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  (Reaction Shot)العملی نماهای عکس

بطور معمول دو دوربین در دوطرف تریبون قرار گرفته و تصوویور                   
دهند. نماهایی که به       چهره افراد حاضر در جلسه سخنرانی را نشان می        

توانند تک نفوره، چونود          شوند، می   العمل ارائه می    عنوان نمای عکس  
)تریبوون و     باشند. به دلیل اینکه دوربین اصلی )معرف(   نفره یا نمای باز     

حاکم بر صونونوه       درجه( 081)قاعده درست روی خط فرضیِ سخنران(  
با اینکه از    4و3های  سخنرانی قرار دارد، تصاویر ارائه شده از دوربین      

نظر جهت نگاه، معکوس یکدیگرند، ترکیب آنها با نوموای مورجو ،           
بهتر ( 6و  5)شکلشود.  صنیح است و خطای کارگردانی منسوب نمی

العملی ثابت باشد و حرکتی برای تغییر اندازه نما           است نماهای عکس  
 یا تغییر سوژه درون قاب نداشته باشند. 

 

اصلوی در وووشو             در شماره گذشته در خصوص قاعده دوربین           
تلویزیونِی سخنرانی گفتیم. بطور کلی در ووش  تلویزیونی هر رویوداد            
باتوجه به عنصر اصلی میزانسن در صننة مورد نظر، جایگاه دوربویون             

شود. آنوهوه کوه        و اندازه نمای آن تعریف می  Main Cameraاصلی  
دهد، بوه عونووان نوموای مورجو                              ارائه می ( 0)دوربیون  دوربین اصلی  

 (Master shot  در نظر گرفته می )   شود. نمای مرج  بیشتر زمان برنامه را
دهد و کارگردان در هر لنظوه از سوخونورانوی           به خود اختصاص می   

های دیگری که در صونونوه           تواند به این نما مراجعه کند. دوربین         می
شوونود، نومواهوای موکومول                                        مراسم سخنرانوی جواگوذاری موی         

 (Complementary Shot )   کنند. نمای مرج  بوه تونوهوایوی          را ارائه می
تواند مفهوم و موضوع برنامه را به بیننده انتقال دهد، اما نمواهوای                می

مکمل برای ایجاد تنوع بصری و درک بهتر از فضای رویداد به نموای              
 شوند.  مرج  اضافه می

گفتیم که دوربین اصلی در ووش  تلویزیونی سخنرانی در زاویوه                 
گیرد و با ارتفاع هوموسوطوح           نسبت به تریبون قرار می      )صفردرجه(  خنثی
دهود.   ارائه می ( Medium Shot) اندازه نمای متوسط   ( Eye Level)چشم   

داریم که صننه منل رویداد    ( Wide Shot) اکنون نیاز به یک نمای باز     
 ( 2و0)شکل را برای بیننده معرفی کند. 

شوند  تماشاگران یا حاضران در سخنرانی بخشی از مراسم منسوب می      
و باید در ووش  تلویزیونی نشان داده شوند. نکته مهم در این برناموه               

 به تصویر کشیدن سخنران و حضار در نمای واحد است.  
بدین معنی که اگر در کل زمان سخنرانی، نماهای سخنران و حضوار              
بطور جداگانه ارائه شود، بیننده به درک درستی از فضای ارتباطی بیون           

رسد و فضای مراسم از نظر بصری گنو  خوواهود       این دو بخ  نمی   
توان در هر نقطوه از         دهد می   بود. دوربین دوم را که نمای باز ارائه می         

صننة سخنرانی قرار داد. اما در صوور  مونودودیوت در توعوداد                     
های واحد ووش  دهنده بهتر است این دوربین درست کونوار               دوربین

قرار گیرد و نمای باز از سخنران و  ) با همان ارتفاع و زاویه (دوربین اصلی  
 حضار ارائه کند. 

شود سخنران و حضار را در یک قاب  ترین حالتی است که می   این ساده 
ها برای ارائه نمای بواز        نشان داد. حتی اگر مندودیتی در تعداد دوربین        

وجود نداشته باشد، بهتر است یک دوربین در کنار دوربین اصلی قورار         
توانود   می 2گیرد. زیرا اگر دوربین اصلی دچار مشکل فنی شود دوربین         

 (4و3)شکلبه عنوان جایگزینِ دوربین اصلی عمل کند. 
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دهود و از ارز            که ارتباط بصری مخاطب را به شد  کاه  می        
شود. در اینجا یک نمونه از ووش  تلوویوزیوونوی       بصری آن کاسته می 

سخنرانی در رسانه ملی را که با سه دوربین انجام شده است، بوررسوی         
کنیم.  در این خصوص کارگردان یک دوربین را در زاویه خونوثوی                  می

ترینِ آنها نمای تموام   ) که بسته   ای از نماها      قرار داده است و با آن مجموعه      

دهد، اما هیهگاه به نمای متوسط  ( را ارائه می ( سخنران است Full Shotقد) 
در ارتفاع همسطح کوف   2دوربین  (  01و9و  8)شکل رسد.  نمیمرج (   )نمای 

اند و نماهای باز و    قرار گرفته  (Stage)روی صننه     3سالن و دوربین    
کنند. در برخی لنظا  کارگوردان از ایون دو                العملی ارائه می    عکس

ای که ایون     گیرد! باتوجه به زاویه  دوربین نمای متوسط از سخنران می    
دو دوربین با تریبون دارند، بدیهی است چهره سخنران در حالت نیمرخ      

شود و این کار، در وووشو  تولوویوزیوونوی             یا نزدیک به آن دیده می     
 ( 02و  00های  )شکلشود.  سخنرانی خطا منسوب می

 سخنرانی با نمایشگر
نوموایشوگور)ویودئوو،        هایی که همراه با ارائه تصاویر روی       در سخنرانی     

تواند دو نمای موتوفواو      شود، دوربین اصلی می انجام میواورووینت و...(    
  Aشود، نمای متوسط    ارائه کند. هنگامی که سخنرانیِ ساده انجام می   

و هنگامی که سخنران با استفاده از تصاویر موجود در نمایشگر به ارائه      
که سخونوران و      ( B) کند  بندی می   وردازد نمایی را  قاب      مطالب خود می  

توانود    نیز به تشخیص کارگردان می      2نمایشگر را ووش  دهد. دوربین     
 ( 03)شکلبندی کند.  نمای معرف یا نمای بسته نمایشگر را قاب

 دار تریبون زاویه
گاهی در برخی مراسم به دالیل مختلف تریبون در گوشه صنونوه                 

گیرد و نسبت بوه خوط           قرار می 
هوای     اصلی صنونوه و ردیوف        

صندلی زاویه دارد. در این حالوت        
(   2و0)  های اصلی     نیز باید دوربین  

در منلی قرار گیرند که با تریبون 
زاویه صفردرجه داشته بواشونود.        

 ( 04)شکل

 
 

شووکوواال          خطای رایج :      ز ا ا م یکی  ن طور که قبال گفتی هما

هایی که از رسانوه مولوی         ساختاری که در ووش  تلویزیونی سخنرانی     
گذاری است و نکته قابل توممول ایون             شود، خطا در دوربین     وخ  می 

ها، رایج و به قاعده تبدیول         است که این خطاهای ورتکرار وس از سال       
خطا در انتخاب صحیح جایگاه دوربین اصلی و زاویهه        اند.      شده

کوارگوردان سوعوی       .  یکی از این خطاهاسوت    سوژه در نمای مرجع     
کند نمای تک نفرة سخنران را از تمام زوایا نشان دهد. بنوابورایون                  می

یابد.   کاه  می )سخنران(    ارتباط بصری بیننده تلویزیونی با سوژه اصلی        
اند اگر نموای      هایی که با رن  بنف  مشخص شده        دوربین  7در شکل   

بندی مصاحبه و     متوسط از سخنران ارائه کنند، زاویه سوژه به فرم قاب         
 شود.  گفتگوی تلویزیونی تبدیل و از فرم سخنرانی خارج می

اند، اگر نمای متووسوط از         هایی که با رن  قرمز مشخص شده        دوربین
شود   دیده می   درجه( 91) رُخ    سخنران ارائه کنند، زاویه سوژه در حالت نیم       
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 دکتر مهین میهن

 عبداهلل اسکندری 
های جانبی و بازتاب از سوقوف تواثویور               نزدیکند. به بیان دیگر بازتاب     
با این دو منننی تفاو  زیوادی دارد و               Cمشابهی دارند اما منننی     

هایی که بوا       دهد که آستانة شنیده شدن بازتاب برای بازتاب         نشان می 
بل افزای  وویودا        دسی  01تا    5آیند،    صدای مستقیم از یک جهت می     

آیند، اثر تقریبیِ  هایی که از زوایای مختلف می کند. در نتیجه بازتاب     می
غیر از بازتابی که جهت آن با صدای مستقیم منطبو              مشابهی دارند به  

است. یعنی اثر ووش  صدای مستقیم بر صدای بازتابی، زمانی که هر             
 آیند، بیشتر است. دو از یک جهت می

 ها  تاثیر طیف بر آستانة شنیده شدن بازتاب
ها سایکواکوستیکی از تمخیور دادنِ      اگرچه متداول است که در آزمای      

شود، اموا     صدای مستقیم، برای شبیه سازِی صدای بازتابی استفاده می        
شوود،     آیا طیف فرکانسِی صدای بازتابی که در این آزمای  لناظ نمی       

وری       گذارد؟ بسیاری از عوامل، به عنوان مثال جهت         بر نتایج اثر نمی   
بلندگو، می تواند طیف فرکانسی سیگنال صدای بازتابی را تغییر دهود.            

که بوه    -(off-axis)واسخ فرکانس باالیِ بلندگو در حالتِ خارج از منور  
معمواًل بسیار کمتر از وواسوخ روی            -سمت دیوارهای جانبی می رود    

بلندگو است. عالوه بر این، میزان جذب در سوطووِ                ( on-axisمنور) 
اند مانند فر ، ورده، شویوشوه          بازتابنده که از مواد مختلف ساخته شده      

و ... متفاو  است و تمام این سطو ، خود به نوعی مشخصة طویوفوی         
هوای جوانوبوی،        صدای بازتابی را تغییر می دهند. بنابراین تمام بازتاب     

 های فرکانسیِ متفاوتی از صدای مستقیم دارند.  طیف

 تاثیراتِ قابلِ شنیدنِ صداهای بازتابی
تاثیرا  قابل شنیدن صداهای بازتابی به عنوان تابوعوی از تواخویور،                 

 های زیر نشان داده شده است. فرکانس و زاویه در شکل

ها بوا تغییور        تاثیرا  شنیداری متفاو  بازتاب   :  3توضیحات شکل   

 میزان تاخیر صدای بازتابی نسبت به صدای مستقیم
نسبت به صودای    20msهایی که تا حدود       بازتاب   :( Timbre) شیو -0

دهنود یوا بوه          مستقیم تاخیردارند، شیو  صدا را تنت تاثیر قرار می        
دهند. زیرا همان طور که گفتیم بازتاب          اصطال  رن  صدا را تغییر می     

از سطو  مختلف با مشخصا  آکوستیکی مختلف سبب تغییر در طیف      
 شود.  فرکانس بازتابی می

 

 ها تاثیر زاویه بازتاب بر آستانة شنیده شدن بازتاب
شود  از سطوو  جوانوبوِی            بازتاب صدایی که از بلندگو خارج می             

رسد. اما ایون سووال        مختلف و با زوایای متفاو  به گو  شنونده می        
ها واسخ یکوسوان    آید که آیا گو  شنونده به تمام این بازتاب   وی  می 
 (0)شکلدهد؟ می

)کوه در     برای واسخ به این سوال آزمایشی شبیه به آنهه در بخ  یک           

دهیم. همانطور که قوبوال          توضیح داده شد، انجام می    آمده بود(      80بسامد
ها از دو بلندگو، یکی بورای         گفتیم برای انجام دادن این قبیل آزمای       

تولید صدای اولیه )مستقیم( و دیگری با اندکی تاخیر برای شبیه سازی     
 2شود. شکل    استفاده می   -با چین  تقریبیِ استریوی متداول      –بازتاب  

  نتیجة آزمای ، یعنی اثر زاویة دریافت صدای بازتابیده شده بر آستانوه           
دهد: آستانة مطل  شنیده شدن بازتاب         شنیده شدنِ بازتاب را نشان می     

است. این منننی با استفاده از شوبویوه               نشان داده شده     Aبا منننی   
درجه نسبت به هوم دارنود )قوابول             65سازی با دو بلندگو که زاویه  

مقایسه با چین  استریوی معمول(، به دست آمده است. به عوبوارتوی                
دهندة آستانة شنیده شدن صدای بازتابوی از دیووار              این منننی نشان  

درجه نسبت به صدای مسوتوقویوم بوه         65جانبی است که با اختالف      
دهندة آستانة شنیده شودن صودای           نشان  Bرسد. منننی      شنونده می 

درجه نسبت به صدای مستقیم به  61بازتابی از سقف است که با زاویة     
شوده        دهندة آستانة شنیوده     نشان  Cرسد و منننی      گو  شنونده می  

صدای بازتابی در حالتی است که صدای مستقیم و بازتوابوی از یوک           
 (2شکلای( به گو  شنونده می رسد. ) جهت )بدون اختالف زاویه
بسیار به هوم      Bو     Aهای      بینید، منننی   می  2همانطور که در شکل     
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عنوان خطا تعبیر شود اموا تجربوه       تواند به   شود، می   تغییر رن  صدا می   
شوود موردم شونیدن        نشان داده است که بازتاب های اتاق باعث موی       

صدای موسیقی در فضای بستة اتاق را بیشتر از فضای بواز بسوسندند،          
بنابراین، این تغییر رن  مخرب و آزار دهنده نیست. از طرفوی تکورار           
صدا در بازتاب، به سیستم شنوایی فرصت بیشتری برای بررسی صودا        

تور شووند.      های صدا شونیدنی     می دهد و باعث می شود برخی ویژگی       
شوند قابلیت فهم گفتار افزایو        های اولیه باعث می     برای مثال بازتاب  
دهود ایون دو سواز و کوار در تموام                نشان موی   5یابد. بنابراین شکل     

ها فعالند و اثرا  قابل شنیدِن تغییرا  شویو  بوه فرکانوس              فرکانس
 وابسته نیست.

توانود رخ دهود. اموا در           اکو یا بازآوایی نیز در هور فرکانوسی موی         -2
 -نسبت به ابعاد اتاق  -های بسیار وایین چون اندازة طول موج       فرکانس

ای نیوست   بزرگ است، زمان برخورد با سطو  و بازگشت صدا به اندازه 
 که اکو تولید شود.

هرتوز رخ     511هوای بیوشتر از        جابجایی تصویر در حدود فرکانس    -3
 دهد. می
های بوسیار ووایین و        تاثیر شنیداریِ وسعت بخشی فضا در فرکانس  -4

 بسیار باال ناچیز است.
های وایین )حدوداً کموتر از       اثر تداخل اکوستیکی مرزی در فرکانس     -5
 افتد. هرتز( اتفاق می 211
 -کمتر از یوک کیلوهرتوز       –های وایین   امواج ایستا نیز در فرکانس  -6

 دهد. رخ می
ها نسبت بوه      تاثیرا  شنیداری مختلف بازتاب   :  5توضیحات شکل   

 تفاو  زاویه بین صدای مستقیم و بازتابی

تشخیص صدای بازتابی از صدای مستقیم، فقط زمانی کوه هور دو        -0
تقریبا هم راستا هستند، ضعیف است. به همین دلیل صدای مونو برای    

 مخاطب خوشایند نیست.
تغییر شیو ، زمانی که صدای بازتابی و موستقیم تقریبوا در یوک               -2

.)اثری ورتکورار و آزاردهنوده در        راستا هستند، بیشترین اثر شنیداری را دارد   
 سیستم مونوفونیک(

 بازآوایی )اکو(، به زاویه بین صدای مستقیم و بازتابی وابسته نیست.-3
اثر وسعت بخشیدن فضا و نیز جابجایی تصویرِ منب  صدا، زمانی که  -4

ای کموی دارنود، ناچیوز        صدای بازتابی و صدای مستقیم اختالف زاویه  
 یابی مناب  صدا در سیستم مونوفونیک ممکن نیست( به همین دلیل مکاناست.)

 
 

با جم  شدن صدای بازتابی و صدای مستقیم شیو  صدا تغییر خواهد       
، از آنجا که به سمت اکو شودن       25mکرد. در تاخیرهای بی  از حدود   

رویم و در واق  صدای بازتابی بصور  گسسته از صدای      صدا وی  می  
شود، تاثیری بر تغییر شویو  و         شود و با آن جم  نمی اولیه شنیده می  
 رن  صدا ندارد.

 شود. آغاز می  25msاکو یا بازآوایی از حدود  :(Echoاکو)-2
منبو      (Image shift)( و جابجایی تصویر   Spaciousnessتاثیر فضایی)-3

، در تاخیرهای   Multiple Imageصدا: تاثیر فضایی و جابجایی تصویر یا       
 وذیرد.  صور  می  25msو   30msکمتر از 

زمانی کوه بواز آوایوی آغواز           : ( Speech Disturbanceتخریب گفتار)  -4
یابود و باعوث تخریوب         شود، کم کم قابلیت فهم گفتار کاه  می         می

 Speech intelligibility)گفتار و در واق  کواه  قابلیوت فهوم گفتوار)            

 شود. می
های اولیه به دلیل جم  شدن با صدای بازتابی باعث افزای          بازتاب-5

 شوند. ظاهریِ بلندای صدا می
هوا در     تاثیرا  شونیداری مختلوفِ بازتواب      :    4توضیحات عکس    

 های متفاو  فرکانس

متفواو  بوودن مشخوصا  آکوسوتیکِی سوطو             :( Timbreشیو ) -0
ها، باعوث تغیویر طیوف فرکوانِس            بازتابنده در جذب و بازتاب فرکانس     

شود و با جم  شدنِ آن با صدای مستقیم، شویو ِ      سیگنال بازتابی می  
کند، اما بوه فورآ آنکوه سویگنال را توک                صدایِ دریافتی تغییر می   

فرکانس و تمام سطو  بازتابنده را با مشخصة آکوسوتیکیِ یکوسان در       
نظر بگیریم )در آزمای  با دو بلنودگو از تفواو  مشخوصا  سوطو                

شود(، باز هم دو سازوکاِر اصولی زیور بور تغیویِر               بازتابنده صرفنظر می  
 شیو  صدا تاثیرگذار خواهد بود: 

ا هم            -الف م در گو  ب ستقی ی و م اب ت ز ا صدای ب هنگامی که 
های مختلف موی توانود      جم  می شوند، تداخل آکوستیکی در فرکانس  

سازنده یا مخرب باشند. اینکه تداخل فرکانسی آزاردهنوده و یوا حتوی             
آیند، بوستگی     ها و اینکه از کجا می قابل شنیدن باشد، به میزان بازتاب     

هوای چندگانوه بیون        های ووایین، بازتواب    دارد. برای مثال در فرکانس    
شود و   می)رزونانس( سطو  مرزیِ اتاق در داخل حجم اتاق باعث تشدید      

 دهد. رن  صدا را تغییر می
ب  -ب تا ز ا ی ب جاد م ی ی ا صوت د  دی ج دهای  دا روی د کووه   ها،  کنن

الگوی زمانِی متفاوتی از صدای اصلی دارند. این موضووع کوه باعوث            

 2شکل 

 5شکل 
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گلوب سوال     های گِرَمی، اسکار  و گُلدن بی  از مراسم  - NBCشبکه  

های اجتماعی مخاطب داشت. سنجو  چوگوونوگوی          در رسانه 2102

اجتماعی بودن این رویداد با شمار  تعداد نظرا  رد و بدل شوده در               

فیس بوک و توئیتر همزمان با ووش  تلویزیونی انجام گرفت. شرکِت            

Bluefin Labs     :درصد از     99به نتیجه مهم دیگری هم دست یافت

 Social) آنالین میان مخاطبان تلویزیون   های اجتماعی(      )تعامل سرو صداها   

TV buzz )   های المسیک از    شب تا نیمه شب ووش  بازی 7بین ساعت

ها در    ها و واکن     بود. اطالعا  بیشتر در خصوصِ کن          NBCشبکه  

  Bluefin Labsتوانید در آمار و ارقام شرکتِ         رویدادهای مختلف را می   

 (0)شکلجستجو کنید.

های اجتماعی و تلویزیون، همهون دو روی سکه است و          ارتباط شبکه 

 سکه بدون شیر یا خط، سکه نیست.

 * شیر

هاِی ورزشی هم در حال گوذار هستند. در گذشته            مخاطبان رسانه       

سویه بود. با بروز و ظهور توئیتور، فویوس        ارتباط مخاطب و رسانه یک 

بوک و ... این ارتباط از حالت منفعل به فعال تغییر یافته اسوت. حواال            

ها باید بکوشند تا با مخاطبان ارتباط برقرار کنند. در عصر حاضر               رسانه

انجامد. هر مخاطوب،       برقرارنشدن ارتباط به از دست دادن مخاطب می       

کونود. اگور         خود  رسانه است و برای دیده و شنیده شدن تال  می          

های برودکستی این مسیر و شورایوط را بورای دیوده شودِن                     رسانه

های فراون دیگری در اختیار       شان فراهم نکنند، مخاطب گزینه      مخاطب

هوا        انداز و دورنموای رسوانوه         های اجتماعی و وب، چشم      دارد. رسانه  

(media landscape)  هوای     اند. در این مسیر تلویوزیوون    را تغییر داده

شان تال  کنند هم به دنوبوال          ورزشی، باید هم برای حفظ مخاطبان     

خاطِر ورز  باشنود. ورز  و تولوویوزیوون                 حفظِ آنها با ورز  و به     

با هوم دارنود        (Symbiotic Relationship)آمیزی همزیستیِ مسالمت 

برد و برعکس. در اوایل دهه هوفوتواد     نزول یکی، دیگری را به قعر می 

های ورزشی از     وردازانِ رسانه، با وخ  برنامه      میالدی بسیاری از نظریه   

ها بابوت   ها یا کتاب    های روزنامه   تلویزیون مخالف بودند. حتی در ستون      

گفتند. دور شدن تولوویوزیوون از             این موضوع به مخاطبان تسلیت می     

اَ  که آگاهی بخشی بود، دلیل اصلیِ نواامیدی نخبگوان       رسالت اصلی 

صووتوی      -بود. اموا ویشرفت صدا، تصویر و برودکست، تجربه بصری         

کرد و روز بوه       جدید و متفاوتی برای مخاطباِن تلویزیوِن ورزشی ایجاد         

چونوان      رقویوب هوم        افزود. تلویزیونِ ورزشیِ بی     روز بر مخاطبان آن     

های اجتماعی و فضای دیجیتال با سرعوتوی             تواخت  تا اینکه رسانه     می

عجیب، در میان مخاطباِن تلویزیون، رادیو، سینما و کتاب رخنه کردند.           

فضای دیجیتال، فضای رسانه و مخاطب، فضای ارتباط و فعالویوت را              

  (Non-Broadcast)دگورگوون کورد. فضای دیجیتالیِ غیر برودکستی  

 طور گسترده در اختیار مردم قرار گرفت. به

مویولویوون        209نمونه بارز این تغییر و تنول بود.    2102المسیک لندن 

رکورد مخاطبان این شبکه تا آن سوال را          NBCمخاطب در شبکه    

میلویوون بوار       059شکستند. نزدیک به دومیلیارد بازدید صفنه وب و  

تماشای ویدیوی مسابقا  در اینترنت، رکورد دیگوری در تورافویوک             

های اجتماعی، این المسیوک       های داغ در رسانه     دیجیتالی  بود. اما بنث     

)تا آن زموان(       NBCهای المسیک برای شبکه       را به اجتماعی ترین بازی    

که در حوزه   Bluefin Labsهای شرکت  تبدیل کرد. بر اساس وژوه  

های المسیک لونودن از          های اجتماعی فعال است، ووش  بازی       رسانه

SOCIAL TV BUZZ  :   طور گسدرده    اصطالحی است که به

 ONLINE SOCIAL)های اجدماعی آنالین                    تعامل

INTERACTIONS)     کند که میانِ مخاطبان،      را توصیف می

افدد. در تعریف دیگر،        هنگام تماشای تلویزیون اتفاق می       

ها و سروصداهای به      ها، شایعه   سازمان یا نتادی که واکن     

های اجدماعی را در پس حضور فرد               راه افداده در رسانه     

 کند. تا  در تلویزیون بررسی می

 1شکل 
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هایشان برآورده شود. وگرنه مسویور ارتوبواطوی               سرعت باید درخواس    
خصوص جووانوانِ نسول         به  -گزینند. در این دوره مردم         دیگری برمی 

شنوند تا بوبویونونود.         هنگام تماشای مسابقا  ورزشی بیشتر می     -جدید
های   ها، رویدادها و حتی خواندنِ نوشته       مردم تماشاکردنِ کلیپ  (  2)شکل 

به ) از نظر خودشان را(        گیر  های وقت   وسندند. آنها تماشا کردن      کوتاه را می  
سورعوت موتووقوف          های گوناگون به    دالیل مختلف از جمله دسترسی    

 کنند. می

 

 خط
های اجتماعی، انقالبی در فعالیت صنعت ورز  و          از سوی دیگر، رسانه   

چونودان دور، در          های نه چگونگی عملکرد آنها ایجاد کردند. در سال       
شوووان را      های مورد عالقه تور از اکنون، مردم بازی تیم  های آرام   زمان

شوند و سسس بعد از بازی در         کردند. غرق در شور و شوق می         تماشا می 
نووظووور       بنث و تبادل کافه یا رستورانی در خصوص بازی تیم خود به       

 ورداختند. می
های اجتمواعوی و موخواطوبواِن هومویوشوه موتوصول                                         ورود رسانه 

 ( always-connected             ، بر چگونگی ارائوه، نوموایو ، خوود ورز ،)
نوعی بر بوازی نیز اثر گذاشت. به طووری             چگونگی مصرف و حتی به    

هوای     که در این گونه، بازیکنان، مسئوالن، صاحبان تویوم و ارگوان             
دولتی بی  از گذشته تنت نظار  قرار دارند. ولی از سوی              -حکومتی

توانند بی  از گذشته درگیر اصل و فرع رویداد یوا             دیگر، طرفداران می  
ها را از اصل مواجورا دور        های فراوان، آن  غافل از رویداد شوند و داده     

های نوین، همان چیزی اسوت        کند. عارضه جنبِی اعتیاد موا به فناوری       
                      »توووجووه جوووزئوووی امموووا مووداوم            «عوونوووانِ        کووه بووه    

(continuous partial attention)     اصوطوال      –شوود       شناخته موی
شده توسِط مشاور و البته نظریه ورداز مشهور حوزه فناوری لیونودا            ابداع
 .(Linda Stone)استون

روانی مردم هم بر ورز ، هم    –اوصاف، عوارآ شرایط فیزیولوژیکی     
بر ساختار بازی، هم بر کیفیت ارائه و نمای  ورزشکاران و رادیوو و                 

حوصله و عجول شودن      تلویزیون تاثیر گذاشته است. مردم به سبب کم        
های اجتماعی همه جا باشند، وس به         خواهند در هر لنظه، با شبکه       می

اسادافااده     (attention)ماان       کند که شگونه بسیاری از ما از تاوجاه   توصیف می (continuous partial attention) »توجه جازئای امّاا مداوم «

ای که در آن ها هست، از یکدیگر ماداماایازناد.         مدفاوت است. این دو با توجه به انگیزه   (multi-task)کنیم. این با شند منظوره بودن   می

دهایام کاه         گیریم. ما اغلب کارهایی را اناجاام مای         هنگامی که ما شند منظوره هسدیم؛ از تمایل به تولید، ارائه و کارآمدی انگیزه می          

طور همزمان  تودکارند یا ریشه در ناتودآگاه ما دارند. کارهایی که به پردازشِ شناتدیِ بسیار کمی نیاز دارند. ما تیلی از کارها را به      

هام وصال شاویام.            تواهیم ارتباط برقرار کنایام و باه        دهیم تا بدوانیم از زمان بتره بیشدر و کارآمدتری ببریم. ما می      و با هم انجام می    

ها، مخاطبان و همراهان را برگزیانایام.     ها، فعالیت ترین فرصت  طور موثر فرصت را بکاویم و بتدرین و بتینه          تواهیم در هر لحظه به      می

طور زنده و موثر حضور داشده باشیم و شیزی را از دست ندهیم؛ این همان توجه جزئایِ    تواهیم همواره در همه امور و جزئیات به    می

تاواناد باه         ثابت یا دائمی است. توجتی که جزئی اما دائمی است. مانند بسیاری از امور زندگی که سطوح کم توجه جزئی مداوم مای                

شدن در مسائل، عملای   رفدارهای قابل قبول و کاربردی برای فرد و جامعه بیانجامد. اما در سطوح گسدرده، به احساس تطرناک غرق          

انجامد. در عین دسدرسی دائمی، غیرقابلِ دسدرسیم، هم برای تودمان و هام بارای           پذیری باال می    ها و امیال و تحریک        نشدن تواسده 

 نزدیکانمان. 

 6شکل
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 هر ننوی که شده کاه  دهند.   زمان مسابقه را به
تازگی در هونود صور  گرفته است، بیشتر مخاطبان          در تنقیقی که به   

ای کریکت در طول مسابقاِ  حساس، بی  از آنکه به صوفونوه             حرفه
شان دارند و گاهی     های هوشمند   تلویزیون خویوره شوند  سَور در گوشی     

با صدای آمبیانس و افکت و یا هیجاِن گزارشگر دوباره بوه صوفونوه            
کوموکِ      کنند. هواداران در هر جوای جوهوان بوه               تلویزیون توجه می  

های اجتماعی می توانند از آخوریون      شبکه   broad-Bandساختارهای
مند شوند. اما در حال حواضور        هوا، آمارها و تصاویر مسابقا  بهره       داده

مشکل اساسی، کاه  تمرکز مخاطبان بر مسابقاتوی اسوت کوه از                
شود و ساختارهای نوین شاید بتوانند این کواهو             تلویزیون وخ  می  

هر ننووی کوه      توجه و تمرکز را جبران کنند، یا حداقل همراهان را به   
کوه خوود ایون           شده برای ورز  حفظ کنند و این، در حالی است            

 اند. ها موجب کاه  این توجه و تمرکز شده ساختارها و شبکه
 80یگو برنابئو رئال مادرید اسسانیا حودود          طور مثال، ورزشگاه سانتی     به

مویولویوون هوواخوواه            8332کوه       هوزار نفر گنجای  دارد، در حالی 
(devotees)      ،کننوده     میلیون دنبال 2377در توئیتر(followers)     در

بووک دارنود.     کننده در فیس میلیون دنبال 33018اینستاگرام و بی  از  
لزومواً نیازی نودارند که   (social fans)این هوادارنِ اجتماعی  ( 4)شکل 

هوای موهوم          تمامی مسابقا  این تیم را تماشا کنند، در عوآ صننه         
ها و ویدئو حواشی و وشوت   ، تصاویر مصاحبه(game highlights)بازی  
 کنند. های بازی را ویگیری می صننه
عنوان راهی عالی و مهم  های اجتماعی در حال اثبا  خودشان به      رسانه

هایشان هستند.  قو  بخشیودن       کننده  برای ارتباط بدنة ورز  با دنبال     
به ارتباط میان مخاطبان با ورز  و ورزشکاران و حوفوظ عوالقوه و                
همراهی مخاطبان در هنگامة وقفه در مسوابوقوا  از موهوموتوریون               

های اجتماعی اسوت کوه         کمک شبکه   شگردهای همراهی مخاطب به   
های ورزشی، تدابیری بورای آن بویوانودیشونود.                 بایست سازمان   می

تووانود بوا        های تعاملی از ابزارهای ارزشمندی است که می         نظرسنجی
تولید بازخورد و به دست آوردن اطالعا  در خصوص ننوه نگر  و             

گوذارانِ ورز  و         کنندگان، راه درست را به سویواسوت           بین  دنبال 
 های تخصصیِ ورزشی نشان دهود. رسانه

روسیوه،   2108جهانی فوتبال  برای مثال، هنگام برگزاری مسابقا  جام  
های هوشمند و تبلت با کموک         درصد مخاطبان تلویزیون از گوشی      77
زدن با دوستان یوا خووانودن        های اجتماعی مشهور، در حالِ گپ       رسانه

ها بودند. در گزار  اخیر شرکت بزرگ مخابراتوی    اخبار مربوط به بازی 
سوالوه در       36تا    08درصد افراد     56اعالم شده است که        NTTژاون  

ها  ،  برای دسترسی به داده2108حین برگزاری مسابقا  ورزشی سال   
عنوان صفنوه     و آمارهای بیشتر، در کنار تلویزیون از تبلت و گوشی به          

 (3)شکلاند.  نمای  دوم استفاده کرده

طرفدار ورز  در سطح جهان بوه ایون            3711این وژوه  با بررسی     
اگور خوودشوان      -های ورزشی        )رسانه های ورزشی     نتیجه رسید که سازمان   

باید برای توعوامول      های ورزشی باشند(   می توانند بخشی از سازمان  -بخواهند
هوای     واِر حامیان و طرفداران از هو  مصنوعوی و مواشویون                دیوانه

ها استفواده     یادگیری برای کمک به وی  بینی نتایج و ارائه آمار و داده           
های ورزشی باید به فکر برقراری ارتباط سری  با           کنند. بنابراین سازمان   

تور     های آمریکایی برای جوذاب       مخاطبان خود باشند، از این رو شبکه      
هایی فووری در دستور کوار         شدن مسابقا  و رویدادهای ورزشی اقدام     

هوایوی      های اجتماعی موجب ریز  مخاطبان رشته       دارند. چون شبکه   
هوای ورزشوی در          اند. سازموان    مانند فوتبال آمریکایی و بیسبال شده    

های اجتماعی برای حفظ و افزای  مخاطبان بوهوره             تالشند از شبکه  
شان هستند و این بنرانی است که توجه          بگیرند. مخاطبان نگران وقت    
 وجود آورده است.  جوزئوی امموا مداوم در ما به

 2121که قرار است در سوال         (XFL)در لی  جدیدِ فوتبال آمریکایی  
 NFLاندازی شود  تال  شده است که رویدادها در مقایسوه بوا                 راه

ای از      تر برگزار شوند. این مسئله شامل موجومووعوه           تر و سری     ساده
 های جدید است: دستورالعمل

( زموان     3( تداوم بازی و مکث و وقفه کم  2( مد  زمان کمتر بازی 0
 هوا. ( زمان کم برای تغییرهای تاکتیکی و واکن 4تر  استراحت کم

این ابتکارها به تنیس هم راه یافته است و برای ارائه کوتاه و بوازی                 
انگیزتور، در قوانین تنیس استرالیا و سسس دیگور مسوابوقوا                 هیجان

تغییراتی داده خواهد شد. مسئوالن ورزِ  کریکت هم در تالشنود توا         

 ) ناجی یا قاتل(های ورزشی های اجتماعی و تلویزیون رسانه

  

  

 3شکل

 2شکل



 

(Understanding  HDMI Eye Pattern, BER, Cliff Effect) 

 شگردهای هدایت بهتر بازیگران در آثار نمایشی
  

 حامد توکل                                                  
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. اطوالعواتوی دربواره             ای را به آن شخصیت اختصاص دهویود          برگه
 هابه بازیگران بدهید: شخصیت

( :چه چیزی شخصیت را بوه    the characters goalsاهداف شخصیت) -
 انگیزد؟  می آورد یا بر می حرکت در 

شخصیت چه چیزی را به صوور      : ( Subtextمعنای ونهان داستان)   -
 ؟ گوید می غیر مستقیم و به صور  گفت و گوی صریح 

شخصیت چگونه ورور  یوافوتوه و             : (Backstory)ویشینه داستان -
 ؟ گذشته او چگونه سسری شده است

آیا شخصیت عوادا     :( Idiosyncrasiesخصوصیا  فردی شخصیت)   -
 های او را یادداشت کنید.   ؟ ویژگی عجیب و مننصر به فردی دارد

( Extroversionیوا بورون گورایوی)           (Introversion)درون گرایی   -
 ؟ کند می شخصیت : شخصیت در یک موقعیت، چگونه رفتار 

آیوا   : ( Dress and grooming styleسبک لوبواس و آراسوتوگوی)           -
 ؟ دهد می ؟ آیا به ظاهر  اهمیت  شخصیتی مرتب و منظم است

های شخصیت درباره زندگی : آیا شخصیت دارای عوقوایود                 دیدگاه-
 ؟  ؟ آیا شخصیت هدایت کننده است یا دنباله رو است منکمی

آیا تم یا معنای زیرین داستان هدفی را :  (Theme)درون مایه داستان  -
 ؟   سازد می که برای بقای شخصیت است، منق  

های داسوتوان دربواره آن           به این سئوال واسخ دهید: دیگر شخصیت       
؟ شخصیت درباره خوود  در       شخصیت مورد نظر چه دیدگاهی دارند  

سئوال دارد که هور     9هاگن مربی بازیگری،  ؟یوتا گوید می  فیلمنامه چه   
 باید از خود بسرسد:  -کند می وقتی یک صننه را مرور -شخصیت 

، در چه زموانوی هسوتوم؟            های شخصیتی(  )ویژگی ؟    من چه کسی هستم   
، . . .(    )کشور، استان، ساختمان، اتواق و    ؟  ، من کجا هستم)سال، ساعت، دوره(   

)شناسایی موجودا  جاندار و بی جان و تاثیر آنان بور   ؟ اطراف من جه خبر است    

، )اتفاق وی  از این لنظه، اتفاق حال و آینده(          ؟  ، شرایط ارائه شده چیستند    فرد( 
)رابطه من با دیگر افراد، وقای  اطوراف   رابطه یا روابط من چه ماهیتی دارند؟       

)نویواز و      ؟ خواهم می ، من چه ؟(  من و حتی چیزهایی که روی میز من قرار دارند       

، چوه    )موان (  ؟  ، چه چیزهایی سر راه من قرار گرفته است        هدف شخصیت(  
 ؟ کار باید بکنم تا به چیزی که قرار است برسم

 
 

 آشنا شدن با بازیگر : 
تواند در فضایی راحت و غیرکاری بوا    می  قبل از تمرین، کارگردان           

ای    . این، فرصت خوبی برای ایجاد و تداوم رابوطوه    بازیگر مالقا  کند  
توان تعامل با بازیگر را بوا ایون          است. برای این منظور می         تفاهم آمیز 
 ها آغاز کرد: سئوال
اید؟ دوست داریود       های کاری شما چیست؟ چگونه آموز  دیده        رو 

توان از       ؟ بورداشوت       روند شکل دهی شخصیت را چطور وی  ببرید       
؟ ارتوبواط ایون           شخصیتی که قرار است آن را بازی کنید، چیوسوت          

 ؟ بینید می ها و وی رن  داستان چگونه  شخصیت را با بقیه شخصیت
تان دربارة نوقو ،    توانید صنبت را با رو  کار و احساس همهنین می  

تان از شخصیت، ویشنهادتان برای سبک فیلمبرداری،مشکال       برداشت
 نق  و تولید اثر ادامه دهید.

 خواهید :  می بدانید از بازیگران چه  

های بازیگران  واسخ بدهید و بدانید که فیلم      شما باید بتوانید به ورس     
. قبل از اینکه کار خود را با بوازیوگوران             شما قرار است چه شکلی باشد     

. هومویوشوه          شروع کنید، باید به خوبی  زیر و بم فیلمنامه را بشناسید           
.  اما شموا        های خود تنقی  کنند     بازیگران را تشوی  کنید، درباره نق      
هوای    . بازیگران از شما ورس        به عنوان کارگردان مرج  نهایی هستید     

بسیاری از انگیزه شخصیت گرفته تا ننوه راه رفتنشان خواهند ورسیود            
 .   ها را واسخ دهید و شما باید با آمادگی کامل همه ورس 
های آن بوه آموادگوی شوموا و                  تجزیه و تنلیل فیلمنامه و صننه     

کند. وقتی به فیلمنامه خود    بازیگرانتان در زمان تولید کمک شایانی می      
؟    کنود   می  کنید باید بدانید دقیقا هر صننه چه هدفی را دنبال             می  نگاه  

؟ سیور وویوشورفوت           کند  می  هر صننه چطور با صننه بعد ارتباط ویدا         
؟ و کوجوا    رود می ؟ به کجا  شود می  داستان چگونه است؟  از کجا شروع        

؟ فهرستی از مسیرهای ممکن برای هر صننه بیابید.           رسد  می  به وایان   
؟ برای این کار بایود        درباره اینکه چطور قرار است این صننه طی شود        

ها تهیه کنید که نیاز است در هر صنونوه بوه آن             فهرستی از ورس   
دهد با تغییر دادن    می  ها واسخ داده شود و این کار به شما اجازه             ورس 

 هابه نتیجه بهتری برسید. برخی دیالوگ

 هایی که در هر صحنه باید پرسیده شود: پرسش
؟ نوقوطوه اوج صونونوه              گیرد  می  صننه در کجای داستان شما قرار       

رسد و مسوائول در      می ؟ این اوج در صننه چطور به سرانجام     کجاست
های عمده صننوه را        ؟ فهرستی از کن      یابند  می  نهایت چگونه خاتمه    

؟ و لنظاتوی   ها کنترل صننه را به دست دارند . کدام شخصیت   بنویسید
ها جهت صننه را از یک چیز به چیز دیوگور توغویویور                     که شخصیت 

 ؟ دهند، کدام هستند می 

 شخصیت شناسی توسط کارگردان :
ای با جزئیا  بورای هور      ها شما باید وس زمینه برای تشریح شخصیت  
. هر شخصیت را شماره گذاری کونویود و               ها بنویسید   یک از شخصیت  



 

 (04)شبکه داده  GSMشبکه ارتباطات سیار : استاندارد 
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میکروثانیوه    547رسد که طی      شود دوباره نوبت به کاربر مورد نظر می         می
کانال را در اختیار بگیرد و این روند تا مد  زمانی که کواربور در حوال                     

 43605شود. معنای این موضوع این است که هر             مکالمه است تکرار می   
رسد که داده تبوادل کونود و             میلی ثانیه یک بار نوبت به تلفن کاربر می        

 206اکوالیزر  را سینک و به روزرسانی کند یعنی گوشی کاربر، حدود             
توان فهمید که برای مثال در        بار در ثانیه ارسال و دریافت دارد. اکنون می         

کانال فرکانسی داریم و هر کانال هم داده هوای   024مگاهرتز،    911باند  
 Baseکانال ارتباط را بین گوشی و           992کند. وس      کاربر را تبادل می     8

station  کنند. البته همه کانال ها به ارتباطا    برقرار میVoice     وData 

یابند. زیرا بعضی هم برای ارتباطا  کنوتورلوی اسوتوفواده               اختصاص نمی 
است.   TDMو   FDMتوان گفت سیستم ترکیبی از        شوند. بنابراین می     می

FDM            یا مالتی ولکسین  فرکانسی به این معنا که در فضای فرکوانسوی
Up link  وDown link    از هم جدا شده اند و سسس در هر کدام از آن هوا

کنند  نیز کانال های فرکانسی مختلف، باندهای فرکانسی را از هم جدا می        
 (TDM)شود.  و از آن طرف حوزة زمان، بین کاربران تقسیم می

کانوال ارتوبواطوی بورای           GSM ،992خالصه بنث اینکه در اینترفیس      
کانال فرکانسی در اختیار اوراتورهوای مووبوایول قورار                024کاربران، در   

گیرد. باندهای فرکانسی ذکر شده مبنای کار اوراتورها برای طوراحوی             می
گیرند تا با آن ها مناط  سلولی جغرافیایی را ووش  دهند.             شبکه قرار می  

باند فرکانسوی     28به عنوان مثال، سازمان تنظیم مقررا  در شهر تهران،          
دهد. با توجه به تووولوژی جغرافیایی         را به اوراتور همراه اول اختصاص می      

شهر را سلول بونودی   ) اینکه تراکم کاربران در چه مناطقی بیشتر است و ...(  شهر  
گویند. این فرآیند، هوشمندانه و   می  cell planningکنند. به این فرایند،  می

کند که ترافیک مکالموا  در         مستمر است، یعنی اوراتور مرتباً بررسی می      
شود و بر این اساس، سلول بندی را بوه روزرسوانوی                 کجا کم و زیاد می    

کند تا وض  بهتر و بهتر شود. در مثال ذکر شده همراه اول در هور                      می
کاربور   8باند فرکانسی که هر کدام       28تواند به طور همزمان از        سلول می 

کاربور   28* 8دهند استفاده کند. یعنی در هر سلول همزمان        را ووش  می  
توانند از طری  خدما  همراه اول مکالمه کنند. براسواس فولوسوفوه                   می

مخابرا  سلولی و توضیناتی که در شماره های ویشین دادیم، همراه اول        
تواند از همین باندهای فرکانسی در سلول های دیگر استفاده کند. اگر               می

هم در یک سلول، تراکم کاربران زیاد باشد، آن سلول ورکاربر را به سلول              
کواربور      28*8کند و در هر سلول کوچک به   های کوچک تر تقسیم می 

کنود؟   را ناکارآمد نمی  GSMکند. اما آیا این مندودیت،  خدمت رسانی می 
کانال فرکانسی داشت ولوی بوعودًا بوا          024باند اولیه      GSMدر سیستم   

کوانوال      375مگاهرتز امکان استفاده از        0811اختصاص باند فرکانسی    
ارتباطی دیگر هم اضافه شد. در کشور ما اوراتورهای موبایل، هم تعدادی              

مگواهورتوز در       0811مگاهرتز و هم تعدادی در  911کانال فرکانسی در    
آید. ولوی       اختیار دارند. بنابراین مشکلی در تجم  چند هزار نفر وی  نمی           

هزار نفر جمعیت،     011برای مثال در جایی مانند ورزشگاه آزادی با قریب          
ممکن است که تعداد مکالما  همزمان از حد ممکن مکوالوموه در آن                  
سلول بیشتر باشد و بدین ترتیب برخی نتوانند سرویس بگیرند. در چنیون              

کنند. در نوبت بعد بنث        مواقعی اوراتورها خدما  موقت اضافی برقرار می      
 را ادامه خواهیم داد.

 
 

بوانودهوای      AMPSمانند  GSM (Global system for mobile communication) در  
ای    از هم جداست. یوعونوی بوازه         Downstreamو   Upstreamفرکانسی  

و بازة دیگوری    Base stationفرکانسی برای ارتباط بین گوشی موبایل با        
با گوشی اختصاصی یافته است. هرکدام از این   Base stationبرای ارتباط   

کیلوهرتوز توقوسویوم         211ها به کانال های کوچک تر با عرآ باند      بازه
مگواهورتوز بوه دریوافوت            961مگاهرتز تا  935شوند. برای مثال از        می

(Downstream)   مگاهرتز به ارسال  905مگاهرتز تا  891و(Upstream) 

کیلوهرتزی، ساختار مالتی ولگسین   211یابد. در هر کانال        اختصاص می 
شود. هور      دیده می 0وجود دارد. همان طور که در شکل          (TDM)زمانی  
هستونود،      TDMهای    کیلوهرتز به بخ  های کوچک تر که  فریم          211

اسال  است. وقوتوی کواربوری،           8شود و هر فریم نیز شامل         تقسیم می 
کند، یک اسال  در اختیار او قرار می گیورد. بورای                ای برقرار می    مکالمه

مگاهرتز برای دریوافوت و      93534سومین اسال  از باند 0مثال در شکل  
مگاهرتز برای ارسال در اختیار او    89134سومین اسال  از باند فرکانسی   

هم جداگانه در اختیوار       8تا    4و اسال  های      2و    0گیرد. اسال       قرار می 
گیرند. به این ترتیب و در زمان های مخوتولوف)توا                 کاربران دیگر قرار می   

 یابد. زمانی که مکالمه برقرار است( این روند ادامه می

کاربر اسوت. شویووة        8حاوی اطالعا  ارسال یا دریافت      TDMهر فریم   
نشان داده شده است. هر مالتی فریم توعودادی          2در شکل      TDMعمل  
گیرد. البته در بین فریم هوا          را دربرمی کاربر(     8)حاوی اطالعا      TDMفریم  

که شامل اطالعا  کنترلی است، و در انتها یک فوریوم              CTLیک فریم   
خالی نیز قرار دارد که برای استفاده های آتی رزرو نگه داشته شده اسوت.        

فرمایید بین اسال  ها هم، به دلیل مالحظوا            همانگونه که مالحظه می   
مخابراتی باندهای منافظی در نظر گرفته شده که آنها را از هوم جودا                  

بیت دارد که در ابتدا و انتوهوای    048( هر اسال  زمانی،  2کنند.)شکل    می
بیت سویونوک     26شود و در مندودة وسط هم  بیت صفر ارسال می 3آن  

گیرد که برای مونیتور کردن وض  ارسوال و دریوافوت و بوه                      قرار می 
روند. در هر کودام از دو             روزرسانی اکوالیزرهای خود سیستم به کارمی     

گیرنود.    بیت، داده های کاربر برای انتقال قرار می         57بخ  باقیمانده هم    
 547طول هر اسال  زموانوی،         GSMبه کار رفته در      TDMدر رو      

میکرو ثانیه است. یعنی در این مد  زمان، اطالعا  یک کاربور توبوادل         
میکروثانیه بعدی کانال ارتباطی در اختیار کاربر دیگری  547شود و در   می

کاربر بعدی سرویس داده  7میلی ثانیه که به  43605گیرد و بعد از قرار می 
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شوب     8بعدازظهر تا    2برنامه یک ساعته خبری یا گزارشی از ساعت       
به واحد فنی روورتواژ       -  76یعنی سال   -سال بعد     2گذاشتیم.     وقت می 

تواند برای همکاران واحودهوای         منتقل شدم. یکی از خاطراتی که می       
سیار مفید باشد، ماجرای ماموریت واحد سیار ما به خزرشهر برای ضبط  

بود. یک روز قبول        0383و وخ  مسابقا  جت اسکی در مرداد سال         
از برنامه به سمت مقصد حرکت کردیم. به دلیل ترافیک سنگویون در        
منور هراز، تغییر مسیر دادیم و از جاده فیروزکوه خود را به بابلسور و                
خزرشهر رساندیم. چون ترافیک سنگین بود شب به منل رسیدیوم و              
فردا برای استقرار واحد سیار به لوکیشن رفتیم. طب  معمول، بورق و        
جانمایی دوربین ها با تاخیر انجام شد و مثل همیشه در تنگنای زموان              
قرار گرفتیم. بعد از اتصال برق و روشن کردن هواساز واحد سیوار بوه                 

ها را روشن کردیم. به سبب شرجی   ساعت، تجهیزا  و دوربین     2مد   
گذاشتیوم    بودن هوای شمال، باید هواسازها را مد  طوالنی روشن می         

تا رطوبت هوا و ذرا  آب نشسته بر بردهای الکترونیکی گرفته شوود              
وبعد تجهیزا  را روشن می کردیم. با این حال با کمال تعجب دیدیوم           

ها سالم بودند و توموام آنوهوا            ccuشود.     که هیچ دوربینی روشن نمی    
دادند. به تجوربوه و از            اشکال را از دوربین و کابل تریاکس نشان می        

ها رورتاژ آموخته بودیم که رطوبت شمال بالی جان تجهیوزا              قدیمی
است. یک دوربین را وشت واحد سیار چک کردیم و دوربین روشن شد              
وس شک مان به کابل های تریاکس رفت. وقتی یک سرجک را بواز                
کردم از داخل آن قطرا  آب خارج شد. به سرعت، تمام سرجک ها را               
باز و آنها را خشک کردیم. بعد از آن خوشبختانه دوربین هوا روشون                  
شدند. علت این اشکال این بود که چون واحد سیار از ارتفاعا  خنوک              
جاده های شمال عبور کرده بود و چون سرجک ها خارج از راک هوا       
بودند به منض رسیدن به هوای شرجی شمال رطوبت در فلزا  سرد،            
نشست کرده و قطرا  آب در آن جا تشکیل شده و باعث اتصال کوتاه      

 در سرجک های تریاکس شده بود. 
کننودگوان     غالباً مدیران و تهیه   
انود و      اطالع    از این مسائل بی   
با -برعکس-در شرایط بنرانی  

متشنج کردن  فضا، کوار را         
 کنند.  تر می مشکل

رسانة تلویزیون، وابستوه بوه       
فنآوری اسوت و یوکوی از            

گیوران در      های تصمیم   ویژگی
این رسانه شناختن تلویزیوون      
از جها  مختلف است، هم از      

ای هم    جنبة اجتماعی و رسانه   
 از جنبة فنآوری.

   

از دانشکده صدا و سیما فوارغ          0374در سال   
التنصیل شدم. آن زمان دانشکده صدا و سیما         
در خیابان شهید بهشتی جنب سینوموا آزادی          
بود. بعد از فارغ التنصیلی دانشوجوویوان بوه             
تامین نیروی انسانی سازمان، معرفی می شدند       
تا تعیین مرکز و در مراکز مشغول به خودموت           

شوند. خاطرم هست آن زمان آقای موسوی در نیروی انسانی مسئوول             
کورد     ها بود. ایشان مرد شریف و بزرگواری بود و سعی می           تقسیم بهه 

دانشجویان را به شهرهای خودشان اعزام کند تا مشکولوی بورایشوان        
وی  نیاید و  در تهران ماندن با کرام الکاتبین بود. چون تهران سهمیه  
ای نداشت. خانم های دانشجو هم کاًل به شهرهای خوودشوان موی                 
رفتند. آقای موسوی بسیار تال  کردند تا با آئین نامه های موجود مرا      

در تهران نگه دارد و هم مووفو        -که شاگرد اول دانشکده فنی بودم     -
شدند. بعد از آن  مرا به اداره کل فنی تولید معرفی کرد که مدیورکول                  
آن آقای مهندس علی نژاد بود. ایشان با من مصاحبه کردند و مرا بوه     
امور بهره برداری فنی تولید که مدیر  آقای مهندس خدیووی بوود،              
معرفی و توصیه کرد در واحد فنی توسعه تولید مشغول به کوار شووم.             
واحد فنی توسعه تولید بعدها به واحد فنی برون مرزی تغییرنام داد و               
زیر مجموعه معاونت برون مرزی شد. مسئول واحد فنی توسعه فونوی              
سرکار خانم الماسی زاده بودند که ایشان هوم بونوده را در نوودال                    

آن زمان به کار گومواردنود. توجوهویوزا  و                    32و    30استودیوهای  
های آن زمان متعل  به شرکت تامسون و بسیار قدیمی بودنود.              دستگاه

دوربین های المسی که مرتبًا کنورژانس آنها مشکل ویدا می کورد. در              
برنامه های سیاسی به صور  کروماکی ضبط می شودنود.             32استودیو

ُبرد الکترونیکی کروماکی میکسرها فرسوده بوودنود و سوریو  داغ                 
کردیم خنک شوند تا کار را ادامه دهیم. بوه       کردند لذا  باید صبر می       می

طور معمول قبل از برنامه، برد کروماکی را در فریزر یخوهوال داخول             
روزنووامووه و نووایوولووون      

گذاشتیم تا کامالً سرد       می
بعد با برد خونوک شوده         
ضبط برناموه را شوروع        

کردیم. گاهی مجبوور       می
شودیوم بورد یوک            می

استودیو رو با استودیووی     
دیگر جابجا کونویوم توا         
بتوانیم یک برنامه یوک      
ساعته را ضبط کونویوم.        
االن شاید دور از ذهون       
باشد که برای ضبط یک     


