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نکات استفاده از وبکم در وبینارها
www.restream.io - ترجمه: بنفشه عطرسائی

وقتی در حال آماده سازی تنظیمات الیو هستید، نور را تنظیم می کنید، اتاق را مرتب 

می کنید یا وسایل و تصاویر خاصی برای پس زمینه در نظر می گیرید. اما آیا درباره 

مکان وب کم هم به اندازه کافی فکر می کنید؟ باید به این مورد مهم نیز توجه کنید! 

اثر  شما  درباره  بینندگان  نظر  بر  وب کم  زاویه  و  موقعیت  که  داده  نشان  مطالعات 

می گذارد.

ارتباط بین ارتفاع وب کم و قدرت اثرگذاری آن
یک ارتباط روانی بین ارتفاع/ قد و قدرت/اثرگذاری وجود دارد. مردم نظر مثبت تری 

به افراد قدبلند دارند. کلمات قدرتمند وقتی در مکان باالتری قرار بگیرند، راحت تر 

تشخیص داده می شوند و افراد قدرتمند هم تمایل دارند بلندتر از حالت واقعی خود 

به نظر برسند. 
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رسانه ها و فیلم ها هم با فیلم برداری از افراد و شخصیت ها از زاویه پایین، سعی 

می کنند آن ها را قدبلندتر و قدرتمندتر نشان دهند.

مطالعه ای در سال 2015 این رابطه را هنگام استفاده از وب کم هم بررسی کرد تا 

اثر آن را بر روابط اجتماعی ببیند و به نتایج مشابهی رسید. وقتی وب کم پایین تر 

تمایل  را می دیدند،  او  تصویر  که  داشت، شرکت کنندگانی  قرار  از صورت شخص 

وب کم  طریق  از  را  فرد  این  آن ها  اگرچه  کردند.  پیدا  او  با  همکاری  به  بیشتری 

می دیدند، اما فکر می کردند قدش بلندتر است و مغز ما هم قدبلند را به قدرت 

بیشتر ربط می دهد.

از صورت خود قرار  را در زاویه پایین تر  آیا باید همیشه هنگام الیو، وب کم  پس 

را  اکثر استریمرها توصیه می کنند که برعکس این کار  لزوما. در واقع،  دهید؟ نه 

انجام دهید. هنگام تصمیم گیری برای محل قرار دادن وب کم، باید عوامل زیادی 

را در نظر بگیرید. نتایج مطالعه باال نشان می دهد که تعیین جای مناسب برای 

وب کم بسیار مهم است و قبل از الیو باید درباره این موضوع فکر کنید. خوشبختانه، 

ما نکاتی در مورد محل قرار دادن وب کم، زاویه آن و موارد دیگر برای شما داریم:

پیشنهادات کلی برای استریم با یک مانیتور
فقط با یک مانیتور و یک وب کم می توانید خود را مقابل دوربین زیبا جلوه دهید. 

برای تعیین مکان و زاویه وب کم در یک استریم معمولی به نکات زیر توجه کنید.

1. وب کم را در امتداد چشم قرار دهید
اگرچه مطالعه قبلی اعتقاد دارد که زاویه پایین تر دوربین، شما را قدرتمندتر نشان 

نشان  شما  از  جالبی  چهره  اصال  باشد،  چانه  زیر  دوربین  زاویه  اگر  اما  می دهد، 

اگر تابه حال سلفی گرفته باشید، حتما این موضوع را خوب می دانید.  نمی دهد. 

پس زاویه دوربین را با ارتفاع های مختلف و کمی باالتر یا پایین تر از امتداد چشم 
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امتحان کنید. وب کم را روی چند کتاب قرار دهید یا لپ تاپ را روی جعبه بزرگی 

بگذارید تا به ارتفاع مناسب برسند.

2. به پس زمینه خود توجه کنید
وقتی برنامه استریمرهای معروف را تماشا می کنید، آیا به پس زمینه تصویرشان هم 

توجه می کنید؟ حتما توجه می کنید، حتی اگر ناخودآگاه باشد. به همین دلیل اغلب 

استریمرها، وسایل یا تصاویر خاصی پشت سر خود قرار می دهند. حتی بعضی از 

پرده سبز استفاده می کنند. اگر پس زمینه نیمه حرفه ای با وسایل یا تابلوهای جذاب 

ندارید، یک زمینه خنثی پیدا کنید. خنثی به معنای خالی نیست، بلکه به معنی 

منظم و بدون عوامل حواس پرتی است. اگر مدام استریم برگزار می کنید، می توانید 

یک گوشه خاص یا یک اتاق را آماده کرده و به این کار اختصاص دهید. وقتی 

مکانی با نور مناسب و پس زمینه خوب پیدا کردید، می توانید همه استریم  ها را 

همان جا برگزار کنید.
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3. نگاه کردن به دوربین را تمرین کنید
نگاه کردن مستقیم به لنز دوربین و صحبت در آن برای اکثر مردم طبیعی نیست، 

باید  با آن ها صحبت می کنید،  واقعا  کنند  بینندگان احساس  اگر می خواهید  اما 

یاد بگیرید با دوربین صحبت کنید. اگر وب کم در امتداد چشم قرار گرفته باشد، 

حفظ ارتباط چشمی با آن خیلی راحت تر است. وب کم باید در جایی قرار گیرد که 

احساسی طبیعی را انتقال دهد و بینندگان احساس کنند با آن ها صحبت می کنید.

4. به کادربندی و ترکیب بندی توجه کنید
نه  ببینند،  را  شما  بتوانند  بینندگان  تا  دهید  قرار  وب کم  مقابل  را  صورتتان  باید 

پس زمینه را. پس باید فضای سر )فاصله بین باالی سرتان و باالی کادر( را کم کنید 

و خودتان در مرکز تصویر باشید. کل سر شما به عالوه قسمت باالیی باالتنه باید در 

کادر باشد.

5. نور را تنظیم کنید
نورپردازی خوب هنگام استفاده از وب کم بسیار مهم است. خوشبختانه، تهیه نور 

خوب دشوار یا گران نیست. ساده ترین نوع نورپردازی این است که دو کلیپ الیت 

)گیره نور( ارزان دو طرف وب کم بگذارید تا چهره تان را بدون هیچ سایه ای روشن 

کند. نور طبیعی هم خوب است، به شرطی که مستقیم جلوی پنجره ننشینید.
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6. یک وب کم عالی بخرید
احتماال لپ تاپتان وب کم دارد، اما از کیفیت باالیی برخوردار نیست. پس اگر نور 

یک  اگر  می رسد.  نظر  به  تاریک  کمی  و  یکنواخت  ویدیو  باشید،  نداشته  خوبی 

وب کم معمولی را با یک منبع نور معمولی ترکیب کنید، یک مجموعه کافی برای 

الیواستریمینگ دارید. البته اگر کیفیت باالتری می خواهید، همیشه می توانید این 

مجموعه را ارتقا دهید.

استریم پیشرفته
یک  دارند. شاید  و یک وب کم  مانیتور  از یک  بیش  استریمرهای حرفه ای  اغلب 

لپ تاپ یا تبلت اضافی، یک دوربین دیگر یا سایر لوازم جانبی هم داشته باشند تا 

راحت تر استریم کنند. در ادامه به نکاتی درباره محل قرار دادن وب کم در استریم های 

حرفه ای اشاره می کنیم.

استریم با دو مانیتور
قرار دادن وب کم باالی مانیتور رایج ترین روش است، اما تنها روش مناسب نیست. 

یا  کتاب  روی یک دسته  روی سه پایه،  را  دارید، می توانید وب کم  مانیتور  دو  اگر 

هر چیز دیگری قرار دهید و بین دو مانیتور بگذارید. می توانید اسالیدها )یا هر 

چیزی که با مخاطب به اشتراک می گذارید( را روی یک مانیتور نمایش دهید و 

یادداشت ها یا نرم افزار استریم را روی مانیتور دیگر قرار دهید. در نتیجه به راحتی 
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می توانید بدون اینکه نگاهتان خیلی از وب کم منحرف شود، به هر یک از مانیتورها 

نگاه کنید.

استریم کنسولی
اگر گیِمر هستید، برای استریم نیازی به کامپیوتر ندارید. می توانید وب کم یو.اس.

بی. خود را به دستگاه ایکس باکس وصل کنید. می توانید هنگام خرید پی.اس.4. 

یک دوربین مناسب هم تهیه کرده و با آن استریم کنید. وقتی با کنسول بازی در 

کادربندی  تا  کنید  زاویه و محل دوربین هم توجه  به  باید  استریم هستید،  حال 

کدام  در  بازی  تصویر  کنسول،  با  بازی  هنگام  بدانید  باید  باشید.  داشته  درستی 

قسمت صفحه نمایش قرار می گیرد. در اپ توییچ برای ایکس باکس، می توانید یک 

مورد از هشت موقعیت موجود در صفحه را انتخاب کنید. قبل از شروع استریم، 

همه موارد را امتحان کنید تا ببینید هرکدام چگونه به نظر می رسد. اگر می خواهید 

بینندگان صدایتان را بشنوند، باید هدست یا میکروفون هم به آن وصل کنید.

ضبط مصاحبه ها
می کنید،  گفتگو  مجری  یا  مهمان  یک  مثل  دومی  شخص  با  الیواستریم  در  اگر 

استفاده  دوربین  یک  از  هم  هنوز  آیا  باشید.  داشته  هم  دیگر  دوربین  چند  باید 

می کنید؟ این موضوع به نیازهایتان بستگی دارد. اگر هنگام الیو مهمان کنارتان 

نشسته است، احتماال هر دو در یک کادر جا می شوید. برای مصاحبه رسمی که 

شما و مهمان باید روبروی هم بنشینید، داشتن یک زاویه دوربین بعد از مدتی 

خسته کننده می شود. پس باید دو یا چند دوربین داشته باشید. اگر از بیش از یک 

دوربین استفاده می کنید، باید از قانون 180 درجه پیروی کنید.

سه پایه
زاویه های مختلف  را روی سه پایه قرار دهید، می توانید موقعیت ها و  اگر وب کم 

دوربین را امتحان کنید. می توانید وب کم را در هر نقطه ای مقابل خود و با ارتفاع های 
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مختلف قرار دهید. اگر هنگام الیو می ایستید یا می خواهید کل اتاق را به مخاطب 

نشان دهید، می توانید ارتفاع سه پایه را بیشتر کنید. همان طور که قبال اشاره کردیم، 

می توانید سه پایه و وب کم را بین دو مانیتور قرار دهید و تصاویر وب کم را روی یک 

مانیتور بیندازید تا بتوانید هنگام الیو خودتان را هم ببینید. با داشتن یک سه پایه 

قابل تنظیم، گزینه های قرار دادن وب کم نامحدود می شود.

الیواستریم با بیش از یک دوربین
حتی اگر در الیو مهمان ندارید، شاید دوست داشته باشید از دو یا چند دوربین 

استفاده کنید. دو یا چند زاویه دوربین می تواند دید بینندگان را تغییر دهد و توجه 

آن ها را حفظ  کند. می توانید یک دوربین را در سطح چشم یا باالتر از آن و مستقیم 

مقابل خود قرار دهید و یک دوربین را کنار خود بگذارید. می توانید نگاه خود را از 

یک دوربین به دوربین دیگر ببرید، اما باید تصاویر در حال پخش از هر دوربین 

را هم تغییر دهید تا همچنان به نظر برسد که با بینندگان تماس چشمی دارید. 

اگرچه یک استریمر هم می تواند از تنظیم چنددوربینه استفاده کند، اما این روش 

برای الیو چندنفره مناسب تر است.

جعبه  کردن  باز  محصوالت،  دادن  نمایش  برای  چنددوربینه  تنظیم  همچنین 

محصوالت، نمایش کارهای هنری یا نشان دادن هر چیزی که مقابلتان است و 

نواختن  نقاشی،  هنگام  مثال  است.  ایده آل  کنید،  صحبت  درباره اش  می خواهید 

ساز، باز کردن جعبه و غیره، یک دوربین حرکات دست شما را نشان می دهد و 

دیگری روی صورت شما تنظیم می شود که مشغول توضیح دادن درباره آن موضوع 

هستید. زاویه دوربین کلوزآپ در نظر می گیرید، به نوع کارتان بستگی دارد. مثال 

اگر کار هنری انجام می دهید یا پیانو می نوازید، بهتر است دوربین باالی دستتان 

تنظیم شود و اگر نقاشی می کنید، بهتر است دوربین پشت دستتان تنظیم شود. 

باید این دوربین را روی سه پایه قرار دهید، وگرنه قرار دادن آن در محل مناسب 

غیرممکن می شود.
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جمع بندی
محل قرار دادن وب کم موضوع مهمی در الیواستریمینگ است. نباید این موضوع 

مکان  دارد.  شما  الیو  از  مخاطبان  تجربه  بر  زیادی  اثر  زیرا  بدانید،  بی اهمیت  را 

نامناسب وب کم و نور نامناسب باعث می شود مخاطب در یک چشم به هم زدن 

از الیو شما برود. با تفکر درباره محل مناسب قرار دادن وب کم و توجه به نکات باال 

می توانید الیو فوق العاده ای برگزار کنید.
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