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گزارش چند رسانه ای با ترکيبی از نوشته، عکس، بريده های ويدئو،     

برقراری رابطه .  توليد می شود… تکه های صدا،  طرح های گرافيک

ای دوسويه ميان گزارشگر و خواننده يکی  از امکانات مهم اين نوع 

. گزارش است

گزارش های چند رسانه ای معموال غير خطی هستند و هر رسانه ای،     

( …نوشته، عکس، صدا، فيلم)يا به عبارت ديگر هر يک از ابزار بيان 

.اطالعات متفاوتی را عرضه می کند



نقطه بتواند خواننده که است اين گزارش بودن خطی غير از مقصود 

.کند انتخاب خود دلخواه به را گزارش پيگيری نحوه و شروع

 متن مثال که است اين نيز رسانه هر در اطالعات تفاوت از مقصود 

 هريک و نباشد يکی کند می همراهی را آن که ويدئويی با عينا نوشته

 مکمل و کند ارائه ای تازه اطالع گزارش يک در بخش دو اين از

 اول اصل  بخش هر بيان برای رسانه بهترين انتخاب .باشد ديگری

.است ای چندرسانه گزارش توليد



۱-انتخاب موضوع

۲-طرح تصويری گزارش

۳-تهيه گزارش و تجهيزات مورد نياز

۴-ويرايش برای محيط وب

۵-توليد



در حالی که که موضوع خود را انتخاب می کنيد، به اين نکته توجه    

… و ” قسمت دوم“، ”قسمت اول“از فکر کردن به : داشته باشيد

.گزارش خودداری کنيد

فکر کنيد و بعد رسانه ” آن قسمت“، ”اين قسمت“در عوض به    

.  مناسب برای روايت هر قسمت از  گزارش خود را انتخاب کنيد

.ماجرا را به صورت خطی در ذهن خود تعريف نکنيد



.اند بعدی چند ای، چندرسانه گزارشهای بهترين

  بتوان که روندی ويدئويی، تصوير بصورت حرکت از عبارتند ابعاد اين 

  اين» يا «گيرد می شکل چگونه گردباد» مثال) کرد ترسيم گرافيک با

  صدا بصورت تاثيرگذار قولهای نقل ،(«است چگونه جراحی نوين شيوه

 يا عکس قالب در قوی برانگيز احساس های صحنه يا و تصوير يا
  .صدا

  نحوی به را داستان رسانه هر قدرت به اتکا با ای چندرسانه گزارش
.کند می جذب را خوانندگان که کند می بيان
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.همچنين خطی نيستند ایگزارشهای چندرسانه 

با امکان دادن به خوانندگان برای اين که انتخاب کنند کدام عناصر  

.کنيد گزارش را بخوانند و چه موقع، آنها را دخيل می

چند رسانه ای يا به تصميم   معموال انتخاب موضوع برای يک گزارش

.گزارشگر است و يا به توصيه دبير و ناشر
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:طرح تصويری گزارش کمک می کند که

- با توجه به منابعی که در دسترس داريد، عناصر گزارش را

.تعريف کنيد

-گزارش را سازماندهی کنيد.

-برای هر بخش از گزارش چه رسانه ای را انتخاب کنيد.

-شکاف های احتمالی موجود در گزارش را مشخص کنيد.

- منابع و تجهيزات مورد نياز برای تمام کردن گزارش را مشخص

.کنيد

عناصر را تعريف کنيد



:بخش ها می توانند اينگونه باشند

- ( نات گراف) پاراگرافی که نقطه تمرکز گزارش را توضيح می دهد

-شرح حال شخصيت های اصلی

-وقايع اصلی

-فرايند چگونگی انجام يک کار

-موافقان و مخالفان

-پس زمينه موقعيت

-مسائل ديگری که از ماجرا بر می آيد



تبيين عناصر 

شناسايی رسانه ها

ترسيم مضمون
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پيش از آن که به ميدان برويد، تا می توانيد اطالعات جمع آوری کنيد تا 

نمای کلی گزارش مشخص شود، نمايی که قابليتهای چندرسانه ای را 

.نمايان می کند

در نتيجه بايد مصاحبه های مقدماتی با منابع خبری انجام دهيد، ايده ای 

کلی داشته باشيد که حين تهيه گزارش در ميدان عمل با چه چيزهايی 

مواجه خواهيد شد و دنبال کليه مطالبی بگرديد که منابع خبری شما در 

از اين منابع يا اينترنت، تصوير . نشريات يا اينترنت منتشر کرده اند

بصورت عکس، ويدئو، نقشه و گرافيک گردآوری کنيد تا بدانيد اجزای 

.  بالقوه داستان چيست
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 آن در دخيل عناصر و گزارش اصلی صفحه کاغذ، برگ يک روی بر

.کنيد طراحی را

 کدامند؟ گزارش ديگر بخش های به لينک ها چيست؟ شما ناتگراف 

  ايد؟ انديشيده بخش ها اين به مخاطب هدايت برای تمهيدی چه

 ابزار عنوان به را ای چندرسانه عناصر از کداميک اصلی صفحه در

.عکس يا فيلم می بريد، کار به اصلی بصری
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 ترسيم يک تنها - نيست هنری شاهکار يک اوليه تصويری طرح

  .است ساده

 برای تنها بلکه بزنيم، نقش سنگ روی بر را آن نيست هم قرار

 به دست از پس را آن است ممکن و می کنيم استفاده آن از راهنمايی

.دهيم تغيير هم باز شدن، کار
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فيلم:

استفاده . فيلم بهترين ابزار برای به نمايش درآوردن يک ماجرا است    
از ويدئو مخاطب را به نقطه اصلی ماجرا می برد و صدا و تصوير 

.شخصيت اصلی را منتقل می کند

:صدا

صدای خوب و تاثيرگذار، به تصاوير و فيلم های ويدئويی ساکن جان    
صدای بد می تواند فيلم را بدتر از آن چيزی که هست، نشان . می دهد

دهد و حتی ممکن است حداقل حس عکس های ساکن را نيز خراب 
. کند



  :متن

از متن می توان برای ارائه پيشينه يک ماجرا، توضيح فرايند وقايع    

.  يا گزارش يک رخداد استفاده کرد

اغلب زمانی که اطالعاتی را نمی توان از طريق رسانه انتخاب شده    
.منتقل کرد، از متن استفاده می شود



گرافيک متحرک:

با استفاده از گرافيک متحرک می توان چگونگی انجام کاری را نشان    

گرافيک جايی می رود که دوربين نمی رود؛ درون سلول های . داد

.انسان يا ميليون ها مايل در فضا

   

گاهی اوقات گرافيک حتی می تواند ابزار رسانه ای اصلی گزارش باشد   
.و ديگر ابزارها نقش حمايتی داشته باشند



:نقشه

ممکن است . نقشه می تواند برای نمايش موقعيت مکانی استفاده شود    
.يک نقشه شامل اطالعات ديگری نيز  باشد

:  عکس

عکس هنوز بهترين ابزار رسانه ای برای انتقال يک حس قوی و     
عکس ها معموال چشم گيرتر هستند و . بيان بخش مهم گزارش است

.  نمی توان آن ها را ناديده گرفت

عکس در صورتی که به همراه صدا استفاده شود، تاثيرگذارتر هم    
.  می شود



ويديو می تواند جزيياتی مانند حرکت های بدنی، احساسات و    

رفتارهايی که بسيار سخت است با رسانه های ديگر گرفته شوند را 

ويديو نبايد در يک گزارش چند رسانه ای، تکرار بقيه . آشکار کند

.قسمت ها باشد

با اين وجود در همان ابتدای گزارش ويديويی به نحوی بايد به بيننده    

بگوييم که داستان ما درخصوص چه موضوعی است وقراراست ما 

 .درباره چه موضوعی صحبت کنيم



.برای  پيگيری هر گزارش تجهيزات مورد نياز شما يکسان است

.همه تجهيزات اصلی کار بايد در يک کيف دوربين يا لپ تاپ جا شود

:کوله بارتان را با اين ها ببنديد

دوربين ويدئويی، ميکروفون، لنز و فيلتر، کابل، هدفون، نوار دی وی، 

کتابچه های  ، باتری اضافی ،با نرم ازارهای مورد نياز  لپ تاپ

....، دستگاه ضبط صدا،  مبايل وراهنما، سه پايه
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کوله پشتی يک خبرنگار 
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!خود را برای ويرايش و توليد آماده کنيد



. وقتی کار ميدانی تان تمام شد، نمای کلی گزارش را پاکنويس کنيد

اطالعات خود را ارزيابی کنيد، ببينيد چه چيزهايی نسبت به نسخه  

ببينيد چه رسانه هايی داريد و بايد در هر صفحه  اوليه شما تغيير کرده،

.چه چيزی عرضه شود
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حداکثر و دقيقه دو تا يک بين ترجيحا داريد، نگه کوتاه را ويدئوها 

.دقيقه چهار تا سه

تصاوير بعد و کنيد پخش شوندگان مصاحبه تصاوير از ثانيه چند 

.دهيد نشان را مکمل

پرهيز ظريف احساسی نمايانگر يا زياد حرکت دارای تصاويری از 

 .کنيد
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گذشته در که صداهايی فقط .کنيد استفاده باال کيفيت با صدای از فقط  

.باشد کوتاه بايد تعريف طبق اما .باشد استثنا تواند می شده، ضبط دور

را تکه آن مهم نکته يا استفاده زيرنويس از نداريد، ديگری چاره اگر 

.کنيد برجسته

داستان به که اين مگر نکنيد، استفاده زمينه پس در موسيقی از 
.باشد مرتبط
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کنيد استفاده تصاوير از حتما پس است، بصری ای رسانه اينترنت.

برای نه کنيد، استفاده بلند متنی جانشين عنوان به تصاوير از 

 مکمل محتوايی و بصری نظر از بايد عکس و متن .کلمات تزيين

.باشند همديگر

متن عکس، داخل مستقيما فوتوشاپ، از استفاده با توانيد می  

.بگذاريد

کرد استفاده توان می شيوه دو به تصاوير از:

آن از بخشی يا گزارش معرفی يا هوا و حال بيان برای تکی◦

          يا متحرک آلبوم قالب در داستان بيان برای مجموعه ◦
.«شو اساليد»
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طرحهای جغرافيايی، اطالعات سيستمهای از استفاده با توانيد می  

  يک توانند می خوانندگان ترتيب بدين .کنيد تعاملی را خود گرافيکی

  آنجا اطالعات و کنند انتخاب را (خودشان محله مانند) جغرافيايی منطقه

.آورند بدست را

فلش» افزار نرم از گرافيکی طرحهای به بخشيدن جان برای» 

.کنيد  استفاده

   باشد گزارش اصلی دنده چرخ تواند می گرافيکی طرحهای.  
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 متن مايه آسايش اهل مطبوعات است و هرگاه مطمئن نباشند که بايد

.  از چه رسانه ای استفاده کنند، دست به دامان آن می شوند

تيتر يا زيرنويس عکسها: از متن برای عرضه محتوا استفاده کنيد.

 متن برای داستانهای اول شخص، مطالب سياسی، تحليل، سرمقاله يا

خبرهای کوتاه ايده آل است

از متن برای پيشينه موضوع گزارش نيز استفاده کنيد.
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  را ماجرا يک از چاپی گزارش يک نويسنده، که طور همان درست

  شکل خود داستان به نيز ای چندرسانه گزارشگر می کند، سازماندهی

 مختلفی ابزارهای از چندرسانه ای، يک توليد در که تفاوت اين با .می دهد

.می شود استفاده گزارش عناصر تعيين برای

  صفحات آرايش کرد، خواهد ايفا را تدوينگر نقش شما سايت وب طراح

  همسو مطلب ارائه نحوه تا کرد خواهد رفع را فنی ايرادهای و تنظيم را

.باشد سايت سبک با
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