সংবাদ পিরেবশেনর িনেদর্ম শনা:
ডটা িভজু্যুয়ালাইেজশেনর টু ল
কািভড-১৯ মহামারীেত ডটা িভজু্যুয়ালাইেজশেনর (িচেত্র ডটা প্রদশর্মন) ব্যুবহার অত্যুন্ত জনিপ্রয়
হেয় উেঠেছ। আমােদর এই িমিলতভােব ‘বক্রেরখা সমতল করার’ প্রয়ােস আমরা প্রিতিনয়ত
টিলিভশন িস্ক্রিন এবং সামািজক িমিডয়া িফেড চাটর্ম, গ্রাফ এবং মানিচত্র দখেত পািচ্ছে। বতর্ম মান
িবেশ্বে তেথ্যুর সহজলভ্যুতার কারেণ ডটা িভজু্যুয়ালাইেজশেনর গুরুত্বে অত্যুন্ত বেড় গেছ।
এর িকছু দুদর্মান্ত উদাহরণ হল িবিবিস, িফন্যুািন্সিয়াল টাইমস এবং দ্যু িনউ ইয়কর্ম টাইমস, যারা সই
শুরু থেক ভাইরাস কীভােব ছড়ােচ্ছে তা ম্যুাপ করেছ, আর মহামারীর গিতপ্রকৃ িতর সােথ তাল
িমিলেয় কান ডটা কীভােব ম্যুাপ করা হেব তােত পিরবতর্ম ন িনেয় আসেছ।

ডটা িভজু্যুয়ালাইেজশন িক?
ডটা িভজু্যুয়ালাইেজশন হল মানিচত্র, গ্রাফ বা অন্যুান্যু িচেত্রর মেতা িভজু্যুয়াল টু ল ব্যুবহার কের তথ্যু বা
ডটা ব্যুাখ্যুা করা। ডটা িভজু্যুয়ালাইেজশেনর সাহােয্যু আমরা কািভড-১৯ সম্পিকর্ম ত তেথ্যুর প্রবাহ
এমন ফরম্যুােট রূপান্তিরত করেত পাির যা আমােদর পাঠক/দশর্মকেদর পেক্ষে বাঝা সহজ হেব। এর
মাধ্যুেম আমরা ডটােক সৃজনশীল ও আকষর্মণীয় আকাের তু েল ধরেত পাির যােত জটিল তথ্যু বাঝা সহজ
হেয় ওেঠ।
ডটা িভজু্যুয়ালাইেজশেনর মােন শুধুমাত্র আপনার প্রিতেবদেন একটা িচত্র বা গ্রাফ যাগ করা নয়। ভােলা
ডটা িভজু্যুয়ালাইেজশন হল ডটা, িডজাইন, কািহনী এবং শয়ারেযাগ্যুতার সমন্বয়।

ভােলা ডটা িভজু্যুয়ালাইেজশন কােক বেল?
ডটা

ভােলা মােনর ডটা িদেয় শুরু করুন: তেথ্যু কানও ভু ল, পুনরাবৃিত্তি বা বানান ভু ল যােত না থােক
সজন্যু ডটা শাধন করা হেয়েছ তা? তা িক িনভর্ম রেযাগ্যু সূত্র থেক সংগ্রহ করা হেয়েছ?
তু লনায় প্রাসিঙ্গকতা বজায় রাখুন: ডটার তাৎপযর্ম ব্যুাখ্যুা করার ক্ষেেত্র তু লনা খুব কােজ লােগ। এটা কত বড় পিরবতর্ম ন?
আপনার প্রক্ষোপেটর সােথ সই ডটা তু লনা করেল কী দখা যােচ্ছে? তেব তু লনা যােত অথর্মপূণর্ম হয় সিদেক নজর দেবন।
যমন, একটি বড় শহের কািভড-১৯ সংক্রমেণর হার একটি িবরল জনবসিতর প্রত্যুন্ত অঞ্চেলর সােথ তু লনা করার তমন
কানও অথর্ম হয় না, তেব একই আকােরর দুটি শহেরর মেধ্যু তু লনা করেল আপনার পাঠকেদর পেক্ষে প্রকৃ ত অবস্থা বাঝা
সহজ হেব।
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িডজাইন

স্পষ্ট িশেরানাম এবং সূচক: যিদও িচেত্রই কািহনীর িসংহভাগ স্পষ্ট হেয় ওেঠ, তবু কািহনীর মূল িবষয়বস্তু
লেবল করেত ভু লেবন না। শীষর্মকটি মেনাগ্রাহী হেল আপনার কািহনীও বিশ মেনােযাগ আকষর্মণ করেব।
সৃজনশীল - িকন্তু স্পষ্ট: একসােথ অেনক ধরেনর িভজু্যুয়াল উপাদান (রঙ, ফন্ট, স্টাইল) ব্যুবহার করেল
আপনার মূল বাতর্ম া থেক পাঠকেদর মেনােযাগ িবিক্ষেপ্ত হেত পাের। িভজু্যুয়ালাইেজশেনর মূল উেদ্দেশ্যু হল
ডটা আরও বিশ সংখ্যুক পাঠেকর বাধগম্যু কের তালা। কানও গ্রাফ বুঝেত না পারেল পাঠকরা
সাধারণত িনেজেদর দাষােরাপ কেরন। তেব বিশরভাগ ক্ষেেত্র তা পাঠেকর দাষ নয়, বরং িডজাইেনর
সমস্যুা।
কািহনী

