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پودمان 2

تصویربرداری خارج از استودیو

تصویربرداری در دنیاي امروز به عنوان یکی از تأثیرگذارترین حرفهها
در ماندگاری خاطرات و ثبت اتفاقات مختلف در گوشه و کنار جهان
شناخته میشود ،از یک جشن سادة خانوادگی گرفته تا یک مسابقه
فوتبال و یا یک اتفاق مهم بینالمللی ،بهوسیلة دوربین و تصویربرداري
ثبت ميشود و برای همیشه به یادگار خواهد ماند .بخشی از کار
تصویربرداری در مکانهای خارج از استودیو انجام میشود.
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1

واحد یادگیری

مکانیابی تصویربرداری خارج از استودیو
آيا تا به حال پيبردهاید؛
آیا به تعداد مکانهای مختلف در یک فیلم دقت کردهاید؟
واقعی یا ساختگیبودن مکانهای تصویربرداری چقدر برای شما اهمیت دارد؟
بهترین محل تصویربرداری کجاست؟
بر چه اساسی باید آنرا انتخابکرد؟
تصمیم نهایی توسط چه کسی گرفته میشود؟

هدف از این واحد یادگیری
هنرجویان در این واحديادگيري ،آموزش خواهندگرفت که چگونه بر اساس نقشة راه تصویربرداری یا
همان فیلمنامه ،بهترین مکانها را برای تصویربرداری انتخاب کنند.

استاندارد عملكرد
مکانیابی براي تصویربرداری برنامة تلويزيوني خارج از استودیو بر اساس طرح برنامه
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لوكيشن؛ محل تصويربرداري ()location
به اين تصاوير نگاه كنيد.
هر كدام از اين تصاوير مربوط به صحنههايي از فيلمها يا سريالهاي تلويزيوني است.
آيا ميتوانيد حدس بزنيد تصاویر مربوط به كدام فيلم يا سريال است؟
به نظر شما مالك انتخاب اين محلها براي تصويربرداري چه بودهاست؟
براي مكانيابي تصويربرداري در خارج از استوديو از كجا بايد شروع كرد؟
تصاويري از فيلم ها يا سريالهاي تلويزيوني انتخاب کنید.
بهترين محل براي تصويربرداري كجاست؟
بر چه اساسي بايد آن را انتخاب كرد؟
تصميم نهايي توسط چه كسي گرفته ميشود؟

تصویر -1فيلم سينمايي«فرزند صبح»

تصویر -2فيلم سينمايي

تصویر -3سريال«هزاردستان» ،شهرك غزالي

تصویر -4سريال«خانهسمندون»

تصویر«-5خانه دوست كجاست»

لوكيشن همان محل تصويربرداري است كه صحنههاي فيلم يا سريال در آنجا ضبط ميشود.
لوكيشن ميتواند داخلي يا خارجي باشد.
يكي از مهمترين كارها در پيشتوليد فيلم ،بازبيني و انتخاب لوكيشن است .در شروع بايد ببينيم چه
فيلمنامهاي در دست ماست؟ داستاني يا مستند؟ تاريخي يا امروزي؟ سوررئال يا واقعي؟ در مكانهايداخلي
است يا فضاهاي خارجي؟ آيا بخشهايي از لوكيشن بايد ساخته شود يا موقعيتهاي واقعي بهطور كامل وجود
دارند؟ براي مدير تصويربرداري چه چيزهايي در لوكيشن حائز اهميت است؟
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جستوجو براي محل
جستوجو براي يافتن لوكيشن آغاز ميشود .كارگردان ،تصويربردار ،طراح صحنه و مديرتوليد اولين افرادي
هستند كه اين جستوجو را شروع ميكنند .اولين قدم خواندن دقيق فيلمنامه است .كارگردان بر اساس ذهنيتي
مجسم ميكند .شايد تصويربردار هم در اين مرحله
كه از فيلمنامه دارد ،مكانهاي تصويربرداري را در ذهن خود ّ
بتواند به كارگردان كمك كند .قطعاً در يكجا اين دو ذهنيت به هم گره خواهد خورد .اين نقطة مشترك ،همان
لوكيشن اصلي است.
در اين مرحله كارگردان و مدير تصويربرداري انتخاب بعضي از مكانها را نهايي ميكنند و به اتفاق تصميماتي
ميگيرند كه در پرداخت تصاوير نهايي بسيار مؤثر خواهد بود .بهتر است در اين مرحله ،از لوكيشنهاي مختلف
عكاسي شود.

فعالیت
کارگاهی

به گروههاي  4يا  5نفري تقسيم شوید .بخشهايي از يك فيلمنامة فيلمشده را در اختيار هر گروه قرار دهید.
پس از خواندن آن بخشها ،تصوير ذهني خود را از محلهاي تشريحشده در فيلمنامه طراحي كنید .سپس
فيلم را در كالس نمايش دهيد و لوكيشنهاي آن صحنه را با طراحي هنرجويان مقايسه كنيد .چقدر به
يكديگر شبيه هستند .در مورد آن گفتوگو كنيد.

