
ταξινομήσετε (Πατήστε “Add level” για να προσθέσετε νέα επίπεδα). Μετά πατήστε “OK”.

Το αποτέλεσμα θα είναι αυτό:

ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ
Μερικές φορές θέλετε να εξετάσετε μόνο συγκεκριμένες καταχωρήσεις από μία μεγάλη
συλλογή δεδομένων. Γι’ αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Φίλτρου της
Excel. Στην εργαλειογραμμή, πηγαίνετε στην ταμπέλα “Data”, μετά πατήστε "Filter”. Θα
εμφανιστούν μικρά κουμπιά στην κορυφή κάθε στήλης:
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Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να δούμε μόνο τις καταχωρήσεις από την Περιοχή του Λάτσιο.
Πατήστε στο κουμπί στη στήλη Περιοχή (“Territory”), απενεργοποιήστε την επιλογή "Select
All" και στη συνέχεια επιλέξτε Λάτσιο από τη λίστα, όπως παρακάτω:

Αυτό είναι το αποτέλεσμα:
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Προσέξτε ότι τώρα βλέπετε μόνο τις σειρές 36, 44, 78, 80 και 104. Οι υπόλοιπες
εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί, αλλά είναι κρυμένες.
Πιο περίπλοκα φίλτρα είναι επίσης εφικτά. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να
δείτε μόνο τις καταχωρήσεις στις οποίες οι Διαρρήξεις (“Burglaries”) είναι μεγαλύτερες ή
ίσες με 5.000 ΚΑΙ οι ληστείες αυτοκινήτων είναι λιγότερες από 2.000. Αρχίζετε
φιλτράροντας τις Διαρρήξεις ως εξής:

Και μετά έτσι:
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Κάντε το ίδιο και για τις ληστείες αυτοκινήτων και θα έχετε αυτό:

Μαθηματικές εφαρμογές (συναρτήσεις)
Η Excel έχει πολλές ενσωματωμένες συναρτήσεις, χρήσιμες για μαθηματικούς
υπολογισμούς και για επεξεργασία ημερομηνιών και κειμένου. Για παράδειγμα ας
υποθέσουμε ότι θέλουμε να υπολογίσουμε τον συνολικό αριθμό των φόνων σε όλες τις
επαρχίες. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο τέλος της Στήλης D, αφήστε μια γραμμή
κενή, και στη συνέχεια εισάγετε αυτή τη συνάρτηση στην κυψέλη D106: =SUM(D2:D104).
Το ίσον (=) είναι απαραίτητο σε όλες τις συναρτήσεις. Η άνω-κάτω τελεία (:) σημαίνει «όλοι
οι αριθμοί από την κυψέλη D2 μέχρι την κυψέλη D104». Αφού πατήσετε Enter, το
αποτέλεσμα είναι αυτό:
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(Ο λόγος που πρέπει να μένει μια γραμμή κενή είναι για να διαχωρίζεται το άθροισμα από
τον κυρίως πίνακα, έτσι ώστε ο πίνακας να μπορεί να ταξινομηθεί χωρίς να τραβιέται το
άθροισμα μέσα στον πίνακα κατά τη διάρκεια της ταξινόμησης. Μ’ αυτό τον τρόπο το
άθροισμα θα μένει στο τέλος της στήλης.)
Συχνά επιθυμούμε να κάνετε έναν υπολογισμό σε κάθε σειρά του πίνακα δεδομένων σας.
Για παράδειγμα, ίσως να θέλετε να υπολογίσετε το ποσοστό των κλοπών αυτοκινήτου (τον
αριθμό των αυτοκινήτων που κλάπηκαν ανά 100,000 πληθυσμού), το οποίο θα σας
επέτρεπε να συγκρίνετε το πρόβλημα της κλοπής αυτοκινήτων σε πόλεις διαφορετικού
μεγέθους.
Για να το κάνουμε αυτό, θα δημιουργήσουμε μια νέα μεταβλητή, με το όνομα «Ποσοστό
Κλοπών αυτοκινήτων ανά 100χ.» (Car Theft Rate per 100k) στη στήλη J, την πρώτη άδεια
στήλη. Μετά, στην κυψέλη J2, θα βάζαμε αυτή τη συνάρτηση: =(G2/C2)*100000.
Αυτό διαιρεί τα κλεμμένα αυτοκίνητα με τον πληθυσμό, στη συνέχεια πολλαπλασιάζει το
αποτέλεσμα επί 100,000. (Προσέξτε ότι δεν υπάρχουν καθόλου κενά ούτε και διαχωριστικά
για τις χιλιάδες μέσα στη φόρμουλα.) Αυτό είναι το αποτέλεσμα:
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Μπορείτε να τροποποιήσετε τους αριθμούς σας χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές σε
αυτό το κουτί, κάτω από την επιλογή "Home":

Θα ήταν πολύ κουραστικό να επαναλάβετε τον ίδιο υπολογισμό σε κάθε μια από τις 103
σειρές δεδομένων. Ευτυχώς, η Excel έχει έναν τρόπο να αντιγράφετε γρήγορα τη
συνάρτηση κάτω από μία στήλη κυψελών. Για να το κάνετε αυτό, μετακινείτε προσεκτικά
το ποντίκι (κανονικά πρέπει να είναι ένας μεγάλος χοντρός άσπρος σταυρός) στην τελεία
στη γωνία κάτω δεξιά της κυψέλης που περιέχει τη συνάρτηση. Όταν θα είναι στη σωστή
θέση, το ποντίκι θα μετατραπεί σε έναν μικρό μαύρο σταυρό. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε
να πατήσετε διπλό κλικ και η συνάρτηση θα αντιγραφεί κάτω από τη στήλη μέχρι να φτάσει
μια κενή κυψέλη στα αριστερά.
Tο αποτέλεσμα θα είναι:
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Προσέξτε ότι η συνάρτηση αλλάζει για κάθε σειρά, ούτως ώστε η συνάρτηση στη Σειρά 5 να
είναι =G5/C5*100000, και ούτω καθεξής. Αυτό είναι πο κάνει τόσο δυναμική την Excel – η
ικανότητα να αλλάζει τις συναρτήσεις καθώς τις αντιγράφεις προς τα κάτω ή κατά μήκος.
Τώρα, αν ταξινομήσουμε σύμφωνα με το ποσοστό των Κλοπών Αυτοκινήτου με φθίνουσα
σειρά, βλέπουμε τις πόλεις με τα χειρότερα προβλήματα στις κλοπές αυτοκινήτων:

Και ταξινομώντας με αύξουσα σειρά, το λιγότερο έγκλημα:
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Παρακάτω βρίσκονται κάποιες άλλες χρήσιμες λειτουργίες της EXCEL που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με παρόμοιο τρόπο.
(Μπορείς να προσθέσεις, να αφαιρέσεις, να πολλαπλασιάσεις και να διαιρέσεις
χρησιμοποιώντας τα σύμβολα +,-,* και /)
=AVERAGE – υπολογίζει τον αριθμητικό μέσο όρο μιας στήλης ή σειράς αριθμών
=MEDIAN – βρίσκει τη μέση τιμή μιας στήλης ή σειράς αριθμών
=COUNT – σου λέει πόσα αντικείμενα βρίσκονται σε μια στήλη ή σειρά
=MAX – σου λέει τη μέγιστη τιμή μιας στήλης ή σειράς
=MIN – σου λέει την ελάχιστη τιμή μιας στήλης ή σειράς.
Υπάρχει επίσης μια ποικιλία εφαρμογών κειμένου που μπορούν να ενώσουν και να
διαχωρίσουν γραμμές κειμένου. Για παράδειγμα:
Αν το «Valia» είναι στην κυψέλη B2 και το Kaimaki είναι στην κυψέλη C2, τότε το
=B2&””&C2 θα παράγει το «Kaimaki, Valia». Άλλες λειτουργίες κειμένου περιλαμβάνουν:
=SEARCH – αυτό εντοπίζει την έναρξη ενός επιθυμητού νήματος κειμένου μέσα σ’ ένα
μεγαλύτερο νήμα
=LEN – αυτό θα σου πει πόσοι χαρακτήρες βρίσκονται μέσα στο νήμα κειμένου
=LEFT – αυτό θα αφαιρέσει όσους χαρακτήρες ορίσεις αρχίζοντας από αριστερά
=RIGHT - αυτό θα αφαιρέσει χαρακτήρες ξεκινώντας από δεξιά
=MID – αυτό θα αφαιρέσει χαρακτήρες απ’ όπου του πεις και θα αφαιρέσει όσους
χαρακτήρες ορίσεις.
Μπορείτε επίσης να κάνετε αριθμητικούς υπολογισμούς με ημερομηνίες, όπως για
παράδειγμα να υπολογίσετε τον αριθμό των ημερών ή των χρόνων που μεσολαβούν
ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες. Για παράδειγμα, για να υπολογίσουμε στις 24 Απριλίου
2014 την ηλικία σε χρόνια κάποιου του οποίου η ημερομηνία γέννησης βρίσκεται στην
κυψέλη B2, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη φόρμουλα: =(DATE (2014,4,24) B2)/365.25. Το πρώτο μέρος της φόρμουλας υπολογίζει τον αριθμό των ημερών ανάμεσα
στις δύο ημερομηνίες, στη συνέχεια αυτό διαιρείται με το 365.25 (το .25 υπολογίζει τα
δίσεκτα έτη) για να βρεθούν τα χρόνια. Άλλη χρήσιμη λειτουργία ημερομηνίας είναι η
=WEEKDAY η οποία θα σου πει σε ποια μέρα της βδομάδας πέφτει μια συγκεκριμένη
ημερομηνία. Για παράδειγμα η απάντηση στο =WEEKDAY(DATE(1948,4,21)) είναι 4, το
οποίο σημαίνει ότι η ημέρα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ημερομηνία είναι η Τετάρτη.
Η Excel προσφέρει πάνω από 200 φόρμουλες, σε μια ποικιλία κατηγοριών εκτός από
μαθηματικά, ημερομηνίες και κείμενο: οικονομικά, μηχανολογία, βάση δεδομένων, λογική,
στατιστική, κ.λπ. Είναι απίθανο όμως να χρειαστεί να εξοικειωθείς με περισσότερες από
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καμιά δεκαριά φόρμουλες, εκτός αν είσαι δημοσιογράφος, σε πολύ εξειδικευμένο τομέα,
όπως στα οικονομικά.
Πίνακες PIVOT
Ένα από τα καλύτερα κόλπα της Excel είναι η ικανότητα να συνοψίζει δεδομένα που είναι
σε κατηγορίες. Το εργαλείο που το κάνει αυτό ονομάζεται «πίνακας Pivot», το οποίο
δημιουργεί μια διαδραστική καθετοποιημένη πινακοποίηση των δεδομένων ανά
κατηγορία.
Για να δημιουργήσετε έναν πίνακα pivot, κάθε στήλη των δεδομένων σας πρέπει να έχει
μία μεταβλητή ετικέτα. Για την ακρίβεια, είναι πάντα καλή πρακτική να τοποθετείτε
μεταβλητές ετικέτες, με το που εισάγετε ή προσθέσετε μια νέα στήλη. Πρώτα,
σιγουρευτείτε ότι το ποντίκι βρίσκεται σε κάποια κυψέλη μέσα στον πίνακα. Μετά
πηγαίνετε στην εργαλειογραμμή, πατήστε το "Insert" tab, και μετά πατήστε το εικονίδιο
«πίνακας Pivot». Θα ανοίξει ένα παράθυρο το οποίο θα φαίνεται κάπως έτσι:

Για να κτίσετε τον πίνακα pivot, πρέπει να οπτικοποιήσετε το κομμάτι χαρτιού που θα
απαντούσε στην ερώτησή σας. Τα δεδομένα στο παράδειγμά μας δείχνουν 102 επαρχίες σε
20 Περιοχές της Ιταλίας. Φανταστείτε ότι θα θέλατε να γνωρίζετε τον συνολικό αριθμό
φόνων σε κάθε περιοχή. Το κομμάτι χαρτί που θα απαντούσε στην ερώτησή σας θα
κατέγραφε κάθε περιοχή, με τον συνολικό αριθμό φόνων δίπλα στο κάθε όνομα.
Για να κτίσεουμε αυτό τον πίνακα pivot, θα χρησιμοποιήσουμε το ποντίκι για να
επιλέξουμε το “Territory” (περιοχή) από τη λίστα των μεταβλητων στο αιωρούμενο κουτί
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στα δεξιά και θα το τοποθετήσουμε στο κουτί «Row Labels» από κάτω. Στη συνέχεια θα
πάρουμε τη μεταβλητή «Murders» (φόνοι) και θα τη βάλουμε στο κουτί «Values» (Αξίες).
Αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα:

Αν πατήσετε το ποντίκι στη στήλη «Total» (Σύνολο) και πατήσετε το κουμπί Ζ-Α για να τα
ταξινομήσετε, θα πάρετε αυτό:
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Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας πολύ περίπλοκων πινάκων pivot, με πολλαπλά
υποσύνολα. Αλλά προτείνω να δημιουργείτε έναν νέο πίνακα pivot για κάθε ερώτηση που
θέλετε να απαντηθεί. Πολλοί απλοί πίνακες είναι ευκολότερα κατανοητοί από έναν πολύ
περίπλοκο που προσπαθεί να απαντήσει πολλές ερωτήσεις με τη μία.
Το μικρό μαύρο κάτω-βέλος πάνω στη μεταβλητή «Αξίες» (Values) ανοίγει ένα κουτί που
θα σας επιτρέψει να κάνετε μια ποικιλία επιλογών για το πώς να συνοψίζετε και να
παρουσιάζετε το αποτέλεσμα. Πατήστε στο "Value Field Settings" (Ρυθμίσεις Πεδίου Αξιών)
και θα πάρετε αυτό:
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Μερικά tips για την Εxcel
Η Excel θα εισάγει δεδομένα που προέρχονται από μια ποικιλία μορφότυπων πέρα από το
«ιθαγενές» *.xls ή *.xlsx που χρησιμοποιεί η Excel. Για παράδειγμα, η Excel μπορεί να
εισάγει άμεσα αρχεία κειμένου στα οποία οι στήλες δεδομένων χωρίζονται με κόμματα,
ετικέτες, ή άλλους χαρακτήρες, όπως αυτά:

Αν βρείτε κάποια ιστοσελίδα που έχει δεδομένα σε μορφή πίνακα (στήλες και σειρές), η
Excel μπορεί να το ανοίξει σαν φύλλο. Αντιγράψτε τον πίνακα και μετά επικολλήστε τον
στην Excel. Πολύ συχνά θα τρέξει σωστά στις σωστές στήλες.
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IV. Αξιοποιώντας τα δεδομένα
Σύμφωνα με τον Paul Bradshaw, ο οποίος ανέπτυξε και την «ανεστραμμένη πυραμίδα της
δημοσιογραφίας των δεδομένων», η δημοσιογραφία των δεδομένων ξεκινά με δύο
τρόπους. Ή έχει μια ερώτηση που η απάντησή της χρειάζεται αριθμούς για να είναι σωστή
ή έχεις τους αριθμούς και πρέπει να θέσεις τις ερωτήσεις.
Όποια και να είναι η περίπτωση το βασικότερο από όλα όπως είδαμε και στο κεφάλαιο ΙΙ
είναι η συγκέντρωση δεδομένων (compile).

Μερικές παρατηρήσεις
Στο εργαστήριο δεν θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες και τις τεχνικές της
δημοσιογραφίας των δεδομένων. Ωστόσο, αξίζει τον κόπο ν’ αναφέρουμε μερικές, οι
οποίες είναι πολλές φορές απαραίτητες.
 Τις περισσότερες φορές τα δεδομένα δεν βρίσκονται σε πίνακες excel αλλά για
παράδειγμα στο δίκτυο σε μορφή html. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε
τις τεχνικές του scraping.
 Όταν δεν μπορούμε να βρούμε δεδομένα ή όταν τα δεδομένα δεν είναι
ολοκληρωμένα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές crowdsourcing.
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 Όταν δεν προέρχονται από επίσημους οργανισμούς ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ τα δεδομένα
με τους ίδιους τρόπους που επιβεβαιώνουμε κάθε πληροφορία.
Καθαρίζοντας τα δεδομένα (clean)
H Excel προσφέρει μια σειρά από επιλογές για τον καθαρισμό των δεδομένων (απαλοιφή
διπλών εγγραφών, συνένωση δεδομένων κλπ).
Δημιουργώντας το πλαίσιο (context)
Η «παλαιού» τύπου δημοσιογραφική δουλειά είναι απαραίτητη σε αυτό το σημείο, όπου
τα δεδομένα αρχίζουν ν’ αποκτούν πια νόημα. Τι σημαίνουν οι αριθμοί; Τι μας δείχνουν;
Ποιο είναι το σημαντικό στοιχείο που βλέπουμε;
Δεν έχει έρθει όμως ακόμα η ώρα να «επικοινωνήσουμε» τα ευρήματά μας. Πριν το
κάνουμε αυτό θα πρέπει να ψάξουμε κι άλλο…
Συνδυάζοντας τα στοιχεία (combine)
Σε αυτό το σημείο έχει έρθει η ώρα να βρούμε συμπληρωματικά στοιχεία, είτε
συνδυάζοντας βάσεις δεδομένων, είτε παίρνοντας δηλώσεις από εμπλεκόμενους φορείς,
είτε προσθέτοντας ένα ιστορικό πλαίσιο.
Η επικοινωνία των ευρημάτων
Η εργαλειοθήκη της επικοινωνίας των ευρημάτων είναι πολύ μεγάλη και με μεγάλη
ποικιλία.
Το πιο απλό θα ήταν να συγκεντρώσουμε τα ευρήματα σ’ έναν πίνακα και να τα
συνοδέψουμε μ’ ένα κείμενο. Ωστόσο κάτι τέτοιο είναι πολύ «φτωχό» και ταιριάζει μόνο
σε έντυπο. Η δουλειά που έχει γίνει μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο είναι μεγάλη και
είναι κρίμα η επικοινωνία να γίνει μόνο σε ένα τέτοιο πρώτο επίπεδο.
Η οπτικοποίηση των δεδομένων μας μπορεί να πάρει πολλές μορφές, μερικές από τις
οποίες είναι:
 Γραφήματα (μπάρες, γραμμές, διασπορά κλπ)
 Χάρτες
 Infographics
 Διαδραστικά γραφήματα κλπ
Σε πολλές περιπτώσεις θα χρειαστούμε τη βοήθεια ενός γραφίστα ή/και ενός
προγραμματιστή.
Ωστόσο υπάρχουν απλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνοι μας,
ξεκινώντας από τα γραφήματα τις Excel.



Adobe Illustrator
Data Wrapper
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Google Fusion Tables
iCharts
Tableau
D3,
R

Η οπτικοποίηση δεν πρέπει απλώς να είναι αισθητικά καλαίσθητη. Πρέπει να αποτελεί την
απόδειξη των ευρημάτων μας και ταυτόχρονα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
Στον παρακάτω χάρτη βλέπετε τα αποτελέσματα των τελευταίων προεδρικών εκλογών
στην Ουκρανία. Το μπλε αντιπροσωπεύει νίκη του Κόμματος των Περιφερειών (του
Γιανουκόβιτς, φιλορωσικό) και το πορτοκαλί το Κόμμα της Πατρίδας (φιλοευρωπαϊκό). Το
μέγεθος της κάθε βούλας είναι ανάλογο με το μέγεθος της νίκης του κάθε κόμματος σε
κάθε περιοχή. Τι παρατηρούμε;

Πολύ καιρό πριν την εκδήλωση της κρίσης η Ουκρανία ήταν ήδη χωρισμένη στα δύο.
Η οπτικοποίηση των δεδομένων θα πρέπει να είναι:
 Λειτουργική
Το γράφημα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις απαντήσεις που θέλουμε
να δώσουμε
 Καλαίσθητη
Για να προσελκύσουμε τον αναγνώστη/χρήστη
 «Έξυπνη»
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Βάζει τα δεδομένα στο πλαίσιό τους
 Κατατοπιστική
Η πληροφορία βοηθά τον χρήστη να διαμορφώσει άποψη
Μια σωστή οπτικοποίηση δημιουργείται αφού απαντήσουμε σε τρεις ερωτήσεις:
1. Ποιο είναι το κοινό μας; Όπως διαφοροποιούμε την γραφή μας ανάλογα με το κοινό
και το μέσο, έτσι διαφοροποιούμε και την οπτικοποιήση.
2. Σε ποια ερωτήματα απαντά η οπτικοποίηση; Είναι η πιο σημαντική ερώτηση. Για
παράδειγμα όταν ξεκινήσαμε το 2005 στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» το
βασικό μας ερώτημα ήταν «ποια είναι η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη;».

3. Μπορώ να καταλάβω την οπτικοποίηση χωρίς να διαβάσω ούτε έναν αριθμό; Ο
αναγνώστης θα πρέπει να μπορεί να «πιάσει» το νόημα της οπτικοποίησης χωρίς να
χρειαστεί να «διαβάσει».
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Ποιο είδος γραφήματος να διαλέξω;
Στον πίνακα της επόμενης σελίδας, θα βρείτε κανόνες που μας βοηθούν να αποφασίσουμε
τι είδος γραφικό χρειαζόμαστε.

Και στο τέλος… η συγγραφή του κειμένου.
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Chart Suggestions—A Thought-Starter
Variable Width
Column Chart

Table or Table with
Embedded Charts

Two Variables
per Item

Many
Categories

Bar Chart

Column Chart

Circular Area Chart

Line Chart

Column Chart

Line Chart

Many Items

Few Items

Cyclical Data

Non-Cyclical Data

Single or Few Categories

Many Categories

Few Categories

Many Periods

Few Periods

One Variable per Item
Over Time
Among Items

Column Histogram
Single
Variable

Comparison
Scatter Chart

Few
Data
Points

Two
Variables

Relationship

What would you
like to show?

Distribution

Line Histogram
Many
Data
Points

Bubble Chart

Composition

Th ree
Variables

Scatter Chart
Two
Variables

Changing
Over Time
Few Periods

Static
3D Area Chart
Th ree
Variables

Many Periods

Only Relative
Diﬀerences Matter

Relative and Absolute
Diﬀerences Matter

Only Relative
Diﬀerences Matter

Relative and Absolute
Diﬀerences Matter

Simple Share
of Total

Accumulation or
Subtraction to Total

Components
of Components

Stacked 100%
Column Chart

Stacked
Column Chart

Stacked 100%
Area Chart

Stacked Area Chart

Pie Chart

Waterfall Chart

Stacked 100% Column Chart
with Subcomponents
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