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پودمان 4

تصویربرداری استودیویی

تصویربرداری فقط در مکانهای خارج از استودیو انجام نمیشود.
بسیاری از برنامههای تلویزیونی شامل تئاترهای تلویزیونی ،مسابقات،
میزگردها و ...در دکورها و فضاهای استودیويی تصویربرداری میشود.
در این مرحله ،برخالف تصویربرداری پرتابل در خارج از استودیو،
اغلب با یک دوربین انجام میشود؛ یک گروه چندنفره تصویربرداری با
چندین دوربین با یکدیگر عوامل تخصصی کار برنامهسازی استودیويی
را انجام میدهند.
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1

واحد یادگیری

طراحی تصویربرداری استودیويی
آيا تا به حال پيبردهاید؛
استودیوی تلویزیونی چه تفاوتهایی با مکانهای تصویربرداری خارج از استودیو دارد؟
آیا تمام عواملی که در یک کار پرتابل با یکدیگر همکاری میکنند ،در استودیو نیز حضور دارند؟
اصوالً چرا بعضی از برنامهها را در استودیوهای تلویزیونی تصویربرداری میکنند؟

هدف از این واحد یادگیری
هنرجویان در این واحدیادگیری ،مهارت کار با ابزار در استودیوی تلویزیونی و عوامل برنامهساز در استودیو
را کسب میکنند.

استاندارد عملكرد
طراحی و تعیین شیوه تصویربرداری یک برنامه کوتاه  10دقیقه ای تلويزيوني بر اساس طرح برنامه
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طراحي تصويربرداري استوديويي
تصور شما از يك استوديوي تلويزيوني ( )TV Studioچيست؟ به اين تصاوير نگاه كنيد.

تصویر1

تصویر2

تصویر3

تصویر4

تصویر5

تصویر6
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فضايي وسيع با ديوارهايي عايق صدا و به رنگ سیاه براي ممانعت از برگشت و ورود صدا ،پردههاي آويزان
بلند ( )Cyclorama Cameramanبه رنگهاي مختلف سياه ،خاكستري و شايد سفيد ،چراغهاي آويزان از
سقف و دوربينهايي بزرگ و شايد دكورهايي متنوع در سه طرف آن .كمي آن طرف تر پنجرهاي بزرگ ،اتاقي
پر از مانيتورهاي رنگي و ميزهاي متنوع با كليدها و چراغهاي كوچك رنگي.
اين توصيف ميتواند تمام تصور شما را از يك استوديوي تلويزيوني و اتاق فرمان نشان دهد.
براي تصويربرداري استوديويي ،كار را بايد از كجا شروع كرد؟
بخشهاي مرتبط با اين موضوع كدام است؟ با چه كساني بايد آشنا شويم؟
شرح وظايف مان به عنوان تصويربردار استوديويي چيست؟
کارگروهی

در مورد تفاوتها و شباهتهاي تصويربرداري در استوديو و خارج از استوديو با يكديگر بحث كنيد.

آشنايي با ساختار استوديو
استوديوي تلويزيوني محلي مناسب و مجهز براي ساخت برنامۀ تلويزيوني است كه دارای تمامي امكانات
صوتي و تصويري است و تجهيزات الزم جهت پرداخت و تنظيم صدا و تصوير را نيز دارد .قسمتهايی همچون
اتاق كنترل توليد یا اتاق فرمان اصلي ( ،)Master Control Roomاتاق كنترل فني یا نودال ( )Nodalو اتاق
كنترل صدا در يك استوديوي تلويزيوني وجود دارد.
وقتي براي اولين بار در يك استوديوي تلويزيوني پا ميگذاريد ،ممكن است بسيار حيرتزده شويد .از دكورها،
پروژكتورهاي زياد ،دوربينها ،وسايل كار و افرادي كه هر كدام مشغول كاري هستند .انگار در هرج و مرجي
خو د خواسته به طرف نظمي كامل پيش ميروند؛ كاركناني متخصص در كار خود با حس رفاقت براي پيشبرد
كار؛ البته گاهي هم همراه با اختالف نظرهايي براي رسيدن به هدف بهتر.

ويژگيهاي ظاهري استوديو
اغلب استوديوها به صورت چهارگوش و با مساحتهاي مختلف ساخته ميشوند .در استوديوهاي بزرگتر امكانات
فني بيشتري وجود دارد .كف استوديوها هموار است و از موادي ساخته ميشود كه بسيار مستحكم است و
صيقلي و لغزنده نيست .به همين دليل حركات دوربين بهوسيله پايه ،بدون تيك و كام ً
ال يكدست خواهد بود.

