
Məşhurdur?

ŞƏXS 

MÖVZU NƏ HAQDADIR?

Xarici görünüş 
vacibdir? tarixçə vacibdir? Şəxs nəsə 

edirmi? 

Video/Audio- 
slideshow MətnFoto Vaxt şkalası

HADİSƏ
Nəticə 

nəzərəçar-
pandır?

Nəsə baş verir/
hərəkət edir?

Gözlə görünən 
representabel-

lidirmi?

Video materialın 
var?

Onlar coğrafi 
cəhətdən 

əlaqəlidir?

Bir məlumat 
dəstidir?

Məlumat xronloji 
ardıcıllıqladır?

Bütün məlumat 
toplusu bir 

mövzuya aiddir? 

Məlumatlar 
100%-lə yekun-

laşır? 

Məlumatlar 
toplusu xronoloji 
ardıcıllıqladır?

Şəkillərin varmı? Audio 
varınızdır? 

Xronologiya 
vacibdir?

Bir məlumat 
dəstidir?

Məlumat 100%-
ə bərabərdirmi? 

Müasir şahidlər 
varmı? 

Xronoloji 
ardıcıllıq var? 

Onlar foto ilə 
gedir?

Məlumat prosesi 
göstərirmi? 

Görünəndir?

Məkanda maarqlı 
detallar varmı?

Ərazi yaxa-
lamaq üçün 
asandırmı? 

Ərazi fotogenik-
dirmi? 

Hərəkət var?
Orada əvvəl/
sonra şəkil 

varmı? 
Nəticədir?

Səs tələb 
olunur?

Video / Audio- 
slideshow

Xəritə

Video / Audio- 
slideshow Animasiya

Vaxt şkalası

Diaqramlı xəritə  

Mətn

Dairəvi diaqram 

Vaxt şkalası

Üfüqi diaqram 

Kompleks  
infoqrafika 

Audio- 
Slideshow

Sankey  
diaqramı

Foto qalereya 

Şaquli diaqram 

Animasiyali GİF 

Xəritə/infoqrafika 

Sonrakı slide

360° panoramik 
Foto  Foto

Mətn

Vaxt şkalası Foto qalereya Mətn

İZAHAT
(Necə işləyir)

YER
(ƏRAZI)

TARIXÇƏ
(arxiv materialı)

RƏQƏMLƏR
(Statistika)

HAZIRDIR!

Video Audio Mətn

Tayalanmış şaquli 
diaqram 

Tayalanmış üfüqi 
diaqram

İstilik  
xəritəsi

Kompleks 
infoqrafika 

MULTIMEDIA MÖVZU 
TƏQDİMATI

Məzmuna uyğun gələn formanı necə tapmalı

“FORMA FUNKSIYANIN DAVAMIDIR” 
VƏ YA BU QRAFIKDƏN NECƏ ISTIFADƏ ETMƏLI

Hadisənin hər elementinə daha yaxşı uyğun gələn forma var – fərqi yoxdur siz hadisəni 
çap və ya online formasında təqdim edirsiniz. Bu qrafik sizə hadisənin hansı hissəsinin  
mətn, şəkil, video və  ya qrafik olaraq daha yaxşı təqdim etmək qərarında sizə yardımçı 
ola bilər. Siz bu sualla başlayın: “Hadisə nə haqqındadır?” və hər suala “bəli” və ya “xeyir” 
cavabı ilə başlayın. Rənglu qutular təqdimatın ən uyğun formasını göstərir. 

Lütfən nəzərə alın: Bu qrafik sizin istifadə edə biləcəyiniz formanı təklif edir, lakin mütləq 
şəkildə onların hər birindən istifadəni şərtləndirmir. Öz hadisənizə və resurslarınıza uyğun 
olaraq seçim edin. 

Bu diaqramı yükləyin
www.maz.ch/storytelling-tool 
 
Məzmunla bağlı suallar üçün əlaqə saxlayın:
alexandra.stark@maz.ch

İmtina: Bu diaqram inkişaf etidirlməkdədir (versiya, 3, 03/17). MAZ-ın Vizual Jurnalistika Araşdırmaları rəhbəri Beat Rüdt tərəfindən 
MAZ-ın Araşdırmalar Rəhbəri Aleksandra Ştark və “Der Spiegel”in multimedia redaktoru Bernhard Ridmanın töhvəsi ilə inkişaf 
etdirilib. Tərcümə: Atash Sultanov, Dizayn: Tu Loahn Huynh, Sergeant (www.sergeant.ch). 

Sonrakı slide: juxtapose.knightlab.com
360° panoramik Foto: photosynth.net
Animasiyali GİF: ezgif.com
Slideshows: www.photosnack.com  

Fotos

Downloader: keepvid.com

Video / Audio / Slideshows

timeline.knightlab.com

Vaxt şkalası

Sərbəst xəritələr: www.openstreetmap.org

Xəritə

infogr.am
İstifadəsi asan: www.datawrapper.de

Sadə infoqrafika

www.piktochart.com
İnfoqrafikaya uyğun fotolar: www.
thinglink.com

Kompleks infoqrafika 

Start komplekti: www.powtoon.com

Animasiya

Mətn
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