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مقدمه
گوشــیهای افراد عادی و نــه دوربینهای
روزنامهنــگاران حرفــهای ،اولیــن ثبــت
کننــدگان رویدادهایــی بودنــد که جهان
را تــکان دادند .از انفجــار هولناک در بندر
بیروت گرفته تا کشــته شدن جورج فلوید
سیاهپوســت آمریکایی به دست پلیس در
ایاالت متحده ،همه این رویدادها توســط
دوربین موبایلهای در دست شاهدان عینی
که به طور اتفاقی در محل حضور داشــتند
ثبت شدند.

همهگیری «کووید  »19-که بیشتر کشورهای
جهان را درگیر خود کرده است ،مانع از این شد
که «ناتاشا غنیم» خبرنگار الجزیره انگلیسی
بتوانــد تیمش را در میدان گرد هم آورد .این
شرایط ناتاشا را وادار کرد که وظایف یک تیم
کامل را بر عهده بگیرد .ناتاشا تنها با استفاده
از تلفن همراه توانست داستان افراد مختلف
در طول همهگیری را در ســطحی حرفهای و
قابل مقایسه با آنچه دوربینهای مدرن نشان
میدهند ،روایت کند.

در ســال ( ،)2017مؤسسه رسانهای الجزیره
اولیــن نســخه راهنمــای «روزنامهنگاری
تلفن همراه» را منتشــر کــرد .در آن زمان
روزنامهنگاری موبایلی در حال برداشتن اولین
قدمهای خود بود و تکیه به تلفن همراه برای
تولید مطالب از نظر برخی روزنامه نگاران نوعی
تجمل و سرگرمی بود ،نه کمتر و نه بیشتر.
در این کتابچه راهنما ،مؤسســه رســانهای
الجزیره نســخه جدیــدی از روزنامهنگاری
بــا ایــن حــال ،در تجربههــای متعــدد موبایلی را ارائه میدهد .این راهنما همگام
روزنامهنــگاران در چنــد ســال اخیــر ،با برجســتهترین تحوالت ســالهای اخیر
روزنامهنگاری موبایلی ارزش خود را به عنوان در زمینــه کیفیــت دســتگاهها ،برنامهها
یک مهارت اساســی برای روزنامهنگاران به و روشهــای تولید محتوا و با اســتناد به
ویژه در شــرایط بحرانی نشــان داده است .تجربههای روزنامهنگاران میدانی تهیه شده
شــرایطی همچون جنگهــا ،درگیریها ،است.
انقالبها و همهگیریها.
تجربههای بسیاری وجود دارد که روزنامهنگاری
موبایلی توانست به وسیله آنها ارزش خود را به
عنوان یک جلیقه نجات برای روزنامه نگاران و
راهی آســان برای ادامه کار آنها صرف نظر از
شرایط و موانع به دست آورد.

مؤسسه رسانهای الجزیره
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یا موبایل یا هیچ چیز دیگر
ناتاشا ُغنيم

خبرنگار ارشد الجزیره انگلیسی
در فوریه ( )2020الجزیره دوره آموزشــی
روزنامهنــگاری موبایلی برای ما برگزار کرد.
این اولیــن باری بود که متوجه میشــدم
گوشیام تا چه انداز کارآیی دارد .چند روز
پس از آن دوره و دقیقاً در اوایل ماه مارس
و پس از شــیوع همهگیری «کووید »19-

در سراســر جهان ،و بســته شدن مرزهای
کشــورها و حبس شــدن مردم در خانهها
برای حفظ سالمتیشــان ،مــن در ایاالت
متحده بودم .یــک آن دریافتم که در آنجا
گیر افتادهام؛ نه میتوانســتم سفر کنم و نه
میتوانستم آزادانه تحرک داشته باشم.
مجبــور بــودم کارم را ادامه دهــم و برای
شــبکه جزیره خبر و گزارش تولید کنم اما
همکاران عکاسم نمیتوانستند به میدان کار
بیایند .کســی را نداشــتم که به من کمک
6

کند .بنابراین تصمیم گرفتم مهارتهایی را
که در دوره آموزشی الجزیره آموخته بودم
به کار گیرم .تصمیم گرفتم تنها با گوشــی
آیفون خود وارد میدان شــوم و سعی کنم
کار یــک تیم خبری کامــل را انجام دهم.
برای اجتناب از پایبنــدی به زمان تحویل
کار دقیق و محــدود ،و چون هنوز توانایی
خود را برای تهیه گــزارش کامل در تلفن
همراه نســنجیده بودم و هنوز نمی دانستم
این کار چقدر طول خواهد کشید ،تصمیم
گرفتم به ســمت ســوژه های فوری نروم.
بنابرایــن به تولیــد گزارش های انســانی
مبتنی بر شــخصیت ()Character Driven
رو آوردم .دریافتــم که انجــام این کار نیاز
به تالش مضاعــف دارد و پر از چالش ها و
مشکالت زیادی ســت که من با آنها آشنا
نبودم ،اما چاره دیگری نداشــتم ،یا موبایل
یا هیچ چیز دیگر!
به عنوان مثــال تولید خبرها و گزارشهایی
که مســتلزم مصاحبه جلوی دوربین بودند
چندیــن برابر زمان عادی وقت می بردند .از
آنجا که نمی توانستم از کیفیت صدا در حین
فیلمبرداری مطمئن شوم بنابراین مجبور می
شدم هر چند وقت یکبار کار را متوقف کنم تا
آنچه را که ضبط کرده ام بررسی کنم و آنچه
را که مناسب نیست دوباره ضبط کنم .برای
حل مساله نورپردازی ،یک دستگاه نورپردازی
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مناسب برای نصب روی سه پایهای معمولی
که از قبل داشــتم ،خریدم و قطعه ای را به
آن اضافه کردم که آن را برای حمل گوشی
مناســب می کرد .نســبت به زمان عکاسی
دقت بیشــتری میکردم .برای اطمینان از
روشــنایی طبیعی از عکاسی در شب کام ً
ال
خودداری میکــردم .برای اطمینان از تکان
نخوردن موبایل در زمان تصویربرداری بر اثر
باد ،کیسه های ماسهای را روی سه پایه قرار
میدادم و بــرای مقاومت در برابر باد که در
بسیاری از زمانهای تصویربردای شدید بود
دستم را روی موبایل محکم فشار میدادم.

به روشــی ســاده تصویربرداری می کردم.
هــر ویدئو را به عنوان یــک تصویر در نظر
مــی گرفتم و بین آنهــا هماهنگی خاصی
ایجاد میکردم و تصاویر مختلفی می گرفتم
(  )Wide, Medium and close shotsو کل
ســناریو را در ذهنم ایجاد میکردم .ععالوه
بر این همیشــه ســعی میکردم برای یک
گزارش  3دقیقهای بیشــتر از حالت عادی
تصویربــرداری کنــم .ایــن کار را با هدف
جلوگیری از ســناریوهای پیش بینی نشده
در زمان ویرایــش انجام می دادم .در طول
بیش از  26ســال کار به عنوان خبرنگار یاد

تولید خبر و گزارش با اســتفاده از موبایل
باعــث شــد در ارزش محتــوا تجدید نظر
کنم .به دلیل محدود بودن حافظه ،ســعی
میکردم مصاحبهها را به سؤاالت مشخص
و به چند دقیقه محدود کنم .هر چند وقت
یکبار تصویربــرداری را متوقف میکردم تا
محتــوا را روی هارد اکســترنال بارگذاری
کنم و دوباره گوشــی خــود را خالی کنم.
بــا یــادآوری تکنیکهــای تصویربرداری
کــه در دوره کارشناســی در دانشــکده
روزنامهنگاری دانشگاه کلمبیا آموخته بودم،

گرفته بودم یک خبرنگار همیشه باید بیش
از آنچه نیاز دارد ،تصویربرداری کند .دلیل
این موضوع این است که ممکن است تصویر
بر روی دوربین یا صفحــه موبایل عالی به
نظر برســد اما در زمان ویرایــش و وقتی
آن را روی صفحــه کامپیوتر خود میبینید
«فاجعهآمیز» باشد.
اینگونه بود که در طول آن دوره بر یادگیری
مستقیم تکیه کردم و سعی کردم خود را با
شــرایط مختلف تطبیق دهم .از باران ،باد
7
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شدید و کمبود نور گرفته تا زمانی که خبر
و گزارش های کامل و مناسبی را با استفاده
از موبایــل و به تنهایی برای تلویزیون تهیه
میکردم.
از دیدگاه الجزیره ،توانایی کار با موبایل من
را از یــک خبرنگار به یک تیم خبری کامل
تبدیل کرد .در عین حالی که به خبرنگاران
توصیــه نمی کنم که روزانــه با موبایل کار
کنند یا از آن بــرای تولید خبرهای فوری
اســتفاده کنند اما تأکید میکنم که ارزش
این مهارت در شرایط استثنایی را دریافتهام.
اگر دوربین عکاس خراب شد یا در شرایطی
بودید که اجازه نمیداد از تجهیزات عکاسی
ســنتی اســتفاده کنید ،مهارت شــما در
اســتفاده از موبایل برای شما نجات دهنده
خواهد بود .همچنین میتوانید از گوشــی
موبایل به عنوان دوربیــن دوم برای ضبط
زوایای مختلف در حین پوشش یک رویداد
فوری یا یک رویداد جاری استفاده کنید.
با نگاه بیتجربه ،و به لطف تیم مونتاژی که در
شبکه داریم گزارشهایی که با موبایل تولید
کردهام از گزارشهایی کــه با دوربینهای
تلویزیونــی حرفــهای تهیه شــدهاند ،قابل
تشــخیص نیست .این موضوع باعث شد در
ارزش داشــتن تخصص تصویربرداری میان
روزنامهنگاران و استفاده از موبایل در حین
کار تجدید نظــر جدی کنم .زیرا در نهایت
آنچه که مهم است تولید یک محتوایی قوی
بدون در نظر گرفتن ابزارهای مورد استفاده
است.
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قبل از آغاز
قبل از مطالعه این کتابچه راهنما ،از
شــما میخواهیم کمی در مورد این
پرسشها فکر کنید:
• آیا خبری دریافت یا گزارشی مشاهده
کرده اید که از نظر شــما ممکن بود در
صورت نبود موبایل در لحظه وقوع رویداد
به دست شما نرسد؟
• آیا فکر میکنید اســتفاده از موبایل در
تولید محتوای خبری کیفیت کار شما را
بهبود میبخشــد؟ یا کار ثابت میماند و
فقط ابزار تغییر میکند؟
• نظــر کســانی را کــه میگوینــد
روزنامهنگاری موبایلی برای مرحله جدید
و متفاوتی بــرای روزنامهنــگاری ایجاد
شده ،چگونه ارزیابی میکنید؟
• آیا این نگرانــی را دارید که در صورت
نداشتن مهارت تولید محتوا با استفاده از
موبایل نتوانید با الزامات کار خود همگام
شوید؟
امیدواریــم در زمان خواندن صفحات پایانی این
کتابچه راهنما ،پاسخ این پرسشها را بیابید.

9
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تعریـف روزنامهنـگاری موبایلـی بعداً ارائه میشـود اما آنچه
که در ابتدا به آن پرداخته میشود این است که چه چیزی
روزنامهنگاری موبایلی را متمایز میکند؟
این کلمات کلیدی را بعدا ً تجزیه و تحلیل میکنیم اما اکنون به آنها فکر کنید.

ابزار وسیله
است

روزنامه نگار
تیم است

فرستنده
گیرنده است

فناوری
محتواست

این عبارتها ممکن است مبهم و حتی کمی عجیب
به نظر برسند اما در حقیقت کلیدهای اساسی برای
درک واقعیت جدید روزنامهنگاری هستند.
10
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ابزار وسیله است:

فرستنده گیرنده است:

تولیــد و مصــرف پیــام از طریق یک
ابزار یعنی موبایل انجام میشود و این
موضــوع در زمینه روزنامهنگاری اتفاق
افتاده است.

روزنامهنگار دیگــر تنها منبع اطالعات
نیســت .همه آنچه که مردم منتشــر
میکنند از ویدئوها گرفته تا اطالعات و
نظرات همه منابع اصلی اخبار هستند.
این مورد به عنوان محتوای تولید شده
توســط کاربر شناخته می شود (User
. )Generated Content

روزنامه نگار تیم است:

فناوری محتواست:

منظور مــا در اینجا تقلیــل تیمهای
کاری بزرگ به یک نفر و ظهور مفهوم
روزنامهنــگار جامعی ســت که قادر به
نوشتن ،تصویربرداری ،ویرایش (مونتاژ)
و انتشار باشد.

هــر ویژگــی جدیــدی که توســط
پلتفرمهای دیجیتال ایجاد میشــود،
روزنامهنگاری را مجبور میکند تا فرم،
محتوا و روش ارائه را تغییر دهد.

11
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پس روزنامهنگاری موبایلی
چیست؟
یک نوع روزنامه نگاری جدید اســت که به
شما امکان می دهد محتوای چند رسانهای
نوشــتاری ،بصری یا شنیداری با استفاده از
تنها یک دســتگاه یا ابــزار یعنی «موبایل»
تولید کنید.
مفهــوم «روزنامه نگاری موبایلی» شــامل
فرایند تولیدی ســت که یک روزنامه نگار
برای تهیــه مطالب خــود از مرحله برنامه
ریزی تا تصویربرداری و تدوین و انتشار طی
می کند .همه اینها بر اساس مجموعهای از
برنامهها و ابزار ارائه شده توسط فناوریهای
تلفنهای هوشمند است.