تصویر7
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كف استوديو با چه رنگي رنگآميزي شده است؟
علت انتخاب اين رنگ چيست؟
اصوالً رنگ غالب در استوديو چه رنگي است؟
يك سيستم تهويۀ قوي و بدون سر و صدا ،درجۀ حرارت مطبوعي را براي استوديو فراهم ميآورد .هميشه
فضاي ايمن ،پشت پردهها يا دكورها وجود دارد که در صورت نياز مجريان يا بازيگران بتوانند از آن طريق وارد
دكور شوند و يا در صورت خطرات احتمالي ،عبور و مرور مأموران آتشنشاني به خوبي انجام شود .ديوارهاي
بلند با عايق ضخيم و همچنين ارتفاع زياد سقف استوديو از ديگر شاخصههاي آن است .در ديوارههاي كنار
استوديو ،پريزهاي مخصوص كابل دوربين و پريزهاي كابل صدا تعبيه شده است.
فعالیت
کارگاهی

با حضور در استوديوی تلويزيوني ،گزارش كاملي از ساختار ظاهري و جزئيات مربوط به آن تهيه كنيد و به
سؤاالت باال پاسخ دهيد.

دوربين استوديویی
دوربين استوديويي مهمترين ابزاري است كه در اختيار تصويربردار قرار ميگيرد تا به وسيلۀ آن اصليترين كار
برنامهسازي را انجام دهد.
گرچه سازوكار اغلب دوربينهاي تصويربرداري تقريباً شبيه يكديگر است ،ولي بين دوربينهاي تصويربرداري
پرتابل ( )Portableو استوديو تفاوتهاي چشمگيري وجود دارد .اولين تفاوت در شكل ظاهري دوربينهاي
استوديويي است كه با دستههايي در دو طرف ،شبيه موتورسيكلت است.
امروزه تنوع دوربينهاي پيچيده و حساس تلويزيوني شگفتآور است .در زمينۀ تهيۀ برنامههاي خارج از استوديو،
دوربينهاي تلويزيوني قابل حمل (پرتابل) به متصدي دوربين يا تصويربردار امكان ميدهد كه به تنهايي با نصب
يك چراغ كوچك روي دوربين و يك ميكروفون قوي ،از عهده كار ضبط يك برنامه ساده برآيد و تصوير و صدا
را به نقطهاي ديگر بفرستد؛ ولي دوربينهاي استوديويي به مراتب حجيمتر ،سنگينتر و با سازوكارهاي ويژهاي
طراحي و ساخته شدهاند .اين دوربينها عموماً بر پايۀ هيدروليك يا سه پايه چرخدار نصب میگردند و با كابل
چندرشتهاي از طريق پريز ديوار استوديو به واحدهاي كنترل تصوير مرتبط ميشوند .از اين نظر هنگام كار با آنها
بايد مشكالت حركت ،كنترل دوربين و همچنين كابلهاي تصوير متصل به آن را در نظر داشت.

تصویر9

تصویر 10
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با پيشرفت تكنولوژي ساخت وسايل تصويربرداري ،دوربينها و سهپايههاي استوديويي نيز با قابليتهاي بيشتر و
بهتري طراحي شدهاند .اين قابليتها سبب ميشود تصويربردار در شرايط ايدئالتري وظيفة خود را انجام دهد.

اجزای دوربين و سهپايۀ استوديويي()Camera Mounting

عدسي دوربين :در اغلب دوربينهاي تلويزيوني لنز زوم است .اين لنز با فواصل كانوني مختلف امكان
دستيابي به نماهايي با اندازههاي متفاوت را ميدهد .روي عدسي ،گزينهاي به نام اكستندر ()Extender
با عالمت اختصاري  2Xوجود دارد كه با استفاده از آن ميتوان با دو برابر كردن فاصلۀ كانوني امكان ثبت
نماهاي بسيار درشتتري را پيدا كرد .البته بايد دقت داشت در هنگام استفاده از  2Xبايد از ديافراگم بازتري
استفاده نمود تا تصوير تاريك نشود.

تصویر11

بدنة اصلي دوربين :المپ دوربين و در شكل پيشرفتهتر آن  )Charge Cobbled Device) CCDیا COMS

و تمام مدارهاي الكترونيكي كه تبديل نور به سيگنال تصوير را انجام ميدهند ،در آن قرار دارد.

