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        محمد جهانفرد

        احد رجایی

 فهرست مطالب
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بار دیگر باد پاییزی وزیدن گرفت و عطر بهار تعلیم و تربیت و مدرسه و قلم و کتاب را 
در همه جا پراکند. ماه مهر، یادآور مقوله مقدس یاد دادن و یاد گرفتن است. افتخار ما 
در مجموعه نشریه بسامد، این است که دستی بر این آتش داریم و در انتقال مطالب 
آموزشی و کاربردی در حوزه برودکست، سهمی را به خود اختصاص داده ایم. ما به تمام 
کسانی که برای نشر مطالب تخصصی این حوزه تالش و همت خود را مصروف این موضوع 
مغفول می کنند خسته نباشید می گوییم و برایشان در این راه، موفقیت و صبوری و 
استقامت طلب می کنیم و امیدواریم این تالش ها روزی به ثمر بنشینند و شاهد ارتقای 
 cabsat کیفی فرم در حوزه رسانه باشیم. در این شماره، هم مقاله ای در مورد نمایشگاه
که چند ماه پیش در دبی برگزار شد داریم و هم مقاله ای در مورد نمایشگاه ibc که هر 
سال در اواخر شهریور ماه در کشور هلند برگزار می شود. علت این است که مهندس 
امیررضا شفاعی با هزینه شخصی خود، از نمایشگاه cabsat بازدید کرده بودند و طی 
سه مقاله، خوانندگان ما را در جریان حال و هوای این نمایشگاه قرار دادند. جهت رعایت 
توالی مطالب، سومین و آخرین قسمت از این مقاالت را برای شما منتشر می کنیم. از 
طرف دیگر چون نمایشگاه ibc به تازگی برگزار شده است، ارائه اطالعاتی در مورد این 
رویداد مهم حوزه رسانه و برودکست موضوعیت دارد. به همین دلیل، دو مقاله با موضوع 
نزدیک به هم را در این شماره خواهید خواند. برای همگان آرزوی تندرستی می کنم و 
افزوده شود. امیدوارم روزبه روز بر عالقه مندان مطالب تخصصی برودکست و رسانه 

                                                                   احد رجایی
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      نمایشگاه رسانه امروز 
و آینده

 International Broadcast( المللی  بین  پخش  کنوانسیون 
می  شناخته   )IBC( آن  اول  حروف  با  بیشتر  که   )Convention
شود یک نمایشگاه ساالنه است که در ماه سپتامبر )شهریور( در 
مرکز نمایشگاه و همایش رای* RAI در آمستردام برگزار می شود.

 

* رای RAI  یکی از مراکز نمایشگاهی و همایش بین المللی پیشرو 
در اروپا است که در جنوب آمستردام واقع شده و بزرگترین مرکز 
نمایشگاه-کنفرانس  واقع  در  که   IBC است.  هلند  در  همایش 
بین المللی رادیو، تلویزیون و رسانه است، تأثیرگذارترین رویداد 
آن،  هدف  و  است  فناوری  و  سرگرمی  رسانه،  صنعت  جهانی 
و  تولیدکنندگان  کنندگان،  ساالنه پخش  نمایشگاهیِ  گردهماییِ 
و فنی،  ای  تولیدکنندگان تجهیزات حرفه  ارائه دهندگان محتوا، 
انجمن ها و سایر شرکت کنندگان در صنعت پخش ، سرگرمی 
رویداد  ترین  الهام بخش  توان  را می   IBC باشد.  فناوری می  و 
اندرکاران  دست  و  صاحبان  که  دانست  جهان  فناوری  و  محتوا 
آورد.  می  هم  گرد  را  ای  رسانه  محتوای  ارائه  و  تولید  صنعت 

شرکت کنندگان با حضور در این رویداد، بینش خود را در مورد 
دنیای رسانه ارتقاء می دهند، تخصص و تجربیات خود را به اشتراک 
کنند  می  ایجاد  مناسبی  تجاری  های  فرصت  و  گذارند  می 
طول  در  و  است  کرده  فعالیت  به  شروع   1967 سال  از   IBC.
فناوری  و  رسانه  صنعت  گسترش  با  ساله،   55 تاریخ  این 
سال  در   IBC است.  داده  ادامه  خود  تکامل  به  جدید  های 
پذیرای  اکنون   ، کشور   24 از  نمایندگانی  جذب  با  تأسیس  اول 
غرفه داران، سخنرانان و بازدیدکنندگان از بیش از 170 کشور است.

 IABM، IEEE، شش نهاد بین المللی پیشرو یعنی سازمان های 
SMPTE صاحبان  و   IET، Royal Television Society، SCTE
و حمایت کنندگان IBC هستند. هر ساله این نمایشگاه هدایت 
جامعه  در  را  محصول  تنوع  و  عملکرد  ارتقاء  خالقیت،  فکری، 
250000 نفری IBC جهانی با برنامه های کاملی از کنفرانس های 
و  محصوالت  دموی  کارگاه ها،  میزگرد،  جلسات  پیشگامانه، 
 IBC نمایشگاه  در  کند.  می  رهبری  فناوری  های  مسترکالس 
حوزه  برتر  فعاالن  المللی،  بین  غرفه  برپایی صدها  با  ساله  هر 
سرگرمی  و  رسانه  های  نمایشگاه  بزرگترین  از   یکی  در  رسانه 
اشتراک  به  را  تا دستاوردهای جدید خود  جهان جمع می شوند 
کنند. بررسی  را  رسانه  دنیای  روی  پیش  و چالش های  بگذارند 

ورودی - روز اول نمایشگاه امسال

و  توزیع  و  تولید   : اصلی  بخش  سه  در  که  نمایشگاه   این  در 
کنندگان  شرکت  و  کنندگان  بازدید  شود  می  برگزار  مدیریت 
فیلم   ، رسانه  تبلیغات،  مانند  مختلفی  های  حوزه  از  متعددی 
سازان، آموزش، رادیو و تلویزیون و حتی نهاد های دولتی حضور 
کم  هم  عالقه مند  عمومی  بازدیدکنندگان  البته   که  یابند  می 
صنعت  دست اندرکاران  بازدیدکنندگان  برای  همچنین  نیستند. 
طراحان  و  مدیران  حرفه ای ها،  برای  و  پخش  و  تولید  رسانه، 
تجهیزات  می شود  برگزار  هم  مفصلی  های  کنفرانس  رسانه ای، 
از  تکنولوژی  دستاوردهای  آخرین  ارائه  و  مخابراتی  و  ای  رسانه 
و  تلویزیون  و  سینما  در  کار  روش های  انواع  و  دوربین ها  انواع 
برنامه سازی ها تا استودیوهای مجازی و روش های نوین در مدیریت 

 

نویسنده : سعید آتشین
کارگردان

کارشناس ارشد برنامه سازی
مدرس فرم تلویزیون
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نرم افزاری خزانه های آرشیوی و تولیدات روزانه رسانه ها و...
عالوه بر این  ده ها نمونه از برنامه های سرگرم کننده، تفریحی، 
بزرگ ترین  ارائه می شود.  نیز  کوتاه مدت  کارگاه های  و  آموزشی 
سازمان های تولید رسانه ای و مخابراتی تا تولیدکنندگان بازی ها 
به  را  خود  محصوالت  تازه ترین  خانگی،  و  دیجیتال  تفریحات  و 
بازارهای  گرم ترین  از  یکی  نمایشگاه  این  گذارند.  می  نمایش 
اروپا در خرید و فروش تجهیزات رسانه ای، مخابراتی و تفریحی 
جهان است و بسیاری از شرکت های نوپا نیز با محصوالت خود به 
نمایشگاه می آیند تا سرمایه گذار، پخش کننده یا شریک پیدا کنند.

عرضه تجهیزات فنی - روز دوم نمایشگاه

صنعت  برای  صنعت،  بوسیله   : گوید  می   IBC امسال  بیانیه 

است  معنی  این  به   By The Industry, For the Industry
دهد. می  خدمات  آن  به  که  است  صنعتی  به  متعلق   IBC که 

نشست تخصصی خالقیت - روز دوم نمایشگاه

 IBC اعالم کرد که در نمایشگاه امسال که اولین رویداد حضوری 
به  تا 21 شهریور ماه  از 18  و  به سه سال است  نزدیک  از  پس 
از 170  کننده  بازدید  از 37000  بیش  و  برگزار شد  روز   4 مدت 
»احساس  آنها  در  که  کردند  بازدید  غرفه   1000 از  جهان  کشور 
واقعی انرژی، مثبت اندیشی و لذت« همراه با »راه حل های نسل 
نمایشگاه  شد.  می  دیده  باورنکردنی«  های  »نوآوری  و  بعدی« 
امسال فناوری های پیشرفته ای را در سالن های مملو از جمعیت 
رویدادهای  همزمان  برپایی  که  حالی  در  گذاشت،  نمایش  به 
شبکه ای و کنفرانس های فشرده، فرصت های بیشتری برای بیان 
نوآوری ها، یادگیری و همکاری رو در رو ایجاد می کرد. . در کنار 
این نمایشگاه بین المللی صنعت رسانه، یک کنفرانس دو روزه 
)با پرداخت هزینه( برگزار شد که مملو از نکات کلیدی، بحث ها و

          نشست تخصصی استودیوی خبری نسل آینده- روز چهارم نمایشگاه    

»جایزه  عنوان  تحت  نیز  جوایزی  همچنین  بود  فنی  مقاالت 
نوآوری« و »جایزه تأثیر اجتماعی« به برگزیدگان نمایشگاه امسال 
فراگیر همچنان  های  تکنولوژی  غوغای  که  آنجایی  از  اهدا شد. 
در صنعت رسانه ادامه دارد،  یکی از نکات برجسته در روز دوم 
 ،Nonny de la Peña پنیا«  دال  »نانی  سخنرانی  نمایشگاه،  
و  مجازی  واقعیت  بنیان گذار  و  پیشگام  فیلم ساز،  روزنامه نگار، 
ارائه و پرسش  بود که    Emblematic Groupاز افزوده  واقعیت 
با عنوان »گام بعدی چیست؟«What›s Next  در  پاسخ مهمی 
روایت های  همه جانبه،  فناوری  چگونه  که  داشت  موضوع  این 
جدید خلق می کند و دنیای رسانه و سرگرمی را متحول می کند.

محسوب  مجازی«  واقعیت  »مادرخوانده  که  پنیا«  »دال   
نمایشگاه   Keynote hall جمعیت   از  پر  سالن  در  شود،  می 
IBC سخن می گفت، از امیدهای خود به آینده VR/ AR از نظر 
افزایش تنوع در ایجاد الگوریتم، آینده فیلمسازی و اینکه چگونه 
و  معنی دار  روش های  به  را  مردم  می توانند   metaverse و   AR
متحول  را  دیجیتال  فضاهای  و  کنند  جمع  هم  دور  تاثیرگذارتر 
که  کلیدی  چالش های  مورد  در  همچنین  او  کرد.  صحبت  کنند، 
در حالی  روبه رو می شوند،  آن  با  و سرگرمی ها  رسانه ها  جامعه 
که به سمت آینده ای متمرکز بر AR حرکت می کنیم، هشدار داد.

»دال پنیا« در سخنرانی خود  نگرانی هایی را در مورد طراحی الگوریتم 
ها مطرح کرد و اینکه چرا روشی که اکنون آنها را طراحی می کنیم 
 VR/AR بر تنوع آنها در سال های آینده تأثیر می گذارد و اینکه چرا
نقش بسیار مهمی در آینده رسانه ها و صنعت سرگرمی ایفا می کند. 
نمایشگاه بعدی از 15 تا 18 سپتامبر 2023  )24 تا 27 شهریور 

1402(  برگزار خواهد شد.
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با نزدیک تر کردن میکروفون به منبع صدا دامنه ی پاسخ فرکانسی 
در بسامدهای پایین افزایش می یابد. این پدیده را اثر مجاورت 
می نامند. هر چه میکروفن به منبع صدا نزدیکتر شود، میزان بم 
شدن صدا بیشتر می شود. اثر مجاورت میتواند مشکالتی در صدا 
ایجاد کند، اما در عین حال بعضی مواقع می تواند مفید باشد.

جوانب مثبت و منفی اثر مجاورت
بسیاری از خواننده ها اگر به خاطر استفاده از اثر مجاورت نبود، 
صدایشان الغر و زیر به نظر می رسید. با این حال، اثر مجاورت 
می تواند قابلیت فهم گفتار )Speech intelligibility(  را به خطر 
 )Muddy( بیندازد و محدوده فرکانس پایین صدا را مه آلود یا کدر
کند، مثل زمانی که آوازها و گیتارهای »چاق شده با اثر مجاورت« 
با کیک درام و یا باس درام همراه می شوند. بنابراین اثر مجاورت 
در عین حال هم مخرب است و هم مفید. می توانید از آن برای 
بزرگ تر کردن، چاق شدن و جذاب تر کردن صداها استفاده کنید، 
اما برای حداکثر شفافیت صدا و کدر نشدن فرکانسهای پایین باید 
تعادل را رعایت کنید. بدیهی است که اثر مجاورت در صداهایی 
که محتوای فرکانس پایین )زیر 200 هرتز( زیاد دارند، بیشتر قابل 
توجه است. بنابراین زمانی که صدای مردانه را ضبط می کنید، 
به ویژه در محدوده پایین، فاکتور مهمی است، اما برای صداهای 
گیتار  ضبط  هنگام  اغلب  مجاورت  اثر  دارد.  کمتری  تأثیر  زنانه 
مشکل ساز است )سیم  E در حدود 80 هرتز است(.  به ویژه در 
گیتارهای آکوستیک وقتی میکروفون را خیلی نزدیک می گذارید، 
اغلب صدای »boomy« یا غرشی می دهند. اما برای سازهای باس 
اثر   ،upright bass یا باس،  گیتار  درام،  کیک  مانند  اختصاصی 
مجاورت می تواند برای چاق کردن فرکانسهای پایین مفید باشد.

اثر مجاورت و الگوهای قطبی میکروفن
قدرت اثر مجاورت به الگوی دریافت میکروفون بستگی دارد. این 
اثر در میکروفون های شکل 8 )دو جهته( قوی ترین است، و در 
کاردیوئیدها )الگوی قلبی یا جهتی( هم بسیار قوی است )هر چند 
تا حدودی کمتر از دوجهته( . اما در میکروفون های همه جهته 

اصالً اثر مجاورت رخ نمی دهد. )شکل 1(
سیگنال  به  آکوستیکی  فشار  مبدل  نوع  دو  ها  میکروفن  در 
الکتریکی وجود دارد: مبدل های فشار و مبدل های گرادیان فشار.

اثر مجاورت فقط در مبدل های گرادیان فشار )که به اختالف فشار 
می دهد. رخ  می دهند(  پاسخ  دیافراگم  پشت  و  جلو  بین  صدا 

شکل 1- اثر مجاورت منجر به افزایش پاسخ فرکانسهای زیر 200 هرتز می شود. در میکروفون 

های کاردیوئید بسیار قابل توجه است و در میکروفون های figure-8 دو برابر قوی تر است.

تغییر اثر مجاورت در میکروفون هایی با الگوهای چندگانه 
)multipattern(

خازنی  عمدتاً   - میکروفون  از  نوعی  پترن  مالتی  های  میکروفون 
در  اما  است  رایج  نسبتاً  استودیو  در  که  است   - بزرگ  دیافراگم 
معروِف  مثال  یک  شود.  می  دیده  ندرت  به  استیج  های  برنامه 
پرکاربردترین میکروفون  آن  Neumann U87 است که احتماالً 
استودیویی در سراسر جهان است. میکروفون های چند الگویی، 
با ترکیب الکتریکی دو نیمه یک کپسوِل دو دیافراگمی به الگوهای 
مختلف دریافت دست می یابند. )میکروفون های دو دیافراگمی 
دارای دو دیافراگم مجزا هستند. این اصطالح معموالً برای توصیف 
طرح های خازنی  از جمله الکترت استفاده می شود که در آن یک 
کپسول میکروفون دارای دو دیافراگم ارتعاشی مجزا است که به 
به پشت هم نصب می شوند. )شکل 2( یکدیگر، پشت  موازات 

شکل 2- کپسول دو دیافراگمی

الگوی کاردیود  این نیمه ها دارای یک  از  از آنجایی که هر یک    
هستند، برخی افراد ادعا می کنند که میکروفون های چندالگویی 
اثر  یک  همیشه  شده،  انتخاب  الگوی  گرفتن  نظر  در  بدون 
این  بودن  نادرست  تحقیقات  حال،  این  با  دارند.  قوی  مجاورت 
ادعا را ثابت کرده است. میکروفون های چند الگویی تقریباً شبیه 
یا  کاردیوئید   ،omni دیافراگمی  تک  ثابِت  الگوی  میکروفون های 
فیگور 8 عمل می کنند.)شکل3(بنابراین اثر مجاورت قدرت با الگوی 
یا به عبارتی عملی، یک میکروفون  انتخاب شده تغییر می کند 
را می دهد. اثر مجاورت  روی  کنترل  امکان  به شما  چندالگویی 

 

اثر مجاورت 
)Proximity effect(
                   ) بخش اول(

نویسنده: سارا محمودان
مهندس فنی
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شکل3-کپسول تک دیافراگمی

یک  از  تر  بم  و  چاق  صدایی  می خواهید  اگر  مثال،  عنوان  به 
را  خود  الگوی  چند  میکروفون  باشید،  داشته  نازک   صدای 
دهید. قرار   figure-8 حالت  روی  قوی تر  مجاورت  جلوه  برای 

ی  پدیده  این  باعث  چیزی  چه  که  کنیم  بررسی  بیایید  حاال 
میکروفن  شدن  نزدیک  با  اینکه  علت  یعنی  می شود.  صوتی 
افزایش  بم  های  فرکانس  ی  دامنه  صدا،  منبع  به  دار  جهت 
چه  بفهمیم  می توانیم  بهتر  صورت  این  در  چیست؟  یابد 
چه  و  کنیم  استفاده  مفید  ابزاری  عنوان  به  آن  از  زمانی 
دهیم. انجام  آن  از  اجتناب  برای  پیشگیرانه  اقدامات  زمانی 

صوتی«  امواج  دامنه  و  فاز  »تغییرات  دلیل   به  مجاورت  اثر 
می دهد.  رخ  می رسند  میکروفون  دیافراگم  طرف  دو  به  که 
هوا،  در  صدا  تابش  مختلف  های  روش  با  تغییرات  این 
شود. می  داده  توضیح  منبع  از  فاصله  و  فرکانس  به  بسته 

اختالف فشار
ابتدا، باید کمی در مورد نحوه عملکرد یک میکروفون جهت دار، )الگوی 
دریافت تک جهته( بدانیم. یک میکروفون جهت دار )معروف به 
میکروفون گرادیان فشار( با پاسخ به اختالف فشار بین جلو و عقب 
دیافراگم خود، سیگنال خروجی الکتریکی تولید می کند. )شکل4(

دیافراگم در کپسول میکروفون قرار دارد . میکروفون های جهت 
دار دارای هر دو درگاه ورودی صدا در جلو و عقب هستند که به 
صدا اجازه می دهد به هر دو طرف دیافراگم آنها دسترسی پیدا 
کند. برای اینکه دیافراگم حرکت کند و سیگنال الکتریکی تولید کند، 
باید بین جلو و عقب دیافراگم اختالف فشار وجود داشته باشد.

هنگامی که یک موج صوتی به محور میکروفون می رسد، برای رسیدن 
به پشت دیافراگم، از طریق درگاه ورودی عقب، باید بیشتر حرکت کند.
این موضوع در شکل باال نشان داده شده است. این بدان معناست

که رسیدن موج به پشت دیافراگم در مقایسه با جلو کمی تاخیر 
دارد و بنابراین نسبت به موجی که به سمت جلو برخورد می کند 
باید تغییرات فاز  اثر مجاورت،  اما برای درک  تفاوت فازی دارد. 
و دامنه را از یک طرف دیافراگم به سمت دیگر در نظر بگیریم.

قانون مربع معکوس چیست؟ آیا همیشه اعمال می شود؟
قانون مربع معکوس نظریه ای است که می توان با آن علت اینکه  
”چرا هر چه از منبع صدا دورتر می شوید، شدت صدا کاهش می 
یابد  »را توضیح داد:اگر یک منبع صوتی، بسیار کوچکتر از طول 
موج صدایی باشد که تولید می کند، می توان آن را به عنوان یک 
“منبع نقطه ای” در نظر گرفت. این بدان معنی است که صدا را 
به طور متقارن و یکسان در همه جهات منتشر می کند. همانطور 
که صدا از یک منبع نقطه ای پراکنده می شود، انرژی تولید شده 
در یک منطقه کروی بزرگ و بزرگتر گسترش می یابد. )شکل 5(

شود،  می  حفظ  کره  شدن  بزرگتر  با  کل  انرژی  که  آنجایی  از 
شدن  برابر  دو  با  دارد.  کمتری  انرژی  کره  روی  نقطه  هر 
یابد می  کاهش   1/r2 اندازه  به  صوت  شدت  منبع،  از  فاصله 

لگاریتمی  مقیاس  به  را  آن  اگر  و   - فاصله  معکوِس  مربع   -  
برابر شدن  دو  هر  برای  گفت  توان  می  کنیم،  ترجمه  بل  دسی 
)6 )شکل  یابد.  می  کاهش  بل  دسی   6 صدا  شدت  فاصله 

باالتر  های  فرکانس  در  خصوص  به  صدا  منابع 
کنند. نمی  رفتار  آل  ایده  ای  نقطه  منابع  مانند  معموالً 

در عمل، به ازای  هر دو برابر شدن فاصله از منبع تا میکروفون، 
هرچند  است.  بل  دسی   6 از  کمتر  صدا   شدت  کاهش  میزان 
اتفاق تا حدودی به این خاطر است که ما اغلب در فضای  این 
داخلی هستیم یا به مرزهای فیزیکی )زمین، دیوارها( نزدیکیم.

این مطلب ادامه دارد... .

شکل 4

شکل 5

شکل 6
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BATON Lip Sync
پردازش  طریق   از  لب  سازی  همگام   BATON روش   این  در 
عصبی  های  شبکه  از  استفاده  با  و  پذیرد  می  صورت  تصویر 
صوتی  سازی  همگام  با  مرتبط  خطاهای  تشخیص  جهت  عمیق 
BATON همگام سازی  استفاده می شود.در روش   و تصویری 
لب،نرم افزار قادر به تشخیص چهره، ردیابی صورت، تشخیص 
نهایت  در  است،  گفتار  شناسایی  و  لب  فعالیت  تشخیص  لب، 
گزارشی جامع از تمام مشکالت این همگام سازی ارائه می نماید.

تحلیلگر رسانه VEGA)VMA( تحلیل گری قدرتمند برای  ارسال 
محتوای رسانه های نسل بعد

سیستم های INterra)VMA( می تواند بستر مناسبی را فراهم 
کند تا تحلیل پیشرفته ای را منطبق با استانداردها در جهت رفع 
در  تا  دارد  را  قابلیت  این  و  کند  فراهم  آمده  وجود  به  خطاهای 
استانداردهایی جدیدی  از  کدگذاری شده،  تصویر  و  ارسال صدا 
مانند dolby vision، Apple ProRes، VVC و ... پشتیبانی کند.

Interra Systems توانسته است در نرم افزار جدید BATON 2110 ،ضمن پشتیبانی از زبان 

برنامه نویسی  ORION 2110 ، نظارت آسان تری بر خط IP  را داشته باشد.  

VEGA VISTA  
افزار  نرم  به   QC المللی  بین  های  سیستم  در  جدیدی  افزونه 
می  اجازه  را  تصویر  و  صدا  پخش  های  شرکت  به  شده  اضافه 
دریافت   2-MPEG ارسال فرمت  از  استفاده  با  را  ویدیو  تا  دهد 
کنند یا تحویل دهند.در نهایت گزارش های جامع تهیه شده دید 
استفاده  با  تصویر  و  دریافت صدا  یا  ارسال  در جهت  را  عمیقی 
مشکالت  حل  به  و  می کند  فراهم   TS  2-MPEG فرمت   از  
نماید. می  بسزایی  کمک  ویدیو   انتقال  به  مربوط  ریشه ای 

حسن استفاده ازنرم افزار Interra Systems  و افزونه جدید آن
VEGA VISTA این است که شرکت های پخش صدا و تصویر و ارائه 
کنندگان تجهیزات می توانند با سرعت و کیفیت باال به تجزیه و 
تحلیل جامع روی داده های ارسال و یا دریافت ویدیویی بپردازند.

 UHD 2110، از نرخ های باال و فرمت SMPTE البته در استاندارد
بیت نرخ  با   4k)UHD-1(فرمت از  استفاده  شود،  می  پشتیبانی 

برای  دغدغه  یک  همیشه  باالتر  های  بیت  نرخ  یا  و   12  Gbps  
کاربرها و پخش کننده های صدا و تصویر بوده که آن هم به دلیل 
مشکل محدودیت باند و ناسازگاری UHD  و نرخ بیت های باالتر 
  IP به    SDI زیرساخت  کامل  باشد.تبدیل  می    IT زیرساخت  با 
نیازمند هزینه گزافی است و برای تبدیل کامل آن می بایست در 
گام نخست، ترکیبی از تجهیزات SDI و IP به طور همزمان باشد.

..........................................................

1. CDN:Content Delivery Network                                                                  شبکه تحویل محتوا
2. DRM:Digital right nanagment                                              )مدیریت حقوق دیجیتال)کپی رایت
3.BATON :                                                                                   Interra systems    قابلیت های
4.ORION:                                                                                                Interra Systems  افزونه
5.NAB)national association of broadcasters(   
   نمایشگاه ساالنه انجمن رادیو و تلویزیون آمریکا                                                                                
6.VOD:Video on demand   
سیستم هایی که به کاربران اجازه می دهند محتوای صوتی و تصویری را گوش یا تماشا کنند.

IP TV  برای ایجاد VOD در تلویزیون یا رایانه ها به کار می روند. 

Qc برتر در 
NAB 2022)بخش دوم(

 

گرد آوری و ترجمه : مازیار اسمعیلی
ارزیاب صدا وتصویر
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با توجه به نزدیک شدن به مسابقات جام جهانی فوتبال 2022 
بهتر دیدم تا گزارشی در خصوص یکی از مهم ترین کمپانی های 
 2022  cabsat نمایشگاه  تولید محتوی ورزشی در جهان که در 
و  بزرگ  های  کمپانی  از  یکی  نام   Vizrt.کنم ارائه  داشت  حضور 
دوست داشتنی برای کسانی است که می خواهند مخاطبان خود 
را در داستان سرایی گرافیکی و تصاویر دیجیتال غوطه ور سازند.

برای  جهان  در  بصری  نوآورانه  ابزارهای  ارائه دهنده  شرکت  این 
یا هر  تلویزیونی  نویِن شبکه های ورزشی  سازندگان محتواهای 
بعدی  سه  سرگرمی  و  گرافیک  محوریت  با  که  است  ای  رسانه 
سه  افزار  نرم  تولید  در  ها  اولین  عنوان  به   Vizrt.دارد فعالیت 
بوده  استودیویی سرآمد  اتوماسیون  و  ویدیویی  در پخش  بعدی 
است و امروزه کمتر استودیو تلویزیونی یا شبکه ورزشی را سراغ 
خواهیم داشت که از تکنولوژی های آن بهره نبرده باشد.جالب 
نفر  میلیارد  از سه  بیش  است  کمپانی معتقد  این  بدانیم  است 
 Vizrt هر روز داستان هایی را تماشا می کنند که توسط مشتریان
 CNN، CBS، NBC، Fox، مانند  رسانه ای  شرکت های  جمله  از 
 ،18  BBC، Sky Group، Al Jazeera، NDR، ZDF، Network
شرکت  می شود.سالهاست  روایت  دیگر  بسیاری  و   Tencent
که  است  آورده  وجود  به  را  گروهی  نوین  تشکیالتی  با   VIZRT
بتواند با تیم سازی در حوزه خدمات فنی ،از پروتکل هایِ همانند، 
در تولید محتوا استفاده نماید و استانداردی جهانی را به مخاطبان 

سه شامل  گروه  دهد.این  ارایه  تلویزیونی  های  شبکه  در  خود 
است. پخش  فناوری  صنعت  در  ها  نام  ترین  قوی  از  کمپانی   

آنها کسب وکارهای خالقانه ای  NewTek، NDI® وVizrt.هر سه 
استارتاپ  در  ها  اولین  و  شده اند  ساخته  نوآوری  با  که  هستند 
نیز  ما  کشور  در  شوند.  می  محسوب  امروزی  نوین  های 
ریپالی  سیستم  و   NEWTEK های  میکسر  و   NDI های  پروتکل 
اند. شده  شناخته  کامالً  ای  حرفه  برودکسترهای  بین  در  آن 

این مجموعه معتقدند ستون های استراتژیک خود را با محوریت 
محتوا و نرم افزارِ تعریف شده، IPFirst و نوآوری ترکیب کرده اند  
تا موفقیت مشتریان خود را در ارائه محتوای جذاب بیشترنمایند.

از  بیش  با  متنوع  و  جهانی  سازمان  یک   VizrtGroup درواقع 
750 کارمند از 64 ملیت مختلف است که دفاتری در 16 کشور 
جهان دارد. مالکیت خصوصی آن متعلق به کنسرسیوم سرمایه 
گذاری تحت رهبری Nordic Capital است. تولیدات اصلی این 
گرافیک   – ورزشی   – اتوماسیون  اصلی  به شش شاخه  کمپانی 
پایه – استودیو مجازی – ریموت و فضای ابری  و ایجاد فضای 
استودیوهای  درشاخه  مثال  گردد.برای  می  معطوف  زیرساختی 
مجازی Viz Virtual Studio با ایجاد طراحی های سه بعدی و پس 
زمینه های گرافیکی، امکانات نامحدودی را در اختیار تهیه کنندگان 
قرار می دهد تا به راحتی در هر اندازه ای از محیط استودیویی 
محتوی خود را تولید نمایند و داستان ذهنی خود را روایت کنند.

درواقع با هماهنگی و استفاده از مجموعه های مجازی سه بعدی 
پیچیده، تعاملی، گرافیک های واقعیت افزوده و ارائه های واقعیت 
نمود. خواهند  ایجاد  را  تولیدی  محتوای  هر  راحتی  به  ترکیبی 

دستاورد 
 cabsat-2022)بخش سوم( 

نویسنده : امیررضا شفاعی
مهندس فنی
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Arena یکی دیگر از تولیدات معروف این شرکت در حوزه ورزشی 
است که برای مخاطبان ورزشی و مفسران آن جذابیت به سزایی دارد.

گرافیک سه بعدیAR را می توان برای هر رویداد ورزشی - بر فراز 
جایگاه های محیطی در استادیوم های ورزشی ، در زیر پای بازیکنان 
در یک استادیوم یا زمین فوتبال، در یک مسیر مسابقه دوچرخه 
سواری یا دو ومیدانی  یا در یک زمین گلف ناهموار اعمال کرد. این 
طراحی می گوید شما می توانید از هر نوع گرافیک واقعیت افزوده 
کنید. استفاده  رویداد  یا  بازی  مورد  در  بیشتر  بینش  ارائه  برای 

مانند خطوط مهم مرزی تایین شده، خطوط آفساید، نقشه های 
حرارتیِ بدن بازیکنان یا گرافیک هایی  برای بررسی تماس های مهم 
داور با دستیارانش مانند تیم VAR. تمام گرافیک ها را می توان به 
صورت زنده در حین بازی یا به صورت تکرار سریع در بازی ها نشان داد.

 

جذابیت  و  خالقیت  از  جدای  است  معتقد   Viz Arena
بسیاری  مالی  حامیان  و  تبلیغاتی  مشتریان  بصری، 
کند. فراخوان  مسابقات  زمین  به  تواند  می  را 

فروش  و  تبلیغات  مدیر  نمایشگاه  این  اول  روز  نشست  در   
تا  سازد  می  قادر  را  شما    Viz Arena.کرد اعالم  کمپانی  این 
را  خود  باشگاه  مالی  سبد  و  کرده  جذب  را  بهتری  اسپانسرهای 
بزرگ تر نموده و در نهایت برای اعتالی ورزش فعالیت بیشتری 
داشته باشید.نکته مهم دیگر جذابیت بصری این نوع گرافیک سه 
می  میخکوب  ورزشی  مسابقات  در  را  مخاطبان  که  است  بعدی 
از  این تکنولوژی  و کلیدهای پیشرفته مجهز  با استفاده  کند و 
به هوش مصنوعی، تحلیلی علمی بر اساس داده های درست را 
برای مربیان و حتی مفسران ورزشی فراهم می نماید.یکی دیگر 
از امکانات جذاب این نرم افزارتشخیص برش پیشرفته – خودکار 
بود که در نمایشگاه مخاطبان زیادی را به خود جلب کرده بود.

Viz Arena›s Cut Detection
در معرفی این سیستم گفته می شد به طور هدفمند برای تولید 
سریع گرافیک در صحنه های ورزشی زنده ساخته شده است. این 
ویژگی کامالً خودکار و بدون مداخله دستی توسط اپراتور، گرافیک 
مجازی را روی صحنه مورد نظر و بر پایه برنامه نویسی از پیش 
مشخص شده کامالً ایمن موضوعات درخواستی را روی هر شخص 
دیداری  زوایای  در  تغییری  هر  با  و  نماید  می  اعمال  بازیکنی  یا 
کند. سرورهای  بیننده عمل می  دید  بر اساس  و  مستقل  کامالً 
نصب  لینوکس  های  عامل  روی سیستم  بر  معموالً  این شرکت 
و کارت های گرافیک و سی پی یو های این سیستم ها طراحی 
شرکت IBM است و البته با قفل های سخت افزاری و نرم افزاری 
دقیقی محافظت می شوند.درحال حاضر بنا بر سیاست های این 
شرکت و سیاست اقتصادی در اروپا ، این کمپانی از دادن هرگونه 

سرویس یا فروش به کشور ما در معذوریت قراردارد.

 

حاال باید منتظر بود این کمپانی بنام در حوزه VR & AR در جام 
جهانی فوتبال 2022 قطر  چگونه ظاهر خواهد شد.
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نویسنده: احد رجایی

 

 تنها،صداست 
      که می ماند

  

محمد جهانفرد در 5 آبان سال 1322 در تهران متولد شد. پس 
آزمون  در سال 1344در  متوسطه  و  ابتدایی  تحصیالت  پایان  از 
کرد  شرکت  صدابرداری  و  خبرنگاری  رشته  در  رادیو  استخدامی 
رشته  در  و  کرد  طی  را  تخصصی  دوره های  موفقیت،  از  پس  و 
صدابرداری فعالیت خود را آغاز نمود. جهانفرد از سال 1348 ضبِط 
بیشتر برنامه های موسیقی رادیو نظیر گل های رنگارنگ، گل های 
جاویدان، گل های صحرایی، یک شاخه گل، برگ سبز، گل های 
تازه و … را عهده دار بود .وی در سال 1349 برای نخستین بار در 
او در مسابقات  را به صورت استریو ضبط کرد.  برنامه ای  ایران، 
به  بار  برگزار می شد، 3  تا 1356  از سال 1352  صدابرداری که 

عنوان بهترین صدابردار رادیو برگزیده شد.

سال 1352 – استودیوی 20 رادیو – نفر سمت راست محمد جهانفرد

وی از سال 1358 تا 1365 سرپرست گروه صدای رادیو بود. جهانفرد 
در طول فعالیت های هنری خود با بسیاری از هنرمندان موسیقی 
ایران در رادیو، وزارت فرهنگ و هنر و تاالر رودکی همکاری داشته 

و بیش از هزار برنامه موسیقی برای رادیو تهیه و ضبط نموده است.
همراه  به  جهانفرد  محمد  نکوداشت  مراسم   1390 سال  در   
ادامه،  در  شد.  برگزار  ایران  موسیقی  خانه  در  امینی  محمود 
از  زندگی نامه خودنوشت محمد جهانفرد را می خوانید. دریکی 
روزهای آغاز سال 1344 بود که نتیجه یک آزمون استخدامی را 
در ساختمان سیمانی میدان ارک اعالم کردند و من مست سر از 
تا  بود  تا خانه دویدم.هفته ای فرصت  از ذوق قبولی  پا نشناس 
شروع کالس هایی که وعده کرده بودند تا یک ساله به پایانش 
ببرند و فرصتی برای من تا به این کالس ها و آنچه آینده ام  را 
ترکیب درهمی پیش روی  راستی که چه  بیاندیشم.  زد  رقم می 
برای خبرنگاری،  از دروسی  بودند  عبارت  آموزشی  موارد  بود.  ما 
و  افکار  سنجش  برای  ای  دوره  و  برای)اپراتوری(  هایی  کالس 
زمان  آن  در  که  نماند  ناگفته  بسیارنامتجانس.  ترکیبی  آمار. 
برای  ای  نه دانشکده  و  بود  نگاری  روزنامه  نه دانشکده ی  هنوز 
عملی.  و  تئوری  غروب،  تا  بود  از صبح  ها  و سیما. کالس  صدا 
در یک صبح عزیزانی از خبرگزاری پارس می آمدند و از چگونگی 
پیگیری خبر می گفتند و رمز و راز کشف خبر و اهمیت سه گانه ی 
)کی - کِی -کجا( و شاید خبرچینی!!! در ساعتی دیگر زنده یاد دکتر 
سجادی می آمد و از اصول نگارش برای رادیو می گفت و تفاوت 
نوشتار رادیویی با کتاب و روزنامه و شاید بعد از ظهر همان روز 
استادی دیگر به بررسی جایگاه آمار و چگونگی پر کردن فرم ها و 
چرایی طرح سوال ها می پرداخت و صبح فردایش آقایان مهندس 
نادری و مهندس آهنگیان بودند که یکی از مکانیک می گفت و 
دیگری از صدا ، یکی از ساختار استودیو و آکوستیک حکایت می کرد 
و دیگری از کاربرد صحیح میکروفن و ضبط صوت و گرامافون و دریغ 
که کسی نگفت   چرا کاربران این مجموعه را"اپراتور" می خواندند.    
نیم  شدیم  خوانده  فرا  عملی  کار  برای  که  روزی  نخستین  صبح 
رادیو حاضر شدم.  حیاط  در  ها  از شروع کالس  تر  زود  ساعتی 
»گل  دنبال  حوضچه،  کنار  کوچک  های  باغچه  در  چشمانم 
پامچال« می گشت و روی شاخه های بلند سر به فلک کشیده 
اش »مرغ سحر« را می جستم. در اولین حضورمان در استودیو 
با چهره مهربان )آقای محنک( روبرو شدیم که یاد و بار همه ی 
سال های رادیو را با خود داشت و با چه صبوری به ما می آموخت 
که در این خانه نو چگونه باید زیست.یکی از روزها که از آقای 
محنک اجازه گرفته بودم تا بعد ظهر در استودیویی کوچک درس 
استودیوی  به  فرمان  اتاق  از  وقتی  کنم،  تمرین  را  روز  آن  های 
خالی و ساکت نگاه می کردم دو میکروفن که نجیب و سربزیر 
آویزه ی کابلی سیاه که خود پیچیده به دور بازویی فلزی بودند، 
پنداری مانند کبوترهای جادوی قصه ی شهر سنگستان »اخوان 
ثالث« خاطرات و قصه های خود را از روزگاران رادیو می گفتند.

خطاب ار هست خواهر جان
جوابش جان خواهر جان

 این یک از صبا می گفت و قمر و سماعی و آن یک از تاج و اقبال 
السلطان و بدیع زاده و روح انگیز ، این از محجوبی و خالقی و

رهی و آن از سجادی و روحانی و سعادت، این از قصه های شب 
و گلها و آن ازبدیعی و معروفی، تجویدی، بنان، مرضیه، یاحقی 

 

محمد جهانفرد
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و چنین شد که سال ها بعد در کنار نام بهترین برنامه سازان، 
سال  بهترین صدابرداران  مجریان  و  کنندگان  تهیه  نویسندگان، 
برنامه  از هزار  بیش  کار من  نیز معرفی شوند. حاصل سال ها 
موسیقی است و چه بسیار برنامه های دیگر و هنوز من بر این 
باورم که »تنها صداست که می ماند« و اگر شما نیز با من در این 
باور هم رای هستید الجرم باید کسی آن صدا را در جایی »مانا« 

کرده باشد.

نظرات شما

با سالم
به نظر می رسد مطالب ارائه شده در نشریه در سطح خوب و 
مطلوبی است ولی با توجه به تجربیات اینجانب ایکاش میشد 

در مورد مشکالت صدابرداری در برنامه های سازمان صدا و 
سیما نیز مطلبی ارائه شود و راهکارهای آن ها نیز با توجه به 

نظرات صدابرداران مختلف در مقاله ها ارائه شود.
                                          حسن دهقانپور

                                            صدابردار مرکز الوند

سالم
من می خواهم از شما برای مطالب ارزشمندتان تشکر کنم.من 

تک تک آن را دوست داشتم.
                                        مخاطب ناشناس

گرامی ماهنامه تخصصی بسامد مخاطبان 

شما می توانید نظرها و پیشنهادهای خود 
را در مورد مطالب مندرج در این شماره به 
ارسال  نشریه   EMAIL/الکترونیکی پست 
شماره  در  شما  نظرات  نقطه  نمایید.گزیده 
بعدی،در همین ستون منتشر خواهد شد.

EMAIL:basamad.magazines1@gmail.com

و خرم و آنگاه از آنها که نیستند ولی نامشان همواره باقی است.
با خود می اندیشیدم که آیا به راستی همین میکروفن های نجیب 
و سربزیر نیستند که این نام ها را جاودانه کرده اند، هر چندکسی 

منکر هنر این بزرگواران نبوده و نخواهد بود. 
اما اگر آن نواها و آواها و قصه ها به خانه و کاشانه و به خلوت 
همه مردم راه پیدا نمی کرد کجا و چگونه این همه هنر و هنرمند 
را می شد به تماشا نشست و اینگونه بوده که گفتند و می گویند؛ 

»تنها صداست که می ماند.«
راستی راوی این نواها چه کسانی بودند و چه نام داشتند؟

باری قصه کوتاه، که کالس ها به پایان نزدیک می شد از میان 
جمع ما 3 نفر را برای خبرنگاری خبرگزاری پارس می خواستند، 
5 نفر را برای »اپراتوری« و 7 نفر برای اداره آمار و سنجش. روز 
بعد از پایان کالس ها همه ی ما را به سالنی در ساختمان وزارتی 
برای  ستون   3 آن  روی  بر  که  بود  سیاهی  تخته  کردند،  دعوت 

شغل های مورد نظر نقش کرده بودند.
 به جرات می گویم که همه می خواستند و آرزو داشتند  که یکی 
از 3 محل خالی خبرنگاری را بدست آورند و قرارشد تا نام افراد 
به ترتیب کسب نمرات در دوره آموزشی خوانده شود تا محل کار 
دلخواه را انتخاب نمایند وقتی نخستین نام را خواندند »باورم« 
هم  بقیه  اما  و  خوانند  می  سیاه  تخته  پای  به  مرا  که  شد  نمی 
کالسی ها و حتی برگزار کنندگان کالس ها نیز »باورشان« نمی 
قصه  بنویسم. شاید  »اپراتوری«  زیر ستون  را  نامم  من  که  شد 
و شاید »نواهای دلکش«  و سربزیر  نجیب  میکروفن های  های 
نام های آشنای آن روز ها مرا به  و »قصه های شب« و شاید 
استودیو های کوچک و بزرگ رادیو می خواندند و برای رسیدن به 
استودیو نام آشنای گلها سال ها کار و کار و کار و تجربه و تجربه 
الزم بود و همواره همان سوال نخستین تمرین در ذهنم جاری 
بود که )پس چه کسی این نوا ها و قصه ها را به جان گوش مردم 
می رساند( و چرا در آن سوی خیابان کسی نه آنها را می شناسد و 
نه از چنین حرفه ای با خبر است و مهم تر اینکه چرا ما را در محل 
کارمان«اپراتور« می خوانند و چنین بود که از همان روزها به این 
کج سلیقه گی و بی عدالتی معترض بودم و آنقدر در به کرسی 
نشاندن این حق پا فشاری کردم تا هم ما را صدابردار بخوانند و 
هم به هنگام معرفی سازندگان برنامه برای نخستین بار بگویند 

»صدابردار«  

تجلیل از محمد جهانفرد در کانون صدابرداران خانه موسیقی
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