بسیاری از متخصصان بر این متفقالقولاند
که روزنامهنــگاری موبایلی عصر جدیدی را
در روشهای جمــعآوری و ارائه اخبار آغاز
کرده اســت .بنابراین ،تعریــف آن فراتر از
جنبه فنی است و شامل مرحله جدیدی از
سبک روایت سوژه میشود.
موبایل همچنین وسیله مهمی برای استفاده
از محتواســت و طبق مطالعات انجام شده
در سالهای اخیر در بسیاری از کشورها از
ابزار ســنتی بهتر عمل کرده است .بنابراین
امروزه روزنامهنگار موظف به تولید محتوای
مناســب برای صفحههای نمایش بزرگ و
کوچک شده است.
گزیــده هایــی از تجربیــات
الجزیره

در اواخر دسامبر  2019بخش دیجیتال
شبکه الجزیره سرویس خبری «ایجاز»
را راهاندازی کرد که یــک بولتن کوتاه
تهیه شــده با موبایل است و در کمتر از
دو دقیقه برجستهترین اخبار روز را ارائه
میدهد .این بولتــن روزانه از اتاق خبر
الجزیره تهیه و ارائه میشود.
گــزارش را میتوانید از این
لینک ببینید
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چه چیزی موبایل را به یک ابزار خرید یا اجاره ابزار تصویربرداری حرفهای،
محتوایــی با کیفیت باال تولیــد کنند .این
مهارت فرصتهای شغلی جدیدی را ایجاد
تولید ویژه تبدیل می کند؟
میکند که قب ً
ال در اختیار کســانی بود که
چنین ابزاری داشتند.

 -1راهی که دیگران نمیروند
«محمــد الرماش» خبرنــگار الجزیره مباشــر  -3نزدیکتر به داستان

توانســت به طور مخفیانــه وارد اردوگاه جزیره
ساموس یونان شود تا با استفاده از موبایل شرایط
پناهندگان در آنجا را به تصویر بکشــد .اگرچه
مقامات یونانی از ورود روزنامه نگاران به اردوگاه
جلوگیری می کنند ،الرماش توانســت مجموعه
ای از داستانهای تکان دهنده را به تصویر بکشد
که شرایط ســخت پناهندگان در اردو را روایت
می کند.

آنالیز بورجز ،خبرنگار یورونیــوز ،تلفن خود را در
اختیار پناهندگان در اردوگاه الزعتری در شــمال
اردن قــرار داد تا از زندگــی روزمره آنها از دیدگاه
خودشــان تصویربرداری کند .دیدگاه ارائه شــده
توسط کودکان بسیار متفاوت از آن چیزی ست که
یک عکاس حرفهای میتواند تولید کند .کودکان
عکسهای اتفاقی و ناپایداری از نگاه خود گرفتند.
استفاده روزنامهنگار از موبایلی که به دست گرفته -به
جای عکاس حرفه ای (واسطه) -به او این امکان را

بر هیچکس پوشــیده نیســت که رسانهها
شــرایط اقتصــادی ســختی را میگذارند.
بنابرایــن ،چرا ســازمانها بایــد یک تیم
استخدام کنند در حالی که یک روزنامهنگار
موبایلی قادر به انجام این کار به تنهایی است؟
چرا وقتی ابزار در دسترس روزنامهنگار است
روی ابزار گران قیمت سرمایهگذاری کنند؟.
روزنامهنگاری موبایلــی فرصتی ویژه برای
روزنامهنگاران مستقل است تا بدون نیاز به

میدهد که سوژه خود را آنطور که می بیند ،مستند
ســازد ،بدون اینکه تابع دید و تجربیات همکاران
عکاس خود باشد .بین روزنامه نگاری که تلفن خود
را در دست دارد و موضوع داستانش «صمیمیت»
وجــود دارد .او باید خود به عناصر نزدیک شــود،
عکسهایی را انتخاب کند که محتوای او را بسازد و
آن را برای مخاطب روایت کند.

گزارش را ببینید

 -2فرصتهای شغلی

گزارش را ببینید
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 -4همگام شدن با الزامات جدید

همگام شــدن بــا تحوالتی کــه موبایل بر
روزنامه نگاری تحمیل مــی کند بدون در
نظــر گرفتن خود موبایــل در فرایند تولید
امکانپذیر نیست .محتوای رسانهای جدید
اغلب به تصویربرداری عمودی ()portrait
و نــه تصویربرداری افقــی ()Landscape
نیاز دارد تا بــا پلتفرمهای دیجیتالی مانند
اینستاگرام ســازگار باشد .همچنین نیاز به
مصاحبــه مطبوعاتی مســتقیم و زنده در
طول رویدادهــای زنده و فوری دارد .تولید
این محتوا تا با اســتفاده از ابزارهای سنتی
زمان بیشــتری خواهد برد و دشواریهای
بیشتری دارد.

اگر واقعــاً میخواهیــد روزنامهنگار
شوید و هدف شــما این است که به
مخاطب دســت یابید و ســوژهها را
روایــت کنید ،موبایل دیگر فقط یک
گزینه نیســت ،بلکه بــا برنامهها و
تجهیزاتش به یک ضرورت برای کار
شما تبدیل شده است.

گلن مالکاهی،
مــدرس فعــال در زمینــه
روزنامهنگاری موبایلی
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آیا موبایل در برخی موارد کار روزنامهنگاری شــما را محدود
میکند؟

 -1تصویربرداری از راهدور

در تصویربــرداری از جنگهــا و بالیــای
طبیعــی ،وقتی حضــور در میــان صحنه
رویداد دشوار باشد ،این امکان وجود ندارد
که یک روزنامهنگار موبایلی تصاویر واضحی
بــا موبایل خود بگیــرد چرا کــه لنزهای
گوشــیهای هوشمند در مقایسه با لنزهای
حرفهای بسیار محدودتر هستند.
 -2تصویربرداری در شب

یکــی از نقــاط ضعــف لنزهــای موبایل،
تصویربردای در شب یا در مکانهای تاریک
است .اگر چه شرکتهای سازنده موبایل در
بهبود این ویژگی در نسخههای جدید خود
موفق شــدهاند اما کیفیت لنزهای موبایلها
برای تصویربرداری در شــب در مقایســه با
دوربینهای حرفه ای همچنان محدود است.

 -3اعتماد

برخی از مهمانان ،به ویژه شــخصیتهای
عالی رتبــه ،ممکن اســت موبایــل را در
زمان مصاحبه خود دســت کم بگیرند .ابزار
معمولی در ســایز بزرگ ،احســاس تولید
گســترده و ارزشــمند بــودن میدهد .در
حالی که برعکس ،موبایل به مخاطب عادی
اطمینان بیشتری میدهد تا با روزنامهنگار
صحبت کند و از تــرس صحبت در مقابل
دوربین سنتی کم میکند.
 -4کارهای متعدد

برخی از کارشناســان با توجــه به اینکه
کیفیت محصول نهایی کاهش پیدا میکند،
توانایی یــک روزنامهنــگار در انجام تعداد
زیادی از وظایف همزمــان (تصویربرداری،
نوشتن ،مونتاژ و غیره) را زیر سؤال میبرند.

تجربه الجزیره

مجری الجزیره ،زینالعابدین توفیق،
پس از بهبــودی از ویــروس کرونا،
برنامه خبری کامل از خانه خود ارائه
کرد ،این اولین باری بود که الجزیره
برنامه خبری از طریق موبایل پخش
میکرد.

گزارش را ببینید
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نقشه راه
برای اینکه بتوانید محتوایی با استفاده
از موبایل تولید کنید ،باید مسیری از
مهارتها و تجربه را طی کنید:

مشخص کردن پلتفرم،
مخاطب و نوع محتوا

تحقیق و برنامهریزی
برای انجام کار

مهارت تصویربرداری و
ضبط صدا

مهارتهای ویرایش
مطالب (مونتاژ) و تولید
محتوا
16
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از کجا شروع کنید؟

 -1معیارهای انتخاب موبایل
دوربین روح موبایل و مهمترین معیار برای انتخاب شما است:
حداقل کیفیت  12مگاپیکسل.
حداقل کیفیت لنز جلو  8مگاپیکسل.
تصویربرداری با کیفیت فوق العاده باال ( )4Kیا (.)Full HD
اندازه صفحه نمایش موبایل؛ هرچه بزرگتر باشــد تصویربرداری و مونتاژ آســانتر
میشود.
فضای ذخیرهسازی بیشتر؛ برای کار سریعتر و فضای بیشتر.
قابلیت تثبیت تصویر ،یا آنچه به عنوان ( )Optical Image Stabilizationشناخته
میشود ،که به تثبیت تصاویر در تصویربرداری متحرک کمک میکند.

توصیه
اگر موبایل فعلی شما این پارامترها را ندارد ،مشکلی نیست!
برنامههــا و ابزارهای زیــادی وجود دارد که ایــن کمبود را جبران
میکند .بعدا ً به آنها اشاره خواهیم کرد.

17
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کدام یک بهتر است؛
اندروید « »Androidیا آیاواس «IOS؟»
رقابت زیادی بین شــرکتهای تولید کننده گوشیهای هوشمند وجود دارد .در
واقع ،هر سیستم مزیتها و ویژگیهای خاص خود را دارد:

قیمت های رقابتی
سیستم عامل منبع باز
« »Google Photosفضــای
ذخیره ســازی نامحدود و رایگان
ارائه میدهد
منابع باز و آرشیو موسیقی رایگان

یــک رقیــب قــوی در کیفیت
صدای میکروفون داخلی
توسعه دهندگان هنوز
را به عنوان بهترین بســتر برای
مهمتریــن برنامههــای جدید
ترجیح میدهند
iPhone

در زمینــه امنیــت دیجیتال از
« »Androidبهتر عمل میکند.
اندرویــد مســئول  97درصــد
بدافزارهای تلفن های هوشمند
در سراسر جهان است.
ســرعت باالتــر در راهانــدازی
برنامهها

18
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 -2مبانی اساسی برای تصویربرداری با موبایل

از مکانهای تاریک برای تصویربرداری
دوری کنید .نور کیفیت تصویر بهتری
را ارائه میدهد.

هنگام تصویربرداری انگشــتان خود را
برای جلوگیری از ظاهر شــدن آن در
تصاویر از لنزها دور نگه دارید.

از قابلیــت نزدیــک کــردن تصویر یا
( )Zoom inخودداری کنید .خودتان به
سوژه عکس نزدیک شوید (موبایلهای
جدیدی هستند که دارای  3لنز برای
دوربین هســتند که یکی از آنها برای
نمای نزدیک اســت .در صورت ناتوانی
در نزدیــک شــدن به ســوژهای که
میخواهیــد ازآن تصویربرداری کنید،
میتوانید از آن استفاده کنید)

برای اطمینــان از کیفیت بهتر صدا از
بستن میکروفون هنگام تصویربرداری
خودداری کنید.

تا حــد امــکان در تصویربــرداری به
دوربین عقب گوشــی اعتمــاد کنید.
کیفیت آن از دوربین جلو بهتر است.

برای دستیابی به باالترین سطح ممکن
از ثبات ،هنگام تصویربرداری دستها
را نزدیک بدن نگه دارید.
بــرای افزایــش قابلیتهــای دوربین
موبایل مانند تمرکز بر روی یک عنصر
کوچک یا وســعت تصویر میتوانید از
لنزهای اضافی ( )Clip-on Lensesاستفاده
کنید.
19
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 -3برنامهها
صدها برنامه برای تولید به وسیله موبایل وجود
دارد .ما برخی از آنها را به شما یشنهاد میدهیم
و آنهــا را با توجه به نوع تولیــد به ترتیب قرار
میدهیــم تا بتوانید مواردی را که متناســب با
ماهیت کسب و کار شماست بیابید.

برنامههای
عکاسی
برنامههای
ضبط ویدئو
برنامههای
مونتاژ

برنامههای
صوتی
برنامههای
متفرقه
رایگان
20
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برنامههای عکاسی

Adobe Lightroom Mobile

سیستم:
اندرويد«»Android
آیاواس«»IOS

قیمت:

رایگان
(امکانات پیشرفته پولی)
ویژگیها:

مجهز به یــک برنامه دوربین
قدرتمند و فعــال که امکان
کنترل تنظیمات پیشــرفته
عکاسی (کنترل نور ،فوکوس
( )Focusو تعادل رنگ سفید
( )White balanceرا فراهم
میکند.

تصاویر مستقیماً برای ویرایش
بــه آرشــیو برنامــه منتقــل
میشوند.
قابلیت کار بر روی یک تصویر در
تمام دستگاه ها ،از جمله کامپیوتر.
این برنامه شــامل یک ســایت
اختصاصــی بــرای نمایــش
عکسهای شماســت که توسط
« »Adobe Portfolioطراحــی
شده است.
امکانات رایگان و پیشرفته برای
تنظیم اندازه فریم ،تعادل نور و
رنگ سفید.
امکانات پیشرفته پولی که به شما
امــکان میدهد نقــاط خاصی از
تصویر را تغییر دهید .مانند افزودن
نور به صورت بدون تغییر عناصر
دیگر و کنترل ابعاد هندسی تصویر.

با شــرکت در دوره «روزنامه نگاری تلفن همراه» در بستر آموزش الکترونیکی مؤسسه
رسانهای الجزیره میتوانید با نحوه کار بر روی این برنامه بیشتر آشنا شوید.
21
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 Snapseedاز گوگل

سیستم:
اندرويد«»Android
آیاواس«»IOS

قیمت:

رایگان

ویژگیها:
رابط نمایش منحصر به فرد که
دسترسی به ابزار را آسان میکند.
مجهز بــه حداقــل  30ابزار
اصــاح مانند کنتــرل نور،
رنگها ،فریمها و موارد دیگر.

22

ارائه امکانات حرفهای به صورت
رایگان .این امکانــات اغلب در
برنامههای دیگر پولی هســتند،
مانند کنترل هندسه تصویر.
دارای ویژگی متمایز جدا کردن
موضــوع تصویر از پــس زمینه
با تارتر شــدن که عمق میدان
نامیده میشود.
میتوانید تصویر نهایی را ذخیره
کــرده و پس از اصــاح ،بدون
تأثیر بر کیفیت ،آن را ارســال
کنید.
تنظیــم تصویر بــا یک حرکت
ساده (حرکت انگشت به راست
یا چــپ) ،که رونــد ویرایش را
تسهیل و سرعت میبخشد.

روزنامه نگاری موبایلی 2.0

Canva

سیستم:
اندرويد«»Android
آیاواس«»IOS

قیمت:

رایگان
(امکانات پیشرفته پولی)
ویژگی ها:
یکی از مهمترین برنامههای
کاربــردی بــرای طراحــی
گرافیک از طریق موبایل.

به راحتی میتوان آنها را تغییر
داد.
تعیین بسیار آسان اندازه تصاویر
و طرحها با توجه به نوع پلتفرم.
بارگــذاری مســتقیم تصاویر و
نمادها از اینترنت در برنامه.
امکان اشتراک طرح ها در شکل
نهایی خود با سایر طراحان برای
پیگیری تولید آنها.
قابلیت افزودن تصاویر متحرک
( )animatedبه طرح.

شامل هزاران الگو از طرحهای
از پیش ساخته شده است که
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برنامههای
ضبط ویدئو

Filmic Pro

سیستم:
اندرويد«»Android
آیاواس«»IOS

قیمت:

پولی

ویژگیها:
یکی از پرکاربردترین برنامههای
کاربردی روزنامهنگاران موبایلی
و تهیه کنندگان ویدئو اســت و
تعداد زیادی فیلم و مستند با آن
تولید شده است .برای اطالعات
بیشــتر در مورد ایــن موضوع،
میتوانیــد راهنمای ســینمای
موبایل را مشاهده کنید.
شامل تمام ویژگیهای اساسی
24

مربوط به کنترل نور ،دمای رنگ تا
فوکوس است.
اســتفاده آســان در مقایســه با
ویژگیهای پیشرفته موجود.
قابلیت تعیین ابعاد تصویر با فشار
یک دکمــه (تصویربــرداری مربع
( )Squareیا افقی ()Landscape
یا عمودی (.)Portrait
این برنامه میزان نــور در تصویر را
با جزئیات اسکن میکند .هنگامی
که نشانگر سبز است ،به این معنی
است که سطح نور در تصویر مناسب
است ،در حالی که رنگ قرمز و آبی
مکانهایی را نشان میدهد که باید
شدت نور در آنها کاهش یابد.
میتوان تصویربــرداری از راه دور
را با اســتفاده از دســتگاه دیگری
برای پیــش نمایش تصویر و کار با
دوربین انجام داد.
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Movie Pro

سیستم:
آیاواس«»IOS

قیمت:

پولی

ویژگیها:
برنامــه حرفه ای که شــامل
مهمترین امکانــات با قیمت
رقابتی است.

را بــا گزینههــای فرعی درگیر
نمیکند.
آیکنهــای کنترل بــه صورت
روان و با قابلیت دسترسی آسان
بر روی صفحه نمایش ارائه داده
شدهاند.

محدود بــه امکانــات اصلی
تصویربرداری اســت و کاربر
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Movie pro

سیستم:
اندرويد«»Android

قیمت:

رایگان

ویژگیها:
دارای بیشــترین تعــداد
گزینههــای کنترل نور ،رنگ
و فوکوس در میان برنامههای
رایگان.
تنظیمات پیشرفته که امکان
کنترل سطح کیفیت ،ورودی
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صدا ،نــوع فایل و موارد دیگر را
فراهم میکند.
امــکان فیلمبــرداری و
عکســبرداری جداگانه را فراهم
میکند.
روش نمایــش ویژگیهــا و
تنظیمات پیچیده نیســت .این
موضــوع کار افــراد مبتدی را
آسان میکند.
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Promovie

سیستم:
آیاواس«»IOS

قیمت:

رایگان
با«»Watermark
ویژگی ها:
فرصــت را بــرای کشــف
تنظیمات حرفه ای به صورت
رایــگان فراهــم میکنــد تا
بتوانید قبــل از خرید از آنها
مطلع شوید.

کنترل است که به سبکی ساده
ارائه شده است.
ویژگی تصویربرداری با کیفیت
فوق العاده باال (.)4k
نمایش جزئیــات تصویر ،فضای
ذخیره سازی و باتری به صورت
واضح.

شــامل ویژگیهــای اصلی
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برنامه
های مونتاژ

Imovie

سیستم:
آیاواس«»IOS

قیمت:

رایگان

ویژگی ها:
امکانات اساســی برای تولید
محتوای ویدئویی با ابزارهای
بــرش ،تنظیــم صحنــه ها،
افزودن موسیقی یا ضبط صدا
را ارائه می دهد.
عکاسی با کیفیت باال ( )4kو
(.)HD
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دارای برخــی از ویژگیهــای
پیشرفته است مانند کند کردن
حرکت و نوشتن متن.
دارای امکان ثبات که لرزش در
تصاویر را کاهش میدهد.
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Kinemaster

سیستم:
اندرويد«»Android
آیاواس«»IOS

قیمت:

رایگان
با«»Watermark
ویژگی ها:
امکانات حرفهای را با ابزارهای
آسان برای افراد مبتدی ارائه
می دهد.
قابلیت کار بــر روی چندین
الیه کلیپهــای ویدیویی و
کلیپهای صوتی.

آرشیوی گســترده از جلوههای
بصری و موسیقی.
قابلیت تغییر امــواج صوتی در
نقاط مشخص.
ویژگی ضبط صدا و عکاســی با
استفاده از خود برنامه.
قابلیــت تنظیــم ســطح نور و
کنتراست در عکس ها.
تصویربــرداری بــا کیفیت باال
( )4kو قابلیــت تعییــن تعداد
فریم در ثانیه.
ارســال یک پروژه در اندازههای
مختلــف (عمــودی ،افقــی و
مربعی).

29

روزنامه نگاری موبایلی 2.0

Inshot

سیستم:
اندرويد«»Android
آیاواس«»IOS

قیمت:

رایگان
(امکانات پیشرفته پولی)
ویژگیها:
مفیــد برای تولیــد محتوای
مختص شبکههای اجتماعی.
امکانــات آن بــه ســرعت و
آســانی و در عیــن حال در
سطح باالیی از حرفهای بودن
قابل اجرا هستند.
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گزینههای متعــددی از ابزارها
برای تنظیم ســطح نور و میزان
رنگ در تصویر.
توانایی کار بر روی بیش از یک
الیه ویدیویی.
آرشیو گسترده موسیقی رایگان.
قابلیت انجام ویرایش در بیش از
یک ویدئو به طور همزمان .این
ویژگی در اکثر برنامههای دیگر
موجود نیست.
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Lumafusion

سیستم:
آیاواس«»IOS

قیمت:

پولی

ویژگی ها:
برنامه در ســطح برنامههای
مونتــاژ حرفــهای موجود در
رایانــه ها ماننــد «Adobe
 »Premiereو «»Final Cut
به شمار میآید.

که یــک روزنامهنگار برای تهیه
گــزارش یا فیلم حرفــهای نیاز
دارد.
دارای امکانات پیشــرفته برای
بهبود کیفیــت تصویر با کنترل
رنگ ها و ســطح نور ،عالوه بر
امکانات تصفیه موج صدا.
کاربــر این قابلیــت را دارد که
ابزارها و صفحه نمایشها را در
برنامه مشخص کند.