تصویر12
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نماياب( :)Viewfinderنسبتاً بزرگ كه تصوير همان دوربين و همچنين دوربينهاي ديگر را ميتوان در آن
ديد .تصويربردار با دكمههاي مختلفي كه مربوط به كنتراست ،روشنايي ،زبرا و عالمت وضوح لبة تصاوير است،
تصوير نماياب را تنظيم ميكند .در باالي نماياب ،چراغ قرمزي به نام تالي( )Tallyوجود دارد كه وقتي روشن
باشد ،نشانۀ اين است كه تصوير اين دوربين توسط كارگردان انتخاب شده است و ضبط ميشود .مجريان و
بازيگران نيز به واسطة روشن شدن اين چراغ موقعيت خود را نسبت به آن دوربين تعريف كرده و يا به طرف
آن نگاه ميكنند .

تصویر13

اينتركام ): Intercom(Comunicationیا ارتباطات داخلي كه تصويربردار از طريق هدفون به طور مستقيم با
كارگردان در ارتباط است و فرامين الزم را براي اجرا ميشنود.

تصویر14
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سهپايۀ چرخ دار :دوربين روي كلگي آن نصب ميشود .به واسطة چرخهاي سهپايه جابهجايي دوربين سريع
انجام ميشود و تصويربردار ميتواند در موقعيتهاي جديد قرار بگيرد.
روي چرخها قفل و همچنين حفاظهاي قابل تنظيمي قرار گرفتهاند كه مانع برخورد پايه با موانع كف استوديو
(مثل كابلهاي دوربين) ميشود.
تصويربردار به كمك دستيار فني استوديو ميتواند ارتفاع سهپايه را تغيير دهد .ارتفاع نوعي از اين سهپايهها
به واسطة وجود هواي فشرده در ستون وسط پايه بهراحتي قابل تغيير است.

تصویر15

تصویر16

سهپايه چرخدار مجهز به پدستال (:)Pedestal
اين وسيله از رايجترين پايهها در استوديوها است كه
از قابليت مانور فوقالعادهاي برخوردار است.
به واسطة وجود هواي فشرده يا هيدروليك بودن
ستون وسط پدستال ،ارتفاع اين سهپايه بهراحتي
قابل تغيير است و اين امكان را به تصويربردار ميدهد
كه ضمن هدايت پايه در جهات مختلف به وسيلۀ
حلقۀ گرد شبيه فرمان ،ارتفاع آن را نيز كم يا زياد
نماید و در عين حال ،وضوح و تركيببندي تصوير را
به خوبي حفظ كند .البته چنين به نظر ميرسد كه
انجام همه اين كارها چندان ساده نباشد.
حرکت پدستال یا بوم ( :)Boomحرکتی است که
دوربین در راستای عمودی ،باال یا پایین میرود.
تصویر17
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حلقۀ گرد :هدایت حرکت دوربین به سمت چپ،
راست و جهات مختلف را برعهده دارد .این حلقه
به سه چرخ غلتکدار دوربین متصل است و سبب
جابهجایی راحت دوربین میشود.
دسته های پَن :در دو طرف دوربین قرار گرفته
که روی دسته سمت راست کنترل زوم و روی
دسته سمت چپ کنترل فوکوس قراردارد .با این
دستهها تصویربردار عالوه بر انجام حرکات افقي و
عمودي (پن و تیلت) ،میتواند در زمانی کوتاه با
یک دست زوم و با دست دیگر تصویر را واضح کند.

تصویر18

کابلهای تصویر :همهجا همراه دوربین است و سیگنالهای نور و صدا را به اتاق فرمان منتقل میکند .از
آنجا که کف اغلب استودیوهایتلویزیونی به وسیله کفپوشها یا مواد مخصوص دیگری هموار شده است،
تصویربردار میتواند به وسیلۀ سهپایههای استودیویی تمام حرکات دوربین را ،مانند یک موتورسوار ماهر ،به
راحتی انجام دهد.
فعالیت
کارگاهی

در استودیوی تلویزیونی آموزشی نحوۀ کار با دوربین استودیویی را تمرین کنيد .در این فعاليت سرعت عمل
تصویربردار در قاب بستن با لنزهای مختلف ،حرکات افقي و عمودي (پن و تیلت) ،انجام حرکات دوربین
کف استودیو و وضوح تصویر بسيار با اه ّميت است.