چه مواردي در انتخاب لوكيشن مناسب اهميت دارد؟
در پروسة فيلمسازي لوكيشن مناسب ،موضوع حساسي است و انتخاب آن نياز به بررسي دقيق و آگاهي كامل
از نيازهاي پروژه دارد .مواردي كه در پيدا كردن لوكيشن بايد به آن توجه داشت ،به شرح ذيل است:
 -1هواشناسي
زمان كار ،در فضاهاي خارجي :بايد مدام هواشناسي را كنترل كنيد .هوا ابري ،آفتابي يا باراني است؟ چه
تمهيداتي بايد بينديشيد كه بدون هدررفتن وقت كار را پيش ببريد؟ براي مثال اگر تمام لوكيشن در شمال
كشور است ،تجهيزات مناسب و خاص براي آن منطقه را درنظربگيريد .با توجه به فضاي فيلمنامه بهترين
شرايط را انتخاب كنيد.
 -2معماري لوكيشن
بر اساس ساختار فيلمنامه و ژانر فيلم ،معماري لوكيشن معنا پيدا ميكند .آيا لوكيشني كه انتخاب كردهايد،
تصوير سينمايي به شما ميدهد؟ آيا بر اساس زمان اتفاقات فيلمنامه ،لوكيشن مورد نظر جوابگو است يا بايد
تغييراتي در آن داده شود؟
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تصویر -6لوکیشن فيلم سينمايي«ایثار»

تصویر -7لوکیشن«يك حبه قند»

آيا در يك لوكيشن تاريخي كار ميكنيد يا بايد آن را به طور كامل طراحي و بازسازي كنيد؟
آيا محيط فضاي داخلي ،امكان تطبيق با دورة زماني داستان را دارد؟
اين موضوع مهم ترين بخش در مكانيابي است.
 -3بررسي نماي وايد()wide shot
آيا گرفتن نماي واي ِد مورد نظر كارگردان در
لوكيشنهاي داخلي قابل قبول و امكانپذير است؟
بايد دقت كنيد وقتي از لنزهاي باز استفاده ميكنيد،
همه چيز قابل رؤيت خواهد بود! آيا عنصر شكلسازي
در اين نماي باز وجود ندارد؟ راهحل چيست؟ اين
بررسي بايد در تمام زواياي لوكيشن انجام شود تا در
زمان تصويربرداري محدوديتي به وجود نيايد.

تصویر - 8لوکیشن خانه وثوق در سریال«شهرزاد»

 -4اندازة مناسب فضاي داخلي
آيا ميتوان از تجهيزات تصويربرداري بهخصوص وسايل حركتي حجيم در فضاي داخلي استفاده نمود؟
در لوكيشنهاي كوچك چه نوع تجهيزاتي بايد استفاده كرد؟
آيا براي صدابرداران محدوديتي وجو د ندارد؟
براي مدير تصويربرداري و كارگردان بسيار مهم است كه فضاي كافي براي كار وجود داشته باشد.

تصویر -9لوکیشنفيلم تلویزیونی«نود دقیقه»

تصویر -10لوکیشنفيلم سينمايي«يك حبه قند»
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 -5نور خورشيد
آيا نور خورشيد در هر زماني از روز براي قسمتهاي مختلف لوكيشن مناسب است؟
در فضاي خارجي چگونه ميتوان نور خورشيد را كنترل و از آن به طور صحيح استفاده كرد؟
روشهاي استفاده از نور مستقيم خورشيد يا انعكاس آن در فضاهاي داخلي چگونه است؟
تصويربردار با توجه به زاوية نور خورشيد و زاويه دوربين ،در يك زمانبندي دقيق ،كار تصويربرداري را انجام
ميدهد.

تصویر - 11فيلم سینمایی«روبان قرمز»

 -6نورپردازي
وقتي در لوكيشن داخلي هستيد و همه چيز در اختيار شما است ،بايد درست نورپردازي كنيد.

تصویر -12پشت صحنۀ یک فيلم سینمایی

تصویر -13سریال«شهرزاد»

چگونه ميتوان با نورپردازي معماري لوكيشن را به فضاي فيلمنامه نزديكتر كرد؟
با نورپردازي در شب چگونه ميتوان به اين هدف رسيد؟
در اين مرحله مدير تصويربرداري با طراحي نورپردازي در فضاهاي داخلي و خارجي ،دستور نصب سكوهاي
نورپردازي و نصب ديگر تجهيزات مورد نياز را خواهد داد.
از وظايف گروه نورپردازي ،استفاده از نورهاي موجود در لوكيشن يا نصب نورهاي محيطي ديگر است .در اين
بخش نيز طراح صحنه نقش مهمي دارد.
مدير تصويربرداري با طراحي دقيق نور بايد براساس فیلمنامه ،براي ايجاد فضايي مشابه آنچه طراح فيلم سعي
در بيان آن دارد ،كوشش كند.
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در لوكيشنهاي خارجي نيز گاهي به
نورپردازي نياز است؛ براي كنترل سايهها و
همچنين براي افزايش نور عمومي در صحنه.

تصویر14
فيلم سينمايي«محمد رسول اهلل(ص)»

 -7نكات حقوقي
براي ورود به محل تصويربرداري از چه كسي بايد اجازه گرفت؟
آيا مجوز الزم را كسب كردهايد؟
آيا در ليست اموال ،اشيا يا تابلويي وجود دارد كه نمايش آن نياز به كسب اجازة حقوقي و قانوني داشته باشد؟
الزم به ذكر است اين بخش از كار به عهدة تيم تهيهكننده و مدير توليد است.
-8نياز به جلوههاي ويژه ()Special effect
آيا در لوكيشن مواردي وجود دارد كه در پستوليد نياز به حذف يا اضافه داشته باشد؟ گاهي الزم است با
نصب پردة آبي يا سبز كروماكي ( )Chroma Keyدر لوكيشن و استفاده از جلوه هاي ويژة بصري ،معماري
آن را به ساختار فيلمنامه نزديك كرد .در اين بخش تصويربردار باید با همكاري مسئول جلوههاي ويژه اين
كار را انجام بدهند.

تصویر15

تصویر16

 -9صداهاي اضافي ()Noise
آيا اين امكان وجود دارد كه صداي مزاحم دستگاههايي مانند هيتر و تهوية هوا را خاموش كنيد؟
آيا يخچالها و وسايل خانگي پرصدا قابليت قطع شدن دارند؟
مدرسه ،اتوبان ،زمين بازي ،كارخانه ،ايستگاه قطار ،فرودگاه و  ...در اطراف لوكيشن وجود دارد؟
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 -10اكو()Eco
آيا ميتوانيد ديالوگها را به صورت شفاف ضبط كنيد؟
آيا نيازي به رفع اكو و پژواك صدا وجود دارد؟
با چه ابزار و تجهيزاتي ميتوان لوكيشن را آكوستيك
كرد كه صداي پژواك شنيده نشود؟

تصویر17

 -11تأمين منابع انرژي
اگر در فضاهاي خارجي تصويربرداري ميكنيد ،انرژي برق براي پروژكتورها را ،از كجا تأمين ميكنيد؟
در فضاي داخلي چطور؟
گروه نورپرداز با همراهي متخصصان فني با كسب مجوز الزم ،ميتوانند از برق شهري انرژي مورد نياز را براي
روشن كردن پروژكتورها فراهم كنند .راهحل ديگر ،استفاده از ژنراتور برق است.

تصویر18
فعالیت
کارگاهی

تصویر19

با حضور در چند لوكيشن خارجي و داخلي تمامي موارد ذكرشده در باال را به طور دقيق بررسي كنيد.

از پنج لوكيشن انتخابي خود عكاسي كنيد و بخشي از موارد ذكرشده را در آن توضيح دهيد.

هر هنرجو يك فيلم سينمايي را انتخاب كند و  10لوكيشن اصلي در آن را مشخص كرده و طراحي نمايد.
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ارزشیابی واحد يادگيري مکان یابی تصويربرداري خارج از استوديو
شرح کار:
خواندن فیلمنامه ،بررسی دکوپاژ ،انتخاب لوكيشن بر مبناي متن ،تأمين منابع انرژي ،آماده سازي لوكيشن
استاندارد عملکرد:
مکانیابی براي تصویربرداری برنامۀ تلويزيوني خارج از استودیو بر اساس طرح برنامه
شاخصها:
مکانیابی تصویربرداری استاندارد با توجه به ویژگیهای موجود در طرح و شرایط فیزیکی محل تصویربرداری خارج از استودیو
براي مثال شیوة استفاده از روشهاي تصویربرداری تک دوربین یا چند دوربین
شرایط انجام کار ،ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه تصویربرداری
زمان 30 :ساعت
ابزار و تجهیزات :قلم ،كاغذ،نمایاب  ،دوربین عکاسی ،موتور برق ،منبع برق شهري
معیار شایستگی:
مراحل کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

1

خواندن و بررسی فیلمنامه

2

2

بررسی دکوپاژ

1

3

انتخاب لوكيشن بر مبناي متن

2

4

تأمين منابع انرژي

2

5

آمادهسازي لوكيشن

1

شایستگی های غیرفنی ،ايمني ،بهداشت ،توجهات زيستمحيطي و نگرشي:

مديريت کار و کیفیت ( ،)N 62-63موارد ایمنی مربوط به شرایط آب و هوایی
مختلف ،مکانهای خاص ،کار در ارتفاع ،کار با برق ،دستکش کار ،کفش راحت،
رعایت اصول بهرهوری ،عدم تخريب محيط زيست در هنگام كار ،روحیۀ کار جمعی

2

*

میانگین نمرات
حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2است.
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2

واحد یادگیری

ضبط تصویر خارج از استودیو
آيا تا به حال پيبردهاید؛
برای به کارگیری دوربین در لوکيشنهای خارجی چه مسائلی را باید در نظر گرفت؟
چه تجهیزات ویژهای برای تصویربرداری مورد نیاز است؟
وسایل حرکتی مورد نیاز کداماند؟

هدف از این واحد یادگیری
هنرجویان در این واحد يادگيري ،مهارت استفاده از وسایل حرکتی در تصویربرداری و زیباییشناسی
حرکت و رسیدن به ترکیببندی پویا را فراميگيرند.

استاندارد عملكرد
تصویربرداری یک برنامة کوتاه تلويزيوني در خارج از استودیو بر اساس طرح برنامه و دكوپاژ آن
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ضبط تصوير خارج از استوديو
پس از انتخاب لوكيشن ،نوبت ضبط تصوير است .تهيه ليست تجهيزات ،آمادهسازي تجهيزات و انتقال آنها
به لوكيشن مهمترين وظيفه گروه تصويربرداري است .مدير تصويربرداري در آخرين جلسات فني به همراه
دستيار اول خود با توجه به گفتوگوهاي نهايي با كارگردان و داشتن ذهنيتي از فيلمنامه؛ ظرفيتها و
قابليتهاي لوكيشن ،تمامي تجهيزات نور و تصوير را به مدير توليد سفارش ميدهد.
فهرست سفارش تجهيزات ميتواند به صورت كلي با جزئيات فني دقيق براي تمام پروژه تهيه شود ،يا اینکه
به صورت جزئيتر بر حسب نياز هر لوكيشن و براي يك يا چندروز اجاره گردد.
براي مثال ،اگر لوكيشن اصلي در يك بيابان باشد ،بايد تمامي تجهيزات را اجاره كرد؛ ولي اگر لوکیشن در
شهر باشد ،ميتوان برخي از تجهيزات را برحسب نياز اجاره كرد.
نمونهاي از اين فهرستها در ذيل آورده شده است.

فهرست تجهيزات نورپردازي و تصويربرداري پروژه .........
تجهيزات دوربين

تجهيزات نورپردازي

تجهيزات حركتي

1

دوربين مدل ....

1

ريل و شاريو

1

چراغ آرك ( 2/5كيلو وات)
2دستگاه

2

متعلقات دوربين .......

2

ميني كرين

2

چراغ آرك ( 575كيلو وات)
2دستگاه

3

لنزهاي مختلف .........

3

كارمانت

3

چراغ آرك ( 2كيلو وات يا
نيرو)  5دستگاه

4

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

4

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

4

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

چه تجهيزات ديگري ميتوان به فهرست باال اضافه كرد؟
فعالیت
کارگاهی

فهرست كاملي از تمامي تجهيزات تصويربرداري شامل :دوربين و متعلقات آن ،وسايل نورپردازي و حركتي
را با ذكر جزئيات و موارد فني آن تهيه كنيد.
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همانطور كه قب ً
ال اشاره شد ،گروه تصويربرداري بعد از بررسي تجهيزات ،آنها را با سينهموبيل ()Cinemobile
به لوكيشن منتقل ميكنند .نورپردازي و كنترل نور صحنه در فضاهاي داخلي اولين مرحله قبل از شروع
تصويربرداري است كه در فصلهاي بعدي به آن اشاره خواهيم كرد.
در اين بخش با مقولة حركت و تجهيزات حركتي بيشتر آشنا ميشويد.

حركت
يك تصوير متحرك نسبت به يك تصوير ثابت چه تمايزهايي دارد؟ كدام تأثيرگذارتر است؟ آيا تصويربرداري
بدون حركت معناي واقعي خود را خواهد داشت؟ به پيرامون خود دقت كنيد .منشأ بسياري از حركات دوربين
در سينما از زندگي روزمرة ما سرچشمه ميگيرد .واكنشهاي انسان در موقعيتهاي خاص به شكل حركات
و رفتار مشخص ظاهر ميشود .انسان كنجكاو به اطرافش نگاه ميكند .اگر چيزي در باالي يك ساختمان نظر
او را جلب كند به طرف باال نگاه خواهد كرد .اگر كنجكاوي او در مورد موضوعي مشخص باشد ،به آن نزديك
ميشود و اگر از موقعيتي احساس خطر يا ترس كند از آن دور ميشود.
بنابراين تعجبآور نخواهد بود اگر تصور كنيم پارهاي از حركات دوربين ،واكنشهاي مربوط به آن حركت را
در بيننده ايجاد ميكند و موجب بروز احساساتي خاص در مورد آنچه بر پرده ميبيند ،خواهد شد.البته قطعاً
براي بيننده سؤاالتي پيش خواهد آمد؛ از جمله اينکه دليل انجام حركت چه بوده است؟ آيا حركت صرفاً به
خاطر حركت دادن دوربين انجام شده است؟ آيا بعد از پايان حركت ،بيننده به اطالعات جديدي دست پيدا
كرده است؟ و اينكه آيا ما توانستهايم نقطه نگاه بيننده را به وسيله حركت دوربين تغيير دهيم؟ در يك كالم
انگيزه حركت چه بوده است؟ چه داليل ديگري براي حركت دوربين به نظرتان ميرسد؟ دقت كنيد كه هر
حركتي بايد به قصد معيني شروع شود و در پايان به قصد معيني تمام گردد .سه نقطه شروع ،وسط و پايان
حركت بسيار مهم است.
کارگروهی

جستجو كنيد چه عواملي بر شارپنس تصوير تأثير دارند.

انواع حركت در تصوير
تصور كنيد شخصي وارد يك اتاق ميشود ،سراغ كشوي ميز ميرود و شيئي را از آن بيرون ميآورد.
تصویر20
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براي به تصوير كشيدن اين صحنه در يك نما ،ميتوان به چند روش عمل كرد:
 2حركت دوربين از روي دري كه نيمه     باز است و
 1در يك نماي باز در حالي كه دوربين ثابت است ،چرخش تا كنار ميز و همراه شدن با شخص در حالي كه
دوربين در جاي خود ثابت است.
شخص از جلوي در تا كنار ميز حركت كند.

تصویر 21

تصویر 22

 3حركت دوربين از جلوي در ،همراه با شخص و
چرخش دوربين تا كنار ميز ،در حالي كه دوربين
جاي خود را تغيير ميدهد.

تصویر 23

در روش اول ،دوربين فقط ناظر صحنه است و اين بازيگر است كه صحنه را پيش ميبرد .در روش دوم ،فقط با حركت
افقي دوربين در حالت ثابت ،صحنه نشان داده ميشود و در روش سوم ،دوربين و سوژه در حركتي همزمان با هم
يدهند .در هر كدام از اين روشها تأثير صحنه بر بيننده كامال ً متفاوت خواهد بود.
صحنه را نشان م 
فعالیت
کارگاهی

روشهاي مختلف در تمرين را تصويربرداري و با يكديگر مقايسه كنيد .تأثير كدام روش بر بيننده بيشتر
است .در مورد آن با یکدیگر گفتوگو كنيد.
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انواع حركات دوربين
حركات دوربين با توجه به اينكه با چه وسيلهاي انجام شود ،به انواع مختلفي تقسيم ميشود كه هر كدام
كاربرد ويژهاي در فيلمسازي و برنامهسازي دارند .در اين بخش با حركات دوربين ،ابزارهاي مورد نياز براي
انجام آن حركت و همچنين چگونگي انجام آن آشنا ميشويم.

حركات دوربين حول محور ثابت
حركات افقي ()Pan

حركت دوربين روي محور ثابت ،از چپ به راست ( ) Pan Right
و از راست به چپ (  ) Pan Leftاست .براي انجام اين حركت ،يك
سهپايه مناسب با كلگي روان ضروري است .حركت پَن يا به همراه
سوژه يا بدون سوژه انجام ميشود .براي معرفي فضاي صحنه انجام
حركتي يكنواخت و بدون ريپ ،سرعت مناسب در حركت با توجه
به سرعت حركت سوژه ،حفظ تركيببندي در طول حركت و شروع
و ايست بدون خطا ،از مهمترين نكات در انجام حركت پن است.

تصویر 24

حركت عمودي ()Tilt
حركت دوربين روي محور ثابت ،از چپ به راست ( )Pan Rightو
از راست به چپ ( )Pan Leftاست.
حركت دوربين روي محور ثابت ،از باال به پايين ()Tilt Down
و از پايين به باال ( )Tilt Upاست .در اين حركت ،سه ارتفاع
دوربين ،يعني زاوية باال به پايين ( ،)High Angleزاوية روبهروي
سوژه ( ) Eye Levelو زاوية پايين به باال (  ) Low Angleنشان
داده ميشود .در حركت عمودي نيز يكنواختي حركت دوربين،
سرعت مناسب ،حفظ تركيببندي در حركت و شروع و ايست
خوب بسيار با اهميت است.
فعالیت
کارگاهی

گفتوگو
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تصویر 25

حركات پن و تيلت را با دقت و با لنزهاي باز و بسته تمرين كنيد.

اين دو حركت در تصويربرداري چه كاربرد و تأثيرات هنري دارد؟ با نمايش فيلم و بررسي اين حركات در
مورد آن با يكديگر بحث و گفتوگو كنيد.
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حركات دوربين روی ریل

حركات عرضی ()Tract

در اين حركت دوربين روي ريل صاف و به موازات سوژه از چپ به
راست يا از راست به چپ و به صورت عرضي حركت ميكند .براي
انجام اين حركت نياز به تجهيزات حركتي شامل ريل ،شاريو يا پنتر
است .چيدن ريل و تراز كردن آن در سطوح هموار يا ناهموار با
ابزارهايي نظير تراز ،گوه ،تخته پدالين و چپگرد در صحنه يكي از
تخصصيترين كارهاي گروه تصويربرداري در اين مرحله است.

تصویر 27

تصویر 28

تصویر 26

تصویر 29

حركت تراك توسط يكي از دستياران گروه تصويربرداري به نام
ت ِراولمن انجام ميشود .انجام حركتي يكنواخت و هماهنگ با
سرعت حركت سوژه با شروع و ايستي قابل قبول ،از مشخصات اين
حركت است .به اين حركت اصطالحاً تراولينگ ( )Travelingنيز
ميگويند.

حركت قوسي ()Arc

تصویر 30

آرك حركت دوربين روي ريل ِخم يا قوسدار است كه به صورت نيمدايرة داخل يا خارج و يا دايرة كامل ،داخل
و خارج انجام ميشود .دوربين با مركز توجه قرار دادن سوژه دور آن ميچرخد .در شرايط خاص و سطوح كام ً
ال
هموار ميتوان حركات ،تراك ،دالي و آرك را به وسيلة پنتر يا چرخ الستيكي انجام داد.

تصویر 31

تصویر 32
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فعالیت
کارگاهی

بعد از چيدن و تراز كردن ريل ،حركات مختلف روي آن را با كمك همكالسيهاي خود انجام دهيد و
تصويربرداري كنيد.

تمام حركات فوق را به وسيله پنتر الستيكي انجام دهيد و تصويربرداري كنيد.
تحقيق كنيد چه تفاوتها و شباهتهايي بين حركت اپتيكي زوم و حركت مكانيكي دالي وجود دارد؟

تصویر 33

حركت آزاد دوربين ()Crain
كرين به هر نوع تكيهگاه دوربين گفته ميشود كه داراي بازويي بلند با قابليت چرخش آزاد به تمام جهات و
همچنين باال يا پايين رفتن باشد .در اين حالت دوربين قادر است تمام حركات را انجام دهد .در حركت كرين،
تركيببندي مدام در حال تغيير است و بايد دقت داشت كه هيچگاه از اهميت سوژة اصلي كاسته نشود.

تصویر -34جرثقیل
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كار با كـرين ممكن است فـوقالعاده
خطرآفرين باشد .با متعادل نگهداشتن
كرين توسط وزنههاي تعادل ،برخورد
نكردن با لوازم صحنه ( )Accessorو
ديوارهاي لوكيشن داخلي ،مواظبت از
سيمهاي فشار قوي در فضاهاي خارجي
و هماهنگي كامل گروه كرين با يكديگر
ميتوان يك حركت كرين خوب را
تجربه كرد.

تصویر36

امروزه با پيشرفت تكنولوژي و طراحي و ساخت ابزارهاي جديد ،انجام حركات روي ريل و كرين بسيار سادهتر
شده است .ابزارهايي مانند اساليدر( ،)Slaiderكرينهاي كنترلي و پروجيف (  ) Projifبا اين هدف ساخته شدهاند.

تصویر -38اسالیدر

تصویر -37پروجیف
فعالیت
کارگاهی

تصویر39

مراحل نصب پروجيف را انجام دهيد و سپس با آن حركات بازويي دوربين را تمرين كنيد.
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حركت عمودي دوربين روي پايه (پدستال)
در اين حركت دوربين همچنان كه ثابت است ،با سهپاية مخصوص پدستال در راستاي عمودي ،باال و پايين
ميرود .بهدليل استفاده از سهپايه پدستال در استوديوها از اين حركت در برنامههاي تلويزيوني زياد استفاده
ميشود.

حركت دوربين روي دست
حركت دوربين روي دست زماني است كه تصويربردار ،دوربين را در دست بگيرد؛ اغلب روي شانه و گاهي در
شرايطي ديگر مانند زير بغل يا نزديك زانو (حالت زنبيلي) .در حركت روي دست ،حسي از تحرك و نزديكي
تماشاگر با صحنه ايجاد ميشود كه در روشهاي ديگر وجود ندارد.

تصویر40

تصویر41

تصویر42

تصویر43

استفاده از ابزارهايي چون استديكم ( ،)Study camرونين ( )Roninو شـولدر
( )shoulderدر حركات روي دست كاربرد ويژهاي دارد.
همچنين در بعضي از دوربينها شاخصي به نام استديشات ( )Study shotوجود
دارد و براي كنترل حركات اضافي ،به تصويربردار در حركت روي دست كمك
ميكند .بهتر است براي تصويربرداري روي دست از لنز وايد استفاده كنيد تا
معايبي كه احتماالً در حركت وجود دارد ،كمتر به چشم بيايد.
فعالیت
کارگاهی
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تصویر45

شيوههاي تصويربرداري روي دست را در لنزهاي بسته و باز (تله و وايد) تمرين كنيد.
با استفاده از وسايل حركتي ،حركت روي دست را تمرين كنيد.
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حركت دوربين در نماهاي هوايي )(Heli Shot
اين حركت ممكن است به وسيلة هليكوپتر و هواپيما انجام شود يا بهوسيلة بالن و پرندههاي كنترلي .به هر
جهت دوربين در فضايي معلق بين زمين و آسمان در حركت است .معرفي چشماندازهاي طبيعت و يا تعقيب
سوژههاي متحرك مثل خودرو در جاده و يا قطار با اين حركت بسيار چشمنواز خواهدبود.

تصویر 46

تصویر 48

تصویر 47

در مواقعي كه امكان استفاده از پرندههاي كنترلي نباشد ،با استفاده از دوربين كابلي ميتوان تصاوير
فوقالعادهاي ضبط كرد .اين امكان بيشتر در ورزشگاهها استفاده ميشود.

حركت دوربين براي نماهاي خودرو
با تجهيزاتي بسيار ساده تا پيشرفته ميتوان دوربين را در جاهاي مختلف خودرو نصب كرد و تصاويري زيبا با
زاويهاي خاص تصويربرداري کرد .اين تجهيزات كارمانت ( )Carmantنام دارد.
نصب اين وسيله يكي از كارهاي تخصصي گروه تصويربرداري است و بايد هنگام استفاده از آن به امنيت
دوربين ،تصويربردار و تجهيزات نورپردازي دقت فراوان كرد.

تصویر 50

تصویر 49

تصویر 51
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قواعد تركيببندي()Composition
به اين تصاوير نگاه كنيد.

تصویر52

تصویر53

تصویر 54

تصویر55

تصویر 56

تصویر 57

كدام يك از اين تصاوير شما را به تفكر و تخيل وا ميدارد؟
كدام يك هيچ تأثيري بر شما نميگذارد؟
چه شاخصههايي در اين تصاوير شما را براي رسيدن به جواب سؤاالت كمك ميكند؟
کارگروهی

در مورد تصاوير باال به بحث و گفتوگو بپردازيد.

در اولين نگاه به يك تصوير ميتوان فهميد كه آن عكس چقدر هوشمندانه و خالقانه برداشت شده است.
گرچه بخشي از درك انسان از تصاوير به دريافت ذهني و احساسي او برميگردد ،ولي قطعاً با رعايت قوانيني
در تركيببنديِ عكاسي يا تصويربرداري ميتوان آن دريافت را كاملتر كرد و تأثير بيشتري بر بيننده گذاشت.
براي تمام مردم ،ديدن به يك شكل اتفاق ميافتد ،ولي درك كردن ،ممكن است در افراد گوناگون متفاوت
باشد .يك تصويربردار بايد تصويري بگيرد كه سواي ديده شدن ،قدرت درك و تفكر را در بيننده باال ببرد و
ذهن او را درگير كند.
کارگروهی
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چه راههايي براي درك دقيق يك تصوير و ايجاد تفكر در مخاطب پيشنهاد ميكنيد؟ در مورد آن در كالس
به بحث و گفتوگو بپردازيد.
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تركيب بندي
ايجاد توازن و هماهنگي بين عوامل تجسمي موجود در صحنه مانند حركت ،نور ،سايه ،رنگ ،خطوط ،بافت و
سطوح ،براي درك سادهتر محتوا و مفهوم صحنه توسط بيننده را تركيببندي میگويند.
هدف از تركيببندي ،ايجاد انگيزه براي حركت جستوجوگر چشم است .تصويربردار با همفكري كارگردان
ميتواند راههاي بسياري را براي رسیدن به ترکیب بندی مناسب تجربه كند.
انواع خطوط شامل افقي ،عمودي ،مورب ،شكسته ،منحني و انواع فرمها شامل فرم مثلث ،دايره ،مربع،
مستطيل ،انشعابي و همچنين فرمهاي آزاد از مهم ترين عوامل براي ايجاد يك تركيب  بندي مناسب است.
در سينما و تلويزيون برخالف عكس و عكاسي ،تصوير در مدت زمان بسيار كمي بر صفحة تلويزيون يا پردة
سينماست و تماشاگر مهلت ندارد كل تصوير را در يك لحظه دريافت كند .با تركيب بندي مؤثر در تصوير
ميتوان چشم بيننده را به طرف مهمترين بخش تصوير هدايت كرد.
او ميتواند با استفاده از حركات دوربين ،زاوية ديد را عوض كند و پسزمينة ديگري را در قاب ،تصويربرداري
كند يا قادر است ارتفاع دوربين را كم يا زياد نمايد و تركيب بهتري را خلق كند .يا به وسيلة نورپردازي و ايجاد
سايهروشن در تصوير اين كار را انجام دهد .نتيجه بايد اين باشد كه تمام اجزاي صحنه ،توجه تماشاگر را به
مهمترين بخش موضوع هدايت كند.
کارگروهی

فعالیت
کارگاهی

با نمايش يك فيلم در كالس ،در مورد نماها و عوامل هدايت چشم به موضوع اصلي به بحث و گفتوگو
بپردازيد.

 -1با استفاده از خطوط و فرمها در اطراف خود تصاويري را با دوربين ثبت كنيد و در كالس در مورد آن
به بحث و گفتوگو بپردازيد.
 -2نماهايي از يك فيلم سينمايي را انتخاب نماييد و به كارگيري خط و فرم را در آن تحليل كنيد.

قواعد مهم در تركيببندي
به جز انواع خطوط و فرمها كه در كتاب همراه هنرجو،
به آن اشاره شده است؛ قواعد ديگري در تركيببندي
ميتواند تصويربردار را در ايجاد مركز توجه به تصوير
كمك كند.
مهمترين اين قواعد عبارت اند از:
 .1نقاط طاليي :بهترين جاي قرار گرفتن موضوع اصلي
در تصوير.

تصویر58
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 .2حركت :تغيير نگاه بيننده از يك موضوع به موضوع
ديگر .خاصيت تركيببندي پويا قابليت انتقال انرژي
از يك نما به نماي ديگر است و حركت مهم ترين
عامل براي اين انتقال و ايجاد وزن تصويري است.
 .3نورپردازي :عاملي براي ايجاد عمق ،بُعد و بافت
در تصوير و پردازش آن.
 .4كنتراست :هماهنگي سايه و نور در كنار هم و
جدا شدن مركز توجه از پسزمينه .وقتي يك موضوع
به لحاظ كنتراست از پسزمينه جدا شود ،در برابر
تمام عوامل بصري كه از پسزمينه جدا نشدهاند ،وزن
بيشتري دارد.
 .5رنگ :ايجاد مفهوم و عمق در تصوير با دامنة
بينهايت رنگها .رنگهاي گرم و روشن مثل زرد
جهنده و روبه جلو حركت مي كنند و رنگ آبي خودش
را به عقب ميكشد و ايجاد عمق مي كند.

تصویر59

تصویر60

 .6زاوية دوربين :ايجاد توهـم در بيننده با تصويربرداري
از زاويه باال يا پايين.
 .7عمق تصوير :كم يا زياد بودن عمق تصوير و ايجاد
درك جديد از نما با اليههاي مختلف تصوير.

تصویر -61فیلم سینمایی «  ارباب حلقهها»

تصویر - 62فیلم سینمایی «پرستاران»
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تصویر - 63فیلم سینمایی«  مزارشریف»
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پژوهش

فعالیت
کارگاهی

تحقیق کنید نقاط طالیی ،حرکت ،نورپردازی ،کنتراست ،رنگ ،زاویۀ دوربین و عمق تصویر چه تأثيري در درك
بيننده از مفهوم تصوير خواهد داشت.

از صحنههايي تصويربرداري كنيدكه قواعد باال در آنها رعايت شده است؛ سپس درباره آن گفتوگو كنيد.

چند سكانس از يك فيلم را انتخاب نماييد و قواعد تركيببندي را در آن تشريح كنيد؛ سپس در مورد آن در
كالس به بحث و گفتوگو بپردازيد.

اندازه نما
اندازة نما يكي از مهمترين ويژگيهاي تصوير است .داليل زيادي براي ثبت تصوير با اندازة نماهاي متفاوت
وجود دارد .انسانها تنها افرادي هستند كه با وجود تفاوتهايي در شكل ظاهر ،ابعاد و شكل اندام به دليل
داشتن قالبي مشابه در چهره و بدن ،قابليت تعريف دقيق براي اندازه نماهاي معين و استاندارد را دارند.
هر چند نام و تعريف اندازه نماها در كشورها و فرهنگهاي فيلمسازي متفاوت است ،اما تقريباً ميتوان آنها
را به ترتيب زير معرفي كرد.

تصویر -64نماي فوق العاده بستهCU

تصویر -65نماي بسيار بستهB.CU

تصویر -66نماي كامل چهرهV.CU

تصویر -67نماي بستهE.CU

تصویر -68نماي نیمه بستهM.CU

تصویر -69نماي متوسطMS
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تصویر -70نماي زانوK.S

تصویر -71نماي تمام قدF.S

تصویر -73نماي بازL.S

تصویر -72نماي باز متوسطML.S

تصویر -74نماي فوق العاده بازE.LS

تصاوير با اندازههاي متفاوت ،تأثيرات مختلفي نيز بر ذهن بيننده ميگذارد.
فعالیت
کارگاهی

با نمايش فيلم ،تفاوت تأثير اندازههاي مختلف نما بر بيننده را بررسي كنيد و به بحث و گفتوگو با يكديگر
بپردازيد.

براي سوژههايی از غير انسان ،سه اندازه نماي كلي قابل تنظيم و انتخاب است ،زيرا چنين سوژههايي تشابهي
در شكل ندارند تا بتوان قالب مشخصي براي انواع انداز ه نماهاي آنها تعريف كرد .اين سه اندازه نما عبارتاند از:
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تصویر  -75نمای باز

تصویر  -76نمای فوق العاده باز

تصویر  -77نماي بسته جزئيات

تصویر  - 78نماي باز متوسط
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فضاي باالي سر ()Head Room
فاصلة بين سر بازيگر و باالي كادر را هدروم ميگويند .در نماهايي كه بازيگر بلند ميشود يا مينشيند ،حفظ فضاي
باالي سر بسيار مهم است .سر بازيگر هرگز نبايد به قسمت باالي قاب و چانة او به قسمت پايين قاب چسبیده باشد،

مگر در نماهاي بسيار نزديك (.)V.CU

تصویر  - 79هد روم صحيح V.CU

تصویر - 80هد روم صحيحCU

تصویر  - 81هد روم کمCU

تصویر  - 82هد روم زیادCU

فضاي نگاه ()Look Room
فاصلة بين چشم بازيگر و جهت نگاه او تا لبة كادر را فضاي نگاه ميگويند .براي حفظ فضاي نگاه كافي است
بازيگر را از وسط قاب كمي در خالف جهت نگاه او قاببندي كرد كه هم تركيب زيباتري داشته باشيم و هم
فضاي نگاه او تأمين شود .اگر بازيگر در حال حركت باشد يا به سمت باال يا پايين نگاه كند ،بايد فضاي نگاه را
كنترل نماييم .البته شايد مواردي هم براي حذف فضاي نگاه وجود داشته باشد .به نظر شما اين موارد چيست؟

تصویر  -83صحيح L.R
فعالیت
کارگاهی

تصویر  -84غلطL.R

با دوربين از سوژهاي در حال حركت افقي ،نشستن و برخاستن تصويربرداري كنيد و سعي نماييد فضاي
باالي سر و فضاي نگاه او را حفظ كنيد.
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ارزشیابی واحد يادگيري ضبط تصوير خارج از استوديو
شرح کار:
تهيه تجهيزات ،آماده سازي تجهيزات ،تعیین زاویه دوربین و اندازه نما و ترکیب بندی تصویر و تصويربرداري ،جمع آوري وسايل
و كنترل تجهيزات ،ضبط تصویر خارج از استودیو
استاندارد عملکرد:
تصویربرداری یک برنامة کوتاه تلويزيوني در خارج از استودیو بر اساس طرح برنامه و دكوپاژ آن
شاخصها:
 -1ضبط تصویر مناسب از نظر ارتفاع دوربین ،اندازه نما ،لنزها با توجه به دکوپاژ مربوط و شرایط تصویربرداری
 -2انتخاب ترکیببندی مرتبط با نما (با توجه به داستان و طرح) از نظر مکان جایگیری شخصیتها ،فضای باالی سر ،ارتباط
شخصیتها با یکدیگر و غيره
 -3حرکت یکدست و بدون وقفه و همتراز با سطح دوربین بر روی وسایل حرکتی و با سهپایه
شرایط انجام کار ،ابزار و تجهیزات:
مکان :فضاي آزاد
ابزار و تجهیزات :قلم ،كاغذ ،انواع دوربین ،انواع منابع تغذیه ،انواع لنزها ،انواع سهپایه ،انواع تراولینگ ،انواع کرین ،انواع فیلتر
دوربین ،رفلكتورها ،ديفيوزرها
معیار شایستگی:
ردیف
1

2

3
4

5

مراحل کار

حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو
2

تهيه تجهيزات
آمادهسازي تجهيزات
تعیین زاویه دوربین ،اندازه نما و ترکیببندی تصویر
ضبط تصویر خارج از استودیو
جمعآوري وسايل و كنترل تجهيزات

شایستگی های غیرفنی ،ايمني ،بهداشت ،توجهات زيستمحيطي و نگرشي:
مدیریت کار و کیفیت ( ،)N 62-63رعایت نکات ایمنی مربوط به استفاده از جریان
برق ،ارتفاع ،شرایط آب و هوایی مختلف ،لباس کار مناسب ،کفش مناسب ،دقت در
نصب تجهيزات نور ،دوربين و حركت ،دقت در حمل تجهيزات ،حفظ محيط زيست
گياهي در زمان به كارگيري تجهيزات حركتي و نوري ،آلوده نکردن محیط زیست
با مواد مصرفی همچون باتریها و  ،...روحیة کار جمعی

2

2

2
1

2

میانگین نمرات

*

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2است.
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