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 آموزش نظری و عملی تولید پادکست

 کننده رادیو، ناشر دیجیتالمجری و تهیه  -احسان مهرجو 

 

ساس پژوهش سونبر ا سه تحقیقاتی ادی س ای ها به طور فزاینده، محبوبیت پادکست(Edison Research) های مو

ست.  سنتی و در گوشی« سهم گوش»رو به افزایش ا ستپادکستهای تلفن همراه، بین رادیوهای  شده ا سیم  . ها تق

توجهی برای برقراری تعادل بین محتواهای اگرچه هنوز برای کنار گذاشتن محتوای متنی آماده نیستیم، اما تمایل قابل

توان پادکست را جایگزینی برای محتوای متنی دانست، اما سرعت نوشتاری و صوتی وجود دارد. به عبارت بهتر، نمی

 !گیری برای تولید پادکست کمی بیشتر تعجیل کنیمست که در تصمیممحتوا عامل مهمیباالی نفوذ این نوع 

های ویدئویی، استتتتفاده از محتواهای صتتتوتی را ترجی  ، اغلب مردم بعد از فایل(Activate) به گزارش اکتیویت

تی زمان صتتر  ها به طور متوستتر روزی پنس ستتاعت برای فیلم و دو ستتاعت برای محتوای صتتودهند. آمریکاییمی

 .کنند و البته، این آمار با سرعت زیادی در حال افزایش استمی

 و البته فراموش نکنیم که:

ساده - سیار  سیدگی به کارهای روزانه، ب ست هنگام ر سیاری از افراد گوش کردن به پادک تر از مطالعه برای ب

 .متن یا تماشای ویدئو است

 شود.محسوب میخدمات خاص  رویداد، اکتشا  یاورد یک اطالعات درمارائه  راهی مؤثر برای دکستپا -

تان را. پادکستتت بهترین محتوایی توانند بخوانند و نه ویدیوهای تولیدیهای شتتما را میافراد نابینا نه نوشتتته -

 توانید برایشان تولید کنید.است که می

 پادکست چیست؟

می عنوان رادیو اینترنتی یاد بسیاری از آن به .ی استتیک مدل ارائه محتوا به صورت صو( Podcastکست )پاد

است که ( ستردهگ پخش) Broadcast و (دستگاه پخش موزیک اپل) iPod کلمه پادکست ترکیب دو واژه .کنند

 . عنوان شد 2004 در سال
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د را خو پیزودهای( اPodcaster)  افراد تولید کننده یا همان پادکسترها .توزیع میشود RSS پادکست از طریق فید

پخش پادکست، هر  هایها و سرویستوانند توسر اپلیکیشنگذارند و آنها میاز طریق این فید در اختیار مخاطبان می

 .های یک پادکست گوش دهندزمان که خواستند به قسمت

 سرویس ها، اپل ومرجع تمامی پادکست. های پادکست استترین راه استفاده از اپلیکیشنبرای گوش دادن، ساده

Apple Podcasts کافی است به این اپلیکیشن در دستگاه .ا ین شرکت است iOS پادکستی را  خود بروید و هر

اپل را پیش  راهی مشابه  Google Podcasts بر روی اندروید هم گوگل با توسعههید. خواهید گوش دکه می

 اورکست ، Stitcher تچر، استی CastBox در این بین سرویسهای دیگری مانند کست باکس .گرفته است

OverCast اندنیز راه گوش دادن به این مدل محتوا را آسان کرده …و . 

 

 2020آمارهایی جذاب از دنیای پادکست در سال 

حالی که بر اساس آمار اپل در میلیون اپیزود وجود دارد، در ۳هزار پادکست فعال و  ۸۵0امروز در آمریکا بیش از 

ی رشد سریع پادکست دهندهمیلیون اپیزود بوده است. این اعداد نشان ۱۸.۵هزار پادکست و  ۵۵0این آمار  20۱۸سال 

 .در این مدت کوتاه است

هایی مثل نیلسن و ادیسون از شنوندگان های شرکتروزترین آمار پادکست براساس مطالعات و گزارشترین و بهکامل

 به شرح زیر است:پادکست در آمریکا 

 شناسندها پادکست را میآمریکاییهفتاد درصد 

 .میلیون نفر ۳2۹درصد از جمعیت آمریکا با پادکست آشنا هستند، یعنی چیزی حدود  ۷0شده بر اساس تحقیقات انجام

 ۵۱ اندمیلیون نفر( تا کنون حداقل به یک اپیزود گوش داده ۱۶۵ها )حدود درصد از آمریکایی. 

 ۳2 دهندمیلیون نفر( حداقل یک بار در ماه به پادکست گوش می ۱۳0ها )حدود درصد از آمریکایی. 

 22 دهندمیلیون نفر( هر هفته به پادکست گوش می ۱00ها )حدود درصد از آمریکایی. 
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 زبان مختلف 100گسترش پادکست به 

 .ندشوزبان مختلف منتشر می ۱00ها به با رشد سریع تولید پادکست به عنوان یک رسانه جدید، حاال پادکست

 ها هستنددرصد از شنونده ۶7سال(  ۴۴تا  1۸جوانان )

ها درصد از شنونده ۶۷سال( بیشتر است و  44تا  ۱۸ها )جمعیت دادن به پادکست در بین جوانبر اساس آمار، گوش

 .ی سنی قرار دارنددر این بازه

 کندکرده را بیشتر جذب میپادکست افراد مرفه و تحصیل

درصد احتمال دارد که  4۵شوند، در واقع کرده و نسبتا مرفه جامعه بیشتر به پادکست جذب میجمعیت تحصیل

درصد از این افراد مدرکی باالتر از لیسانس دارند. همچنین  ۶۸ی پادکست مدرک دانشگاهی داشته باشد و شنونده

های پادکست درصد از شنونده 4۵تند، در آمریکا های پادکست جزو افراد پر درآمد جامعه هسدرصد زیادی از شنونده

 .هزار دالر در سال دارند 2۵0درآمدی باالی 

 پاکست برای مرد و زن جذاب است

ی شنوندگان پادکست تعادل جنسیتی به خوبی بر قرار است و تنها اندکی تعداد مردان بیشتر جالب است که در جامعه

 .دهندها تشکیل میصد را خانمدر 4۸ها آقایان و درصد شنونده ۵2است، 

 .درصد افزایش پیدا کردند ۱4شنوندگان خانم  20۱۸تا  20۱۷البته این تعادل از ابتدا وجود نداشت و از سال 

 ترین ابزار شنیداری پادکستهای هوشمند محبوبتلفن

شترین شنونده را دارند و تیونز یا اپل پادکست بیهای هوشمند بستر شماره یک برای شنیدن پادکست هستند. آیتلفن

های هوشمند برای شنیدن با توجه به کاهش روز افزون استفاده از تبلت و کامپیوتر شخصی، آمار استفاده از تلفن

دادن به پادکست های هوشمند برای گوشاستفاده از تلفن 20۱4از سال  .کندپادکست، روز به روز افزایش پیدا می

های در مورد پلتفورم .اندها کمتر شدهتاپ و دیگر دستگاهدرصد رشد داشته و در مقابل استفاده از تبلت، لپ ۱۵۷
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ها درصد از دیگر پلتفورم 2۱درصد استیتچر و  4.۶درصد از اسپاتیفای،  ۱۹درصد از اپل پادکست،  ۵2پادکست هم 

 .کننداستفاده می

های هوشمند مانند ی شنوندگان پادکست، تمایل بیشتری برای خرید اسپیکرجامعهشده نشان داده در های انجامبررسی

 .گوگل هوم یا الکسا آمازون وجود دارد

 

 تفاوت پادکست با برنامه رادیویی

اگرچه در نگاه اول ممکن است تصور شود که پادکست همان برنامه رادیویی است که صرفا بجای گیرنده رادیو از 

 گیرد اما در واقع پادکست سه تفاوت اساسی با برنامه رادیویی دارد.دسترس قرار می در طریق اینترنت

 است  on demandپادکست  -1

 است رادیو از تر منعطف و آزادتر پادکست زمان  -2

 زبان پادکست از رادیو آزادتر است -3

 

 است On demand پادکست  -

های تلویزیونی قدیمی دارد؛ پادکست برای زندگی یک فرق پادکست با رادیو همان فرقی است که نتفلیکس با شبکه

ی شود. بر خال  رادیو که شما باید برنامهبرایش پخش میهر وقتی که مخاطب بخواهد امروز طراحی شده و 

پادکست خودش را در اختیار  ی مطلوبتان را بشنوید،مهتان را تنظیم کنید تا در ساعت مقرر بتوانید یک بار برناروزانه

 گذارد تا هر وقت و هر چند بار که خواستید، بشنویدش.شما می

ی رادیویی این است که هم در فرمت و هم در زبان چهارچوب، پادکست تفاوت مهم دیگر بین پادکست و برنامه

 پذیرتر از رادیو است.انعطا 
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 استنعطف تر از رادیو آزادتر و م زمان پادکست  -

دقیقه برنامه درست کنید. نه یک دقیقه کمتر و نه  2۵دقیقه است شما باید برای  2۵ی شما در رادیو اگر وقت برنامه

شود در برنامه آب ها به ضرر کیفیت است. چون تولید کننده مجبور مییک دقیقه بیشتر. این محدودیت خیلی وقت

ها ندارید. شما تقریبًا حق مطلب ادا شود، تمامش کند. اما در پادکست از این محدودیتببندد یا اینکه قبل از این که 

 .آزادید هر اپیزود را هر چقدر الزم دارید طول بدهید

 دقیقه باشد. 40یا  ۳0تواند و اپیزود بعدی می دقیقه 20یک اپیزود از پادکستتان 

 

 استآزادتر از رادیو  زبان پادکست -

کند های داخلی و خارجی. فرقی نمینامهها و آیینمند است با دستورالعملی سنگین و سازمانرادیو معموالً یک رسانه

ساز رادیویی موظف ها هست که برنامهای از پروتکلکه صدای جمهوری اسالمی باشد یا رادیو فردا. حتماً مجموعه

ی وبالگ و شباهت به رابطهی پادکست و رادیو بیاست. رابطهاست رعایتشان کند. اما پادکست فارغ از این ماجر

 .ی پادکست فارسی استترین نکتهروزنامه نیست. این آزادی در زبان و بیان در حال حاضر جذاب

 شود به عهده شماست.البته فراموش نکنید که به هر حال مسولیت هر آنچه در پادکست شما ارایه می

 

 انواع فرم پادکست

ن بخش در تولید پادکست و قبل از اینکه شروع به ضبر کنید، طراحی برنامه و تعیین فرم آن است. شما باید تریمهم

متناسب با محتوایی که در ذهن یا مکتوب دارید و متناسب به نوع مخاطب، امکانات و ... فرم مناسبی را برای پادکست 

 خود در نظر بگیرید.

 زیر است:های رایس تولید پادکست به شرح فرم

 one man show – solo podcast –پادکست تک نفره  •
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 The Interview Podcast - ایمصاحبه پادکست  •

 Panel show – Round table podcast –پادکست میزگرد  •

 Co-hosted podcast –پادکست با دو میزبان  •

 Storytelling podcast –)داستانی/غیرداستانی(  گوپادکست قصه •

 Hybrid podcast - Magazine – پادکست ترکیبی •

 

 one man show – solo podcast –پادکست تک نفره 

 .ترین مدل است که امروزه شاهد آن هستیمترین و همچنین مرسومساده Solo Podcast نفره یا پادکست تک

 Hostیا میزبان ) اند، شامل ارائه محتوا توسر یک شخصنیز معرو  One Man Show این نوع پادکستها که به

 -اطالعاتی را  شما های از پیش تعیین شده، شخصی بهچه از روی متن و چه از روی داده .جلوی میکروفون است( 

عالقه دارید، آماده  آن اگر محتوای با کیفیت و ارزشمندی در هر موضو عی که به .منتقل میکند -در هر موضوع

 . نفره است پادکست تککردید، بهترین مدل ارائه برای شما همین 

 Interview podcast –ایپادکست مصاحبه

 با فرد دیگری است که  )میزبان( یک شخص شامل مصاحبه The Interview Podcast ای یاپادکست مصاحبه

 . شودهای برنامه دعوت میبه یکی از قسمت

این است که سواالتی را یادداشت کرده  وظیفه میزبان شود، بلکهای محتوایی از پیش آماده نمیدر پادکست مصاحبه

 . بگیرد شونده و در حین گفتگو اطالعات بیشتری را از مصاحبه

 Round table Podcast –پادکست میزگرد 



 

نگاری سالمتدوره آنالین روزنامه  

1399آذر  7آبان تا  10  

 

های فرم پادکست در .ها هم بیشتر از یک نفر باشنددر این مدل ممکن است میزبان بیشتر از یک نفر و طبیعتا مهمان

افراد  یگفتگو .کنندمی صورت همزمان در خصوص یک موضوع خاص با یکدیگر گفتگومیزگرد تمامی افراد به 

های بارز این فرم پادکست ویژگی . ازها دارندموافق و مخالف یک موضوع، جذابیتی است که اینگونه از پادکست

گو، طوالنی تپنل گف های میزگرد یاپادکست همچنین معموال .ها اشاره کردهم میتوان به مدیریت سخت زمان و مهمان

 .ای در بین آنها استهستند و کمتر وقفه

 Co-Hosted Podcast –پادکست با دو میزبان 

دلی از پادکست م  Multi Host Podcast –به بیان دیگر پادکست با بیشتر از یک میزبان یاپادکست با دو میزبان 

یا هر کدام در خصوص موضوعی نظرات  شود ویعنی کامال وظایف میزبان نصف می .نفره است مشابه پادکست تک

 .دهندخود را ارائه می

 داشتن حالای دارند و در صورتی که بتوانند در کنار زنده نگهو بامزه های با دو میزبان معموال فضای کمدیپادکست 

 . منتقل کنند، شانس باالیی برای پرطرفدار شدن دارند هوای پادکست، محتوای با ارزشی را هم و

 Storytelling Podcast –گو ادکست قصهپ

 .یکی از پرطرفدارترین فرمهای پادکست است Storytelling Podcast –سرایی گو یا داستانپادکست قصه

ادکست پ قصه گفتن و جذب مخاطب از این طریق همواره توسر مختصصین بازاریابی تایید شده است و در فضای

جذب پادکست شما  گویی شماتر از مدلهای دیگر با فرم قصهتواند راحتمیفرماست. مخاطب هم همین قانون حکم

 .شوندگو خودشان به دو زیر دسته تقسیم میهای قصهکست. پادشود

 گوی غیر داستانیگوی داستانی   ب( قصهالف( قصه
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 Hybrid Podcast –پادکست ترکیبی 

مثال در یک پادکست تک نفره ممکن است،  برای .باشدمدلی از پادکست است که میتواند ترکیب چندین فرم دیگر 

 –یتهای صو. مجلهای هم انجام شودعنوان مهمان مصاحبه بهی داستانی تعریف شود و سپس در خصوص داستان با کس

Audio Magazine  های صوتی امکان دارد چندین میزبان در مجلهد. گیرنها قرار میپادکست هم جز این دسته از

ه و پرسش و پاسخ از . مصاحبهای موسیقی کامل استفاده شده باشدآن از قطعه داشتنه باشند و همچنین بینحضور 

 . های صوتی وجود دارددر مجله هایی است کهدیگر بخش

 

 تجهیزات ضبط صدا

 میکروفون موبایل •

 رکوردهای خبرنگاری و مستندسازی •

 ایستاده /های رومیزیمیکروفون •

 ای )بی سیم و سیم دار(های یقه میکروفون •

 

 میکروفون

برای ضبر صدای خوب و درست، انتخاب میکروفون مناسب بسیار مهم است. اگر میکروفون شما صدا را به صورتی 

تواند آنچه شما واض  و دقیق دریافت نکند، در مرحله پُست پروداکشن، حتی بهترین مهندس میکس هم نمی

توانید صدای خوب و مناسب منظورتان را ضبر انتخاب میکروفون صحی ، میخواهید را به صدا بازگرداند. با می

 کنید.
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های کنند. انواع متفاوت میکروفون، این کار را به روشها صدا را به انرژی الکتریکی یا به سیگنال تبدیل میمیکروفون

و  (یا خازنی) کاندنسرشوند: ها به دو گروه عمده تقسیم میدهند، ولی امروزه اکثر میکروفونمتفاوت انجام می

 .داینامیک

 

 ها بر اساس ساختار فنی:میکروفون تقسیم بندی

 های داینامیک میکروفون

 های خازنی یا کاندانسر میکروفون

 های ریبون یا روبانی میکروفون

 میکروفون های کریستالی 

 ها بر اساس نوع اتصال:میکروفون تقسیم بندی

  USBهای میکروفون

 های بی سیم میکروفون

 میکروفون میخی 

  XLRمیکروفون

Mini Bannon  

 

 پردازیم:ها میدر اینجا به دو نوع محبوب و رایس میکروفون

 میکروفون داینامیک
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 های پرقدرت، ضبر صداهای قوی و استفاده در اجرای زندهوکال: مناسب برای

های کاندنسر، بلند و پرشدت است. برخال  میکروفونهای داینامیک، دریافت صداهای بهترین عملکرد میکروفون

پیچ استفاده های داینامیک، برای تبدیل حرکت حاصله از لرزش دیافراگم به انرژی الکتریکی، از یک سیمدر مدل

های داینامیک از خروجی کاندنسرها بسیار کمتر است. این شاخصه، در مواقعی که شود. خروجی میکروفونمی

 .ی به خودی خود بسیار قدرتمند است، سودمند استسیگنال دریافت

اعتماد و بادوام هستند. آنها نیازی به باطری یا منبع تغذیه خارجی ندارند و قیمتشان های داینامیک بسیار قابلمیکروفون

 تر است.های کاندنسر، بسیار پایینبه نسبت میکروفون

 میکروفون کاندانسر

 های باال و استفاده در استودیویات، دریافت فرکانسهای پر از جزئوکال: مناسب برای

توانند دیافراگم را در آنها به حرکت درآورند. های کاندنسر بسیار حساس هستند و صداهای بسیار جزئی، میمیکروفون

رائه کنند. شوند تا خروجی قوی ااندازی میولت(، معرو  به فانتوم پاور راه 4۸کاندنسرها با برق ولتاژ پایین )معموالً 

امپ گین زیادی بدهید تا به قدرت این شاخصه بسیار مطلوب است؛ چرا که دیگر نیازی نیست به سیگنال توسر پری

کافی دست یابد. اگر از یک میکروفون اشتباه با خروجی ناکافی استفاده کنید، سیگنال حاصله احتمااًل نیاز به تقویت 

پایین، توان اعمال گین الزم را ندارند و یا با باال بردن گین، های ردهامپامپ خواهد داشت. اکثر پریزیاد توسر پری

 دارند.های کاندنسر این مشکل را از میان برمیافزایند. میکروفوننویز زیادی به سیگنال می

 

 پاسخ فرکانسی میکروفون

یکسان است. به عنوان مثال های مختلف با شدت منظور از پاسخ فرکانسی حساسیت میکروفون نسبت به فرکانس

 های باال بیشتر است، صدای خروجی آن نیز زیرتر است.میکروفونی که پاسخ فرکانسی آن در فرکانس
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رار دارد، شکل منحنی پاسخ فرکانسی، نحوه پاسخگویی میکروفون را به یک منبع صوتی که در فاصله ای مشخص ق

ل میکروفونی با پاسخ سانتیمتر است.(. برای مثا ۹0تا  ۶0احتماال معین می سازد )اگر میزان فاصله مشخص نشده باشد، 

وت هستند، صفرکانسی خطی و یکنواخت، فرکانس های اصلی و هارمونیک های آنها را به همان نسبتی که در منبع 

 ست.تولید می کند. چنین میکروفونی قادر به تولید صدایی دقیق و طبیعی از منبع صوت در آن فاصله ا

 

 هاترین الگوهای قطبی میکروفونرایج

یعنی . دیاشبتوجه داشته  یبودن منبع صوت on micبه  دیاست که با نیا یگذار کروفونیم کیاصل مهم در تکن کی

 منبع صوت در فاصله مناسب از میکروفون باشد و مستقیما در الگوی دریافت آن قرار بگیرد.

 از: است عبارت اندمعرو  Polar Patternکه به الگوی قطبی یا  هاکروفونیمدریافت  یالگوها

 

 :  OmniDirectionalیا  الگوی تمام جهتی -

 افتیاندازه در کیاز همه جهت صدا را به هایی با این الگوی قطبی میکروفون

 .ندنکیم
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 (:Cardioid) الگوی قلبی یا کاردیویید -

 ییچون الگو شودیگفته م زین یقلب یکه به آن الگو دییویکارد یالگو

صدا از  افتیالگو نسبت به در نیبا ا ییهاکروفونیقلب دارد. م به هیشب

 نیکه ا یا هی. زاوکروفونیترند تا پشت محساس کروفونیم یجلو

 کروفونیدرجه است. م ۱۳۱ کنندیم افتیدرحداکثر صدا را  هاکروفونیم

 .هستند دبکیاز ف ممانعت نهیگز نیبهتر دییویکارد یبا الگو

 

 (:Hyper Cardioid) الگوی قطبی هایپر کاردیویید -

تر یتیهدا دییویسوپرکارد به نسبت دییویپرکاردیها یساختار قطب

(directionalاست. ا )دها،ییویمانند سوپر کارد ها نوکروفینوع م نی 

کند، که یم افتیدربخش حساس در پشت خود است که صدا را  یدارا

 .کندیم دهیچیرا پ یگذارنوکروفیمانند مورد قبل م زین نیا

 نیشتریب افتیدر یالگو نیبا ا یجهت کی یهاکروفونیدر م :کتهن

 .درجه دارد ۱۱0 ی هیزاو یعنیخود  یهارا در کناره فیتضع

 

 :BiDirectional الگوی قطبی دو جهتی یا -

کنند ها صدا را از پشت و جلو به یک میزان دریافت میاین میکروفون

آل هستند. چون الگوی قطبی این و برای گفتگوهای دو نفره ایده

نیز  Figure Eightانگلیسی است، به آن  ۸میکروفونها شبیه عدد 

 گویند.می
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 میکروفون های چند الگویی

اند که امکان تغییر الگوی قطبی آن در شرایر صدابرداری مختلف های طراحی شدها به گونهاین نوع از میکروفون

 است. BiDirectionalو  Omni ،Cardioidوجود دارد. مانند میکروفون زیر که دارای سه الگوی قطبیِ 

 

 تجهیزات مانیتورینگ صدا

در واقع بلندگو سخت افزاری است که  .برای پخش صدا و موسیقی است یا همان اسپیکر «بلندگو»مانیتور صدا نوعی 

اغلب این بلندگوها از نوع داینامیک  .کنندسیگنال های الکتریکی را به امواج صوتی آنالوگ و شنیداری تبدیل می

 !می باشند دارای سیم پیچ درون آهنربا و دیافراگم میکهای داینانومیکروفاین نوع بلندگوها همانند  .هستند

 دو نوع کلی مانیتور )اسپیکر(های صدا:

 (Activeفعال ) -

 (Passiveغیر فعال ) -

https://hamyarfl.com/2017/10/what-is-mic/
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شود ، سیم پیچ منجر به حرکت درآمدن دیافراگم شده و زمانی که سیگنال الکتریکی به ورودی بلندگوها ارسال می

این کار مستلزم  شود.یبلندگوها حجم فراوانی از هوا توسر دیافراگم جابجا مدر این شود. یدر نتیجه تولید صدا م

 صورت گیرد، به چنین مانیتورهایی بیرونی تقویت کننده آمپلی فایراین انرژی به وسیله  است. اگرداشتن انرژی 

Passive مانیتورهای یا مانیتور باشد، به آنها  درون بلندگو فایرکننده آمپلیگوییم و اگر تقویتمی Active ، گفته

  .شودمی

سخت افزاری است که وظیفه نمایش  مانیتور صدا .همانطور که می دانیم مانیتور به معنای نمایش دهنده استاما 

به  کارت صدا و کامپیوتر از صدا سیگنال که زمانی .این نمایش باید صادقانه و بدون اغراق باشد .دادن صدا را دارد

)بخشی ی ارتعاشی که در ووفر ای دیجیتال به واسطههشود ، دادههای رابر وارد اسپیکر مانیتورینگ میوسیله کابل

مانیتور صدا ایجاد دهد( باال را نمایش میهای )بخشی که فرکانسو تیوتر دهد( های پایین را نمایش میکه فرکانس

 .گردندتبدیل می آنالوگهای ود ، به صدا و دادهشمی

ی خود وظیفه اسپیکر مانیتورینگهر اندازه صدای تولید شده بیشتر به مقدار اصلی خود شبیه باشد، مانیتور صدا یا 

 ،یگخانسینما یا همان اسپیکرهای  (Hi Fi) فایهای  در واقع در سیستم های به اصطالح .را بهتر انجام داده است

 شوند.پخش میصداها رنگ آمیزی شده و با اغراق زیباتر 

 

 

 

https://hamyarfl.com/2017/09/what-is-soundcard/
https://hamyarfl.com/2017/09/what-is-soundcard/
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  چینش اسپیکرها

های شما هم ارتفاع باشد ای  باشد که هم، با گوشبه گونه برای دریافت بهترین کیفیت صدا بایستی چینش اسپیکرها

 .با سر شما تشکیل یه مثلث متساوی االضالع بدهند)در یک سط  قرار داشته باشند( و هم اینکه 

 

 

 

 

 

 

 

 ایجاد سکوت )آکوستیک(

اصوال برای ضبر با کیفیت صدا، بایستی از ورود هرگونه صدای اضافی )نویز یا صدای آمبیانس محیر( به غیر 

بندی صداهای مورد نظر به داخل میکروفون جلوگیری کنیم. برای این منظور اتاق/استودیو یا محل ضبر را عایق

 ت است از:اصلی از انجام چنین کاری عبار هد کنند. دو صوتی یا آکوستیک می

 جلوگیری از نفوذ صدای خارجی -۱

 جلوگیری از بازگشت صدای داخلی )ریورب( -2
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 تجهیزات ایجاد آکوستیک

 فرش، موکت، قالیچه، قفسه کتاب، پرده، ... -

 های شکل پایین()مطابق دیواره های آکوستیکپنل -

 های شکل پایین نصب شده()مطابق آنچه در کنس بیس ترپ -

 )مطابق شکل روبرو( ایزوالتور -
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  :بیشترمنابع 

 

- (Book) Make Noise: A Creator’s guide to Podcasting and great audio 

storytelling 

- (Book) Podcasting: New Aural Cultures and Digital Media 
- (website) https://www.podcast.co/ 

 

 