کارکنان استودیوی تلویزیونی
به جز وسایل استودیو و اتاق فرمان،
تصویربردار با همکاران زیادی روبهرو خواهد
شد که با برخی از آنها به طورمستقیم و با
برخی به طور غیرمستقیم در ارتباط است.
برخي از اين افراد عبارتاند از :نورپرداز،
متصدي تنظيم تصوير ،صـدابردار ،منشي
صحـنه ،كارگردان تلويزيـوني ،سوئيـچر،
كارگردان هنري (بازيگردان) و مدير صحنه.
به غیر از اینها عوامل دیگری نیز در تولید
برنامۀ تلویزیونی حضور فعال دارند که
بیشتر پشت صحنه هستند و کمتر به
چشم میآیند.

تصویر19
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تهیهکننده ،دستیار تهیه ،گریمور ،طراح صحنه ،سازندگان دکور ،گرافیستها و مهندسان فنی از دیگر افرادی
هستند که در ساخت برنامههای تلویزیونی شرکت دارند .استوديوهاي بزرگ ،انبار و محل نگهداري از دكور و
وسايل صحنه در مجاورت خود دارند.
همچنين كارگاه ساخت دكور از طريق درهاي بزرگ با استوديو در ارتباط هستند .اغلب محلی خاص ديگري
هم برای حفظ و نگهداري دوربينها ،بوم صدا و مانيتورها در استوديو وجود دارد و در غير اينصورت در همان
گوشه و كنار استوديو در پاركينگ نگهداري ميشوند .اتاق چهرهپردازي يا گريم ( )Make Upهم از ملزومات
هر استوديوي تلويزيوني است.
فعالیت
کارگاهی

با حضور در استودیوی تلویزیونی در حال ضبط با عملکرد این عوامل آشنا شوید و گزارش مکتوب تهیه
کنيد .سپس دربارۀ هر يك از آنها دركالس به بحث و گفتوگو بپردازيد.

دکوپاژ( )Decoupageو کارت اطالعات دوربین()Camera Card

اگر در حال ضبط برنامههای نمایشی باشید قطعاً کارگردان هنری و کارگردان تلویزیونی ،تصویرنامهای (دکوپاژ)
که تمام جزئیات مربوط به صحنه ،صدا ،تصویر ،نور و حرکت بازیگران و دوربین در آن نوشته شده را آماده
کردهاند.

تصویر20
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در جدول زير نمونهای از تصویرنامۀ یک برنامه نمایشی تلویزیونی را که با سه دوربین ضبط شده است ،میبینید.
تئـاتر تلویزیونی نفر سـوم :البی هتل سفید
شمارۀ شمارۀ
نمـا دوربین

شـرح نمـای دوربین

بـازی

صـدا

نمای باز از البی هتل :دوربین آهسته
به طرف جلو حرکت میکند تا به نمای
کامل پیشخوان برسد.

مسئول اطالعات هتل پشت
پیشخوان است .چند نفر در
حال عبور هستند.

صدای محیط

نمای بسته از تلفن روی پیشخوان
(اینسرت)

دستی گوشی را برمیدارد.

صدای زنگ تلفن

53

1

54

3

55

2

نمای بسته از شخص پشت پیشخوان
()CU

56

1

نمای کامل پیشخوان

57

2

نمای از روی شانۀ چپ فرد تازهوارد به
شخص پشت پیشخوان ()O.Sh

شخص پشت پیشخوان
گوشی را میگذارد و به آن
فرد سالم میکند.

58

3

نمای بسته از فرد تازه وارد ()CU

جواب

59

1

نمای دونفره ()2Sh

گوشی را برمیدارد و صحبت
دیالوگ:
میکند.
بفرمایید در خدمت
هستم
فردی وارد نما میشود و در
سمت راست کادر میایستد.
برای شخص پشت پیشخوان
سر تکان میدهد .منتظر
میماند.