আপিন য কািহনী বলার চষ্টা করেছন তােত িভজু্যুয়ালাইেজশন কীভােব ভূ িমকা রাখেছ তা ভাবুন। সঠিক
ফরম্যুাট িনবর্মাচন করুন: বার চাটর্ম তু লনা করার জন্যু ভােলা, লাইন চাটর্ম সমেয়র সােথ প্রবণতা দখায়, এবং
িপেক্টিাগ্রাম কািহনীেক মজাদার ও আকষর্মণীয় কের তােল। এমন ফরম্যুাট বেছ িনন যা আপনার কািহনীেক
আরও সমৃদ্ধ করেব, তার থেক মেনােযাগ িবিক্ষেপ্ত করেব না।
এখােন ১৭ ধরেণর সাধারণ ডটা িভজু্যুয়ালাইেজশন এবং সগুিলর সুিবধার একটি তািলকা রেয়েছ।
শয়ারেযাগ্যুতা

ডটা িভজু্যুয়ালাইেজশন ভােলা হেল আপনার কািহনী িনেয় আেলাচনা হেব! ভােলা মােনর িবষয়বস্তু এর
প্রথম পদেক্ষেপ, তেব ডটা িভজু্যুয়ালাইেজশেন কান ধরেনর ফাইল ব্যুবহার করেবন সটাও িবেবচনা করা
প্রেয়াজন। যমন িজআইএফ বা এিনেমশেন িবষয়বস্তু সচল রাখা যায় যা সাশ্যুাল িমিডয়ােত অত্যুন্ত
জনিপ্রয়। সমেয়র সােথ গ্রােফর পিরবতর্ম ন দখােত পােরন বা অ্যুািনেমশেনর সােথ সঙ্গীত বা ধ্বিন ব্যুবহার
করেত পােরন। সব িচেত্র আপনার িনবেন্ধের িলংক যাগ করেবন যােত পাঠেকর মেনােযাগ আকিষর্মত হেল,
তারা সম্পূণর্ম কািহনী সহেজ খুেঁ জ পান। ইনফরেমশন ইস িবউটিফু ল এ িভজু্যুয়ােলর এমন অেনক অসাধারণ
নমুনা রেয়েছ যা তথ্যু দয়ার পাশাপািশ প্ররণা জাগায়। অনলাইেন এমন অেনক িফ্রি টু ল রেয়েছ যার সাহােয্যু
প্রথম িদন থেকই আকষর্মণীয় কেন্টন্ট তির করেত পারেবন।
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ডটা িভজু্যুয়ালাইেজশেনর টু ল
এেক্সেল এবং গুগল িশট

সহজ ডটা িভজু্যুয়ালাইেজশেনর জন্যু কানও নতু ন প্রাগ্রাম শখার দরকার নই। যারা নতু ন িশখেছন তারা
এেক্সেল বা এটির অনলাইন সংস্করণ, গুগল িশট ব্যুবহার কের ডটােক আকষর্মণীয় কনেটেন্ট পিরণত করেত
পােরন। গ্রাফ, মানিচত্র এবং চােটর্মর জন্যু এই প্রাগ্রাম কীভােব ব্যুবহার করেবন তার একটি সাধারণ িনেদর্ম িশকা
এখােন রেয়েছ।
ওয়াডর্ম ক্লাউড

আপনার ডটায় কান শব্দ কতবার ব্যুবহার হেয়েছ তা দখােনার একটা দারুণ পদ্ধিত হল ওয়াডর্ম ক্লাউড।
ওয়াডর্মক্লাউড তির করার অেনক টু ল রেয়েছ, আপিন এগুিল মাইেক্রাসফট ওয়ােডর্ম বা অন্যু অনলাইন টু ল
যমন ওয়াডর্মক্লাউড, বা ট্যুাগক্রাউড ব্যুবহার কের তির করেত পােরন।
ডটার্যুাপার

এটি সাংবািদকেদর জন্যু সাংবািদকেদর তির একটি টু ল িহসােব জনিপ্রয় এবং এই সাইেট চাটর্ম ও মানিচত্র
তিরর জন্যু কানও কািডং অিভজ্ঞতার প্রেয়াজন হয় না। িফচার এবং টম্পেলট আপনার স্টাইল গাইেডর
সােথ মানানসই কের িনেত পারেবন। এই ব্লগটি পড়ুন এবং কেরানাভাইরাস সম্পেকর্ম লাইভ
িভজু্যুয়ালাইেজশনগুিল দখুন।
ইনেফাগ্রাম

কম সমেয়র মেধ্যু ইনেফাগ্রািফক,মানিচত্র এবং গ্রাফ তির করেত হেল ইনেফাগ্রাম ব্যুবহার করেত পােরন।
এেত বশ িকছু সৃজনশীল টম্পেলট রেয়েছ যমন সহ-সম্বন্ধে ( কািরেলশন) দখােনার জন্যু বাবল গ্রাফ,
আকার ও পিরমাণ তু লনা করার জন্যু িপেক্টিািরয়াল চাটর্ম ইত্যুািদ। ১০টি প্রকেল্পের জন্যু এটা িবনামূেল্যু ব্যুবহার
করেত পারেবন। যারা নতু ন িশখেছন তােদর জন্যু এই সাইেট কীভােব ইনেফাগ্রাম ব্যুবহার কের কািভড-১৯
মহামারীর প্রিতেবদন তির করা যায় তার ই-বুকস এবং টিউেটািরয়াল রেয়েছ।
িপকেটাচাটর্ম

এই টু েলর সাহােয্যু িবনামূেল্যু টম্পেলট ব্যুবহার কের বা িনেজর মেতা কাস্টমাইজেযাগ্যু এবং ইন্টার্যুািক্টিভ
কেন্টন্ট তির করা যায়। এটা ধােপ ধােপ িনেদর্ম িশকা বা তথ্যু ও পিরসংখ্যুােনর লআউট তির করেত খুব
কােজ লােগ। কীভােব আপনার িনবেন্ধে িভজু্যুয়াল উপকরণ যাগ করেবন এবং সঠিক টম্পেলট িনবর্মাচন
করেবন তা জানেত এই ব্লগটা পড়ুন।
ট্যুাবেলা পাবিলক

ট্যুাবেলা পাবিলক হল জনিপ্রয় িনউজরুম সফটওয়্যুােরর একটি িফ্রি সংস্করণ। এখােন এই প্ল্যুাটফমর্ম ব্যুবহার
কের তির করা িকছু অসাধারণ প্রিতেবদন দখেত পােবন। পরামশর্ম: ট্যুাবেলা িপিস- ত ব্যুবহার করা যায়,
যিদও ম্যুাক সংস্করণ িনেয় কাজ চলেছ।
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ডটা িভজু্যুয়ালাইেজশেনর টু ল (চলেছ)
ম্যুািপং এবং িজওেকািডং টু ল:
গুগল ফ্লিািরশ
এই অনলাইন ডটােবস এবং ম্যুািপং টু েল সাংবািদকরা িবনামূেল্যু কািভড -১৯ কস এবং মৃতু্যুর িবষেয়
মানিচত্র এবং চাটর্ম পেত পােরন। গুগল িনউজ ল্যুােবর অংশীদািরেত্বে যাগ্যু িনউজরুমেক ব্যুিক্তিগত ডটা,
টিম টু ল এবং অন্যুান্যু িপ্রিময়াম িফচারও িবনামূেল্যু দয়া হয়।

TimelineJS

যারা নতু ন িশখেছন তারা এই ওেপন- সাসর্ম টু ল ব্যুবহার কের আেরা আকষর্মণীয়ভােব ডটা এবং তথ্যু
িভজু্যুয়ালাইজ করেত পারেবন। নথর্ম-ওেয়স্টানর্ম ইউিনভািসর্মটির নাইট ল্যুােবর তির, TimelineJS িবিভন্ন
উৎস থেক িমিডয়া সংগ্রহ করেত পাের। টু ইটার, িফ্লিকার, ইউটিউব, িভিমও, ভাইন, ডইিলেমাশন, গুগল
ম্যুাপস, উইিকিপিডয়া, সাউন্ডক্লাউড, ডকুেমন্ট ক্লাউড এবং আরও অেনক উৎস থেক। এই টু লটি
ব্যুবহােরর িনেদর্ম িশকা এই িভিডওেত পাওয়া যােব।

Maps4News

এই ইন্টার্যুািক্টিভ মানিচত্র তিরর টু লটি ২০১৯ সােল প্রকাশ করা হেয়িছল। এটা ব্যুবহার কের সুন্দর সুন্দর
স্টাির লােকটার তির ও প্রকাশ করেত পােরন বা আপনার ডটােক মানিচেত্রর মাধ্যুেম তু েল ধরেত
পােরন, যা আপনার কনেটন্টেক আরও বিশ মেনাগ্রাহী করেব ও িভউ বাড়ােব। এই কািভড-১৯
ইনেফাগ্রািফকটি িবিভন্ন ফমর্ম্যুােট ইন্টােরিক্টিভ মানিচত্রসহ দখুন।

৪