شــامل تمام ابزارهایی است
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برنامه
های صوتی

Voice Record Pro

سیستم:
اندرويد«»Android
آیاواس«»IOS

قیمت:

رایگان (برای توقف نمایش
تبلیغات باید مشترک شوید)
ویژگی ها:
ضبط صدا قدرتمند که فایل
هــای با کیفیت « »WAVرا
ذخیره می کند.
ابزارهای اصلی برش و تنظیم
موج صدا را ارائه می دهد.
32

اجازه انتقال طرح به:
Google Drive،Dropbox،
Microsoft»OneDrive،
Box Cloud، iCloud Drive،
».Soundcloud
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Ferrite

سیستم:
آیاواس«»IOS

قیمت:

رایگان
(امکانات پیشرفته پولی)
ویژگی ها:
برنامــه ای بــرای ضبــط و
ویرایــش صــدا که شــامل
امکانات اصلی برای انجام هر
دو کار است.
یکــی از پرکاربردتریــن
برنامههــای مورد اســتفاده
گزارشــگران رادیــو و
متخصصان پادکست.
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برنامه های
متفرقه رایگان
سیستم ها اندرويد« »Androidوآیاواس«»IOS

Microsoft office

شــامل برنامههــای  Officeماننــد  Wordو  Excelو
.PowerPoint

Skype

یــک پلت فــرم اینترنتی که به شــما امــکان میدهد
مصاحبههای از راه دور انجام دهید .میتوانید آنها را ضبط
کرده و بعدا ً در گزارشات خود از آنها استفاده کنید.

Dropbox

به شما امکان میدهد فایلها را با همکاران خود و اتاق
خبر تبادل کنید.

WeTransfer

به شما این امکان را میدهد تا فایلها را بین یک دستگاه
به دســتگاه دیگر و بین خود و همکاران تان حداکثر تا 2
گیگابایت در یک جابجایی به اشتراک بگذارید.

Unfold

مخصوص تولید مطلب یا داســتان ( )Storiesبرای فیلم
و عکس .در صورت مشترک شدن در برنامه 25 ،نمونه
رایگان و دهها نمونه دیگر ارائه میدهد.

Phonto
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این امکان را به شــما میدهد تــا متن به تصاویر خود
اضافه کنید و فونتها را بارگیری و استفاده کنید.
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 -4ابزارها
توصیه
ارزش عکاسی با موبایل به دلیل سبک
بودن آن است ،بنابراین قبل از خرید
ابزار خود دوبار فکر کنید.
معیارهای انتخاب ابزارها:

ابزار اصلی :ثبات و صدا

 -1نوع محتــوا :اگر در زمینه عکاســی
تخصص داریــد ،نوع ابزار مورد نیاز شــما
در مقایســه با مستندســازان یا سازندگان
محتوای ویدئویی برای پلتفرمهای دیجیتال
متفاوت خواهد بود.

برای دســتیابی به ثبات مناسب ،باید یک
نگهدارنده موبایل بخرید که به شــما کمک
می کند در هنگام حرکت یا هنگام مصاحبه
از لرزش جلوگیری کنید.

 -2بودجه :بازار ابزار تلفن همراه بســیار
بزرگ اســت و قیمت های متفاوتی در آن
ارائه میشــود .بنابراین قبــل از خرید ابزار
بودجه خود را تعیین کنید.

سه پایه کوچک تاشو و
خم شونده:

• سبک و ارزان.
• به شــما کمک میکند تا با نصب آن
در هر مکانی همچــون فرمان خودرو،
روی میــز یــا دســته در ،عکسهای
خالقانه بگیرید.
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سه پایه بزرگ

• بــرای تصویربــرداری مصاحبههای
طوالنی مفید است.
• بــرای تهیه گزارشهای خبری مفید
است.

صدا:

 .1میکروفون کابلی:

• یکی از ارزان ترین گزینههای در میان
تجهیزات مربوط به صدا است و کیفیت
خوبی را برای شما تضمین میکند.

 .2میکروفون بیسیم:

• در صورت نیاز به فاصله بین شــما و
مهمان به شما کمک میکند.

• در حرکت و یا صــورت وجود فاصله
بین شــما و تلفن همراه به شما آزادی
بیشتری میدهد.
نگهدارنده:

• به شما امکان می دهد مجموعهای از
ابزار (نورپردازی ،میکروفون و غیره) را
به طور همزمان نصب کنید.
• به شــما کمک میکند از لرزش در
تصاویرمتحرک جلوگیری کنید.

 .3میکروفون جهت دار:

• در مصاحبه های خیابانی Vox pops

به شما کمک می کند.
• در صورت وجود دو یا چند مهمان در حین
یک تصویربرداری به شما کمک می کند.
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ابزار اضافی
• ابزار اضافی اختیاری برای پشــتیبانی از ابزار اصلــی روزنامه نگاری موبایلی وجود دارد.
روزنامهنگاران میتوانند لوازم جانبی و ابزار مختلفی را انتخاب کنند تا تلفنهای هوشمند
خود را با نیازهای تصویربرداریشان هماهنگ کنند.

نور دوربین

لنزها

مانع باد

آداپتور برق قابل حمل (پاور بانک)

دستگاه قابل حمل درجه یک

نگهدارنــده درجــه یک  /طــراز اول:
نگهدارنده تلفن همــراه  Osmoاز IGI
به شما امکان می دهد حتی در هنگام
راه رفتــن عکس های بســیار متعادل
بگیرید .همچنین دارای ویژگی «ردیابی
فعال» اســت که هر شیئی را که هنگام
تصویربــرداری روی صفحه انتخاب می
کنید ردیابی می کند.
از این برنامه بــرای ویرایش تنظیماتی
مانند تنظیمات شاتر استفاده کنید.
http://www.dji.com/osmo-mobile

مموری کارت (کارت حافظه)

کیت کامل و مجهز
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پخش زنده:
توصیهها:
لیست آمادگیهای اولیه
پخش مســتقیم از مهمترین فوایــد و ویژگیهای
روزنامه نگاری موبایلی است .شما می توانید برنامه
خود را از اتاق خبر یا از طریق شبکه های اجتماعی
پخش کنید .همچنین با استفاده از برنامه هایی مثل
پریسکوپ«»Périscope
و امکاناتــی مثــل الیو
فیسبوک ،روزنامه نگاران
می توانند به آسانی و به
صورت فــوری گزارش
هــای خبری خــود را
پخش کنند و همزمان
توجه و تعامل مخاطبان
را جلب کنند.
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بهترین برنامههای
پخش زنده

• روی آیکن دوربین در ســمت چپ نوار
جستجو کلیک کنید.

• با بیننــدگان و نظردهنــدگان تعامل
داشته باشید.

• به « »Facebookدسترسی به دوربین و
میکروفون خود را بدهید.

• برای متوقــف کردن پخش ،روی آیکن
«پایان» کلیک کنید.

• روی آیکــن « »Liveدر پاییــن صفحه
دوربین کلیک کنید.

• ویدیوی پخش شده را در صفحه خود به
اشتراک بگذارید.

• حریم خصوصی و تنظیمات انتشار خود
را انتخاب کنید.
• در مــورد موضــوع پخــش توضیحات
جذابی بنویسید.
• قاب دوربین خود را تنظیم کنید.
• در صورت تمایل ،فیلتر ،متن یا گرافیک
را به فیلم خود اضافه کنید.
• برای شــروع پخش ،روی آیکن آبی رنگ
« »Start Live Videoکلیک کنید.
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ROOMS

• روی آیکن ( )+در ســمت راســت باال
کلیک کنید.
• تعدادی گزینه از جمله اشتراک گذاری
پست یا «ویدیوی  »IGTVظاهر میشود.
گزینه « » Liveرا انتخاب کنید.
• تعداد بیننــدگان در باالی صفحه نمایش
دادهمیشود.همچنینهمهنظراتبینندگان
را بالفاصله بعد از ورود خواهید دید.
• در پایین و باال ســمت راســت صفحه،
گزینه هــای مختلفی دارید :اضافه کردن
عکس ،سؤال ،مهمان جدید ،فيلم.
• وقتی تصویربرداری زنده به پایان رسید،
روی آیکن ( )Xدر گوشه باال سمت راست
کلیک کنید.
• پس از اتمــام ویدیوی خود ،می توانید
آن را در  IGTVبه اشتراک بگذارید يا در
دوربین خود بارگیری کرده یا حذف کنید.
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• همان مراحل پخش زنده را دنبال کنید.
• پس از شــروع پخش ،روی آیکن ویدیو
در پاییــن صفحه کلیک کنید و مهمانان
خود را مشخص کنید.
• برای هر اتاق میتوانید حداکثر  3مهمان
اضافه کنید.

توصيههای کلی:
 -1موبایل را روی حالت پرواز
قرار دهید

 همه تماس ها و پیام هــای برنامه هایی کهممکن اســت هنگام تصویربــرداری در موبایل
ظاهر شود ،متوقف میشوند.
 اتصــال اینترنت  4G/3Gمتوقف میشــود،بنابراین در صورت نیاز به اینترنت ممکن است
به اتصال  Wi-Fiنیاز پیدا کنید.
 افزایش عمر باتری. -2هنگام پخش زنده حالت
«مزاحم نشوید» را روشن کنید

 تماسها و پیامهــای برنامههایی که ممکناست در حین پخش زنده ظاهر شوند به حالت
تعلیق در می آید.
 .3لنز دوربین گوشی را تمیز
کنید

 لنزهــای کثیف ممکن اســت روی کیفیتتصویر تأثیر بگذارند.
 لنز را با دستمال یا پارچه خشک تمیز کنید.کامال شارژ کرده و
 .4باتری را
ً
یک باتری یدکی تهیه کنید

 باتری متناســب با نیاز خــود انتخاب کنیدزیرا ممکن اســت به یک باتری هوشمند اضافی
( )battery caseیا یــک باتری خارجی نیاز پیدا
کنید تا بتوانید آن را به گوشی متصل کنید.
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 -5کارت حافظه خالی +
دستگاه ذخیرهسازی خارجی

 بررســی کنید که به حافظه خالی در گوشیهوشمند خود نیاز دارید یا نه.
 حافظه بی ســیم یا « »USBگوشــی به شمافضای ذخیرهسازی بیشتری می دهد و به شما
امکان میدهد فایلها را میان دستگاهها جابجا
کنید.
 -6از هدفون و میکروفون
خارجی استفاده کنید

 برای رسیدن به صدای مناسب ،از میکروفونخارجی و هدفون استفاده کنید ،نه داخلی.
 همیشــه قبل از ضبط یا پخش میکروفون راتست کنید.
 -7از حالت تصویربرداری
یکسان استفاده کنید

 یکی از اشتباهات رایج ،تصویربرداری افقی وعمودی به صورت همزمان در یک گزارش است.
حالت تصویربرداری باید بر اساس پلتفرمی که
گزارش برای آن تولید می شــود تعیین شود.
به عنوان مثال « »Youtubeنیاز به تصویربرداری
افقــی دارد در حالی کــه «»Instagram Stories
نیازمند تصویربرداری عمودی است
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توصیههایی در مورد عکس و فیلم
تعادل

 همواره وســایلی مانند ســه پایه ،پایه سلفی یا يادســتگیره به همراه داشته باشید که به شما امکان
میدهد عکسهای متعادلی بگیرید.
 از خاصیت حرکت آهسته در تلفن هوشمند خودبرای عکاسی در حین راه رفتن یا عکاسی از اجسام
متحرک اســتفاده کنید .این كار به دســتیابی به
تصاویر متعادل تر کمک می کند.
 اگر بودجه کافی ندارید ،به دنبال نگهدارنده هایدستی باشید که برای متعادل کردن تصویر طراحی
شده است مثل .Diji Osmo Mobile Gimbal
تنظیمات خود را کنترل کنید
 هنگام اســتفاده از یک برنامه تخصصی یا دوربینگوشی هوشــمند خود و قبل از گرفتن هر عکسی
حتمــاً خاصیت فوکــوس ( )focusو قرار دادن در
معرض نور ( )exposureرا تنظیم و تثبیت کرده و
تعادل را تنظیم کنید.
زوم
 ســعی کنید از زوم اســتفاده نکنیــد حتی اگردوربین شما دارای قابلیت زوم دیجیتال باشد.
 لنزهایی برای زوم وجود دارد که میتوانيد بر رویگوشی هوشمندتان نصب کنید.
 هنگام اســتفاده از ابزار اضافی برای گوشی ،بهتراست گوشی هوشــمند را به سوژه نزدیک کنید تا
بهترین کیفیت تصویر را بدست آورید.
همیشه به نور توجه کنید
 اگر امکان اســتفاده از نور طبیعی وجود ندارد ،ازنور مصنوعی استفاده کنید.
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صدا
 اطمینــان حاصل کنیــد که هنگام اســتفاده ازمیکروفون گوشی ،مانع صدای آن نشوید.
 به صدا یا شــخصی کــه میخواهید صدای او راضبط کنید نزدیک شــوید یا گوشی را نزدیک خود
قرار دهید (اما نه آنقدر نزدیک که نتوانید از تداخل
صدا جلوگیری کنید).
 اگر از میکروفون خارجی اســتفاده میکنید قبلاز بازکردن هرگونه برنامه ،برای شناسایی ،آن را به
گوشی وصل کنید.
 صدای ضبط شــده را هنگام حضــور در مکان یاحضور در کنار مهمانان و قبل از خروج بررسی کنید.
حرکت در جهتهای مختلف
 در صورت عدم استفاده از تجهیزات اضافی که بهتثبیت تصویر کمک میکند ،حرکت گوشی خود را
به حداقل برسانید.
 اگر میخواهید گوشــی را هنگام عکاسی حرکتدهید ،از سه پایه یا نگهدارنده دستی استفاده کنید
و این کار را به آرامی انجام دهید.
عکاسی متحرک
 گوشی های هوشمند به شما امکان می دهند درمکان هایی عکاسی کنید که در آنها امکان دستیابی
به تجهیزات عکاسی بزرگ و سنگین وجود ندارد.
 از افــراد و محیــط اطراف آنهــا تصاویر از نماینزدیک ( )close-upsبگیرید.
 فیلــم های کوتاه ( 20تا  60ثانیهای) بگیرید زیرادر صورت نياز به آنها ،ارسالشان آسانتر است.
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توصیهها:

در صورت قطعی شبکه  4Gچه باید کرد؟

اگر شبکه  4Gشما قطع یا کند شود ،سعی کنید یک  Wi-Fiنزدیک پیدا کنید .اما اگر این امکان وجود
ندارد ،گزینههای دیگری برای ارسال مطالب به اتاق خبر یا حتی به اشتراک گذاری اخبار با مخاطبان
وجود دارد:
 .1از پیامهای متنی برای ارسال کلیپهای
صوتی یا تصویری به اتاق خبر استفاده کنید
 مطالب خود را به صورت کوتاه تهیه کنید تاارسال آن زمان بر نباشد.
 .2از توییتر/فیس بوک از طریق پیامهای
متنی استفاده کنید
 برای انتشار و دریافت مطالب از طریق پیام هایمتنی اگر در فیس بوک و توییتر حساب کاربری
دارید باید این گزینه را فعال کنید یا یک حساب
جدید باز کنید .این کار را حتماً قبل از آغاز کار
خود انجام دهید.

 -5سیم کارت یک اپراتور دیگر را به همراه
داشتهباشید
 ممکن است خط یک خدمات دهنده تلفن همراه واینترنت آنتن بهتری نسبت به بقیه داشته باشد .هنگامی
که برای اتصال به اینترنت مشکل دارید دو شرکت پیدا
کنید تا بیش از یک سیم کارت داشته باشید .این کار را
می توان در گوشی هوشمندی که قفل نباشد انجام داد.
 -6فیلم/صدا را خارج کرده و از دستگاه دیگری
برای ارسال آن استفاده کنید
 راه حل های زیادی برای انتقال محتوا از گوشیهوشمندتان وجود دارد .از جمله راه حلهای ارزان
قیمت میتوان به فلشهای بیسیم یا فلشهای
همراه برای انتقال فیلم از گوشی هوشمند به آنها و
انتقال آن به اتاق خبر یا استفاده از دستگاه دیگری
برای به اشتراک گذاشتن محتوا اشاره کرد.

 -3حالت پرواز را فعال کرده و آن را چندین
بار خاموش و روشن کنید
 در زمان کندی شبکه  4Gممکن است این کار مفیدباشد .وقتی گوشی از حالت پرواز خارج می شود ممکن
است بتواند دوباره به اینترنت متصل شود.
 -4به دنبال آنتن بهتر باشید
 برنامه هایی وجود دارند که می توانند در دریافتآنتن قوی بسیار کمک کنند مانند  OpenSignalو
 Sensorlyکه بر روی  iOSو  Androidکار میکنند.
هر دو برنامه نقشه های آنتن را نشان می دهند و به
شما امکان می دهند سرعت شبکه خود را تست کنید.
  OpenSignalهمچنین شبکه  Wi-Fiشما را تستمیکند و ترافیک رایگان شبکه را نشان میدهد و
بهترین ارائه دهندگان اینترنت در منطقه را به شما
نشان میدهد.
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توصیهها :قبل از شروع پخش زنده
اگرچه هــر گزینه نیاز به رویکرد متفاوت و
تغییراتــی در فرایند تولیــد دارد اما نکاتی
وجود دارد که همیشــه بایــد قبل از ظاهر
شدن در برابر مخاطبان با استفاده از گوشی
هوشمند خود در نظر بگیرید:

 .2برای آزار و اذیتها آماده
باشید

• بهتریــن راه مقابله بــا آزار و اذیت در طول
پخش زنده ،نادیده گرفتن آنهاست.
• آزار و اذیتها گاهی بــه معنای نقض قانون
اســت بنابراین باید آنها را بــه مقامات گزارش
دهید .ایــن موضوع در میــان روزنامه نگاران
زن که مورد آزار و اذیت جنســی و تهدید قرار
میگیرند شایع است.
 .3اخالق

همیشــه به سیاست های اخالقی مؤسسه خود
پایبند باشــید .مالحظات اخالقی که شــما به
عنوان یک روزنامه نــگار رعایت می کنید باید
در مورد روزنامه نگاری موبایلی نیز اعمال شود.
در این زمینه مواردی وجود دارد که باید آنها را
در نظر داشته باشید:

 -1امنیت و سالمت شما در
اولویت است

• خطــرات را بررســی کنید .روزنامــه نگاران
موبایلــی معموالً به تنهایی و بدون نیاز به کادر
حمایت کننده کار می کنند.
• برای خودر یک اســتراتژی بــرای خروج از
موقعیت در مواقع ضروری داشته باشید.
• از به خطر انداختن خود ،افرادی که نشــان
می دهید ،منابع و مخاطبان خود دوری کنید.
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الف -احترام به حریم خصوصی :قبل از تصویربرداری
در صورت ضرورت داشتن اجازه بگیرید؛ به ویژه اگر
افرادی که از آنها عکس می گیرید خردسال باشند.
ب  -همیشــه به خاطر داشته باشید که نمی توانید
به مخاطبان خود هشدار دهید که ممکن است چه
چیزی در زمان پخش زنده ببینند زیرا خود شــما
نیز از آن خبــر ندارید .بنابراین آماده برخورد با هر
سناریوی احتمالی باشید.
ج -حق پخش و نشــر :همیشه از خود بپرسید که
آیا ممکن است به دلیل آنچه در حال تصویربرداری
یا پخش هستید با مشکالت مربوط به حق پخش و
نشر برخورد کنید.
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توصیهها:
پخش زنده  -لیست آمادگیهای اولیه

 -1ابزار خود را بررسی کنید -مطمئن شوید که همه چیزهایی مورد نیاز برای پخش
زنده و ظاهر شــدن در برابر مخاطبان را در اختیار دارید .این ابزار شامل یک گوشی
هوشمند کامال شارژ شده و یک باتری اضافی است.
 -2اتصــال اینترنــت خود را تســت کنیــد  -از برنامه هایی ماننــد  Speedtestیا
 OpenSignalبرای ارزیابی شبکه  4Gخود استفاده کنید.
 -3یک  hotspotخوب در نظر داشــته باشــید تا در مواقع نیاز از آن استفاده کنید.
همچنین وجود یک  Wi -Fiرایگان در اطراف را بررسی کنید.
 -4محلی برای خروج از موقعیت در صورت نیاز انتخاب کنید.
 -5اگر از طریق اتاق خبر در حال پخش برنامه هستید:
 مسووالن آنجا را از قصد خود برای پخش مستقیم روی آنتن مطلع کنید. به خاطر داشته باشید که وجود هماهنگی هایی میان شما و بخش تدارکات کارتانرا آسانتر میکند ،به ویژه هنگام پوشش اخبار فوری .این هماهنگیها و اقدامات باید
شــامل مالحظات متعددی از جمله برقراری ارتباطات ،عملکرد سیستم نظارت ،IFP
تست میکروفون و اطمینان از صدا در استودیو باشد.
 - 6اگر در حال پخش زنده از طریق یک برنامه یا الیو فیسبوک هستید:
 به تیم شبکههای اجتماعی یا تیم اینترنت اعالم کنید که پخش زنده شما را تبلیغو بر آن نظارت و حتی به تعامل با مخاطبان کمک کند.
 -7پخش زنده را آغاز کنید
 برنامهریزی برای پخش زنده نتایج بهتری به شــما میدهد .شما باید زاویهای برایبرنامه خود مشــخص کنید و هنگامی که به محل تصویربرداری میرسید میتوانید
پــس زمینه و تصاویــر را انتخاب کنید .اگر نمیتوانید از قبــل برنامهریزی کنید ،به
عنوان مثال در زمان پوشش اخبار فوری حداقل مطمئن شوید که تا آنجا که ممکن
است مراحل فوق را دنبال میکنید .به یاد داشته باشید ایمنی و سالمت شما اولویت
اصلی است.
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