دیالوگ:
بله حتما تشریف
بیاورید
دیالوگ:
سالم بفرمایید
دیالوگ:
سالم

این اطالعات برای کارگردان بسیار حائز اهمیت است ،ولی تصویربردار لزوماً به تمام این اطالعات نیاز ندارد .کافیست
او مطالبی مرتبط با تصویرهایی که با دوربین خود ضبط میکند ،را بداند .اطالعاتی که تصویربردار به آنها احتیاج دارد،
معموالً روی یک دسته کارت جمعآوری میشود که آنها را عموماً کارت اطالعات دوربين ( )Crib Cardمینامند .هر
دوربینی دسته کارتهای اطالعات مربوط به خود را دارد و نشاندهندۀ تصویرهایی است که تصویربردار الزم است
بداند .هر تصویر به ترتیب زمانی که گرفته میشود ،شمارهگذاری شده است.
همچنین محلهایی که دوربین در طول ضبط برنامه باید در آنجا قرار بگیرد یا حرکت کند ،در کف استودیو
عالمتگذاری میشود و با کارت اطالعات تطبیق داده میشود .حرکات دوربین و ارتفاع آن ،اندازۀ پالن ،وضوح شیء
خاص در صحنه و تغییر فوکوسها از جمله مواردی است که در کارت اطالعات درج میشود .گرچه اين شيوه بهترين
روش براي ضبط چنين برنامههایی است ،ولي در عمل ممكن است با تمام اين جزئيات اجرا نشود.
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نمونهای از کارت اطالعات مربوط به دوربين شماره يك در جدول زیر نشان داده شده است.
تئـاتر تلویزیونی نفر سـوم :البی هتل سفید

کارگروهی

فعالیت
کارگاهی

شمارۀ
نمـا

اندازۀ
نمـا

حرکت دوربین

شرح نمـا

53

 FSالبی هتل به
 FSپیشخوان

دالی این()DI

دوربین آهسته به جلو حرکت میکند و
در لحظۀ زنگ تلفن ثابت میشود

56

 FSپیشخوان

ثابت ()FIX
در صورت نیاز کادر تصحیح شود.

فردی وارد نما میشود و در سمت
راست کادر میایستد

59

نمای دونفره ()2Sh

ثابت ()FIX

ادامۀ ماجرا......

با توجه به مطالب ذكرشده و بر اساس یک برنامه تلویزیونی نمایشی ضبطشده ،کارت اطالعات دوربین با
جزئیات آن را طراحی کنید.

بخشي از يك برنامۀ تلويزيوني زنده يا توليدي را انتخاب كنید و با توجه به تعداد دوربينها ،جاي آنها ،اندازۀ
نماي گرفتهشده بهوسيله هر دوربين ،پالن تصويربرداري را طراحي نمایید و تعداد پالنهاي استفادهشده را
دكوپاژ كنید.

نكاتي درباره تركيببندي تصوير در برنامههاي تلويزيوني
در دكور برنامههاي تلويزيوني در استوديو به هر حال محدوديتهايي وجود دارد ،كه در صحنۀ برنامههاي
خارج از استوديو ديده نميشود .در استوديوها دكورها و دوربينها به يكديگر نزديك هستند .آسمان اليتناهي
در صحنه نداريم و عمق تصوير چندان كه بايد زياد نيست .يكي از مهم ترين نكات اين است كه گاهي سه تا
پنج دوربين همزمان در حال ضبط يك برنامه تلويزيوني هستند و هماهنگي بين تصويربرداران و پرهيز از
خطاهاي تصويري بسيار ضروري به نظر ميرسد؛ از اين رو ،با رعايت نكات سادهاي ميتوان اشكاالت جزئي
را به راحتي برطرف نمود.
 -1از حركات افقي دوربين(پَن) ،حركات عمودي(تيلت) و يا حركت تعقيبي در لنزهاي (بسيار) وايد اجتناب
كنيد.
 -2از حركات عمقي دوربين(دالي) با لنزهاي بسيار تله خودداري كنيد.
 -3تا جای ممکن ،از بهكارگيري عدسي زوم به جاي حركت دوربين خودداري كنيد.
 -4پالنهاي معرفي دكور را از زاويۀ باال تصويربرداري كنيد.
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تصویر 21

 -5در نماهاي از روي شانه  ،)Over Shoulder( OSHاستفاده از لنز تله يا وايد ،از نظر نمايشي كام ً
ال متفاوت
است .البته در اين مورد فاصله بازيگران از يكديگر بسيار اهميت دارد .در انتخاب لنز براي چنين نمايي بايد دقت
كنيد .تفاوت عمده اين دو تصوير چيست؟

تصویر22

تصویر 23

 -6مطمئن شوید؛ که نظر تمام تصويربرداران يك گروه برنامهساز در استوديو ،دربارۀ حداكثر فضاي باالي سر
(هدروم) يكسان است.

تصویر 24

تصویر 25

تصویر 26

تصویر 27
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 -7بسته به اندازۀ نما ،رعايت فضاي نگاه بازيگر و جاگيري صحيح او در كادر بسيار مهم است.

تصویر28

تصویر 29

 -8از گرفتن نماهایی که در آنها اشیا در باالی سر اشخاص هستند ،خودداری کنید.

تصویر30

تصویر 31

 -9از گرفتن نماهای چندنفره که در آنها تصویر شخصی (به صورت تمامرخ یا سهرخ) به وسیله لبۀ قاب به طور
عمودی قطع میشود ،خودداری کنید .در استودیو با تعداد بازیگران محدودی که وجود دارد ،بهراحتی می توان
با جابهجا کردن آنها در صحنه این مسئله را کنترل کرد.

تصویر32
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 -10درگرفتن نماهای گروهی ،افراد را در عمق تصویر قراردهید و از قرار دادن آنها در خط مستقیم خودداری نماييد.

تصویر34

تصویر 35

 -11از گرفتن نماهایی که در آن نیمی از اندام یک بازیگر ،پشت دیگر بازیگران مخفی شده است ،اجتناب کنید.

تصویر36

تصویر 37

 -12بین اشیا و اشخاص مورد نظر در یک قاب تعادل برقرار کنید .از جمع کردن آنها در وسط نما و یا قرار دادن
در کنارههای کادر بدون اینکه چیزی بین آنها باشد ،خودداری کنید.

تصویر 38

تصویر 39

تصویر 40

 -13هنگامی که عمق تصویر را تنظیم میکنید ،وضوح کم یا زیاد تصویر را مد نظر داشته باشيد .این مورد به
خصوص در نماهای نزدیک از روی شانه میتواند جالب توجه باشد.
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 -14در نماهای بسیار عمومی پیشزمینه را با اشیا پر کنید.

تصویر 41

در تمام مواردی که گفته شد ،با جابهجایی دوربین به چپ و راست یا عقب و جلو ،جابهجا کردن بازیگران
یا برخی از اشیای صحنه ،بهکارگیری لنز با فواصل کانونی مختلف و همچنین دقت در وضوح و عمق میدان
میتوان تصاویر مطلوبی را ضبط کرد.
فعالیت
کارگاهی

مطابق موارد ذكرشده در باال ،به شيوۀ صحيح و اشتباه در استودیوی تلویزیونی ،آموزشی تصویربرداری
نمایید و در مورد نتیجه کار با يكديگر بحث و گفتوگو كنيد.

مقدمات تمرین و ضبط برنامه
قبل از شروع تمرین و ضبط برنامه ،تصویربردار و دستیاران فنی استودیو وظایفی را به عهده دارند که باید
انجام دهند .بخشی از این وظایف در حیطه عملکرد دستیار فنی استوديو است که با هماهنگی متصدی تنظیم
رنگ و نور در اتاق فرمان انجام میشود و بخشی ديگر شامل آماده کردن دوربین است .در ذیل خالصهای از
این وظایف بررسی خواهد شد.

وظایف دستیاران فنی استودیو
 -1انتقال دوربینها از پارکینگ استودیو به محل
مناسب در دکور ،طبق نظر کارگردان و اتصال
کابل تصویر هر دوربین .به این کار چیدن دوربین
میگویند که به ترتیب مث ً
ال از چپ به راست دکور
و با شمارههای یک ،دو ،سه و چهار است .گاهي
ممكن است دوربين چهارم در فضاي جدايي از كف
استوديو در روي سازهاي بلند يا در سقف نصب شود.
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 -2تنظیم و کنترل هوای فشرده داخل پایۀ پدستال و در صورت لزوم شارژ آن توسط پمپ باد یا تلمبه دستی.
 -3کنترل ارتباطات داخلي (اينتركام) يا صدای هدفون دوربینها و گوشي مدیر صحنه با اتاق فرمان.
 -4برداشتن درپوش عدسی و اطمینان از تمیز بودن لنز.
 -5کنترل کلگی دوربین ،باز کردن قفل چرخش عمودی (تیلت) و اطمینان از حالت تعادل دوربین و بازکردن
قفل چرخش افقی (پان) و اطمینان از حرکت نرم کلگی دوربین.
 -6کنترل اهرم مخصوص زوم و وضوح تصویر.
 -7تنظیم و کنترل وضوح دقیق عدسیها به وسیلۀ چارت مخصوص (بک فوکوس )Back Focus-و اطمينان
از عدم اشكال در فوكوس كردن لنز دوربين.

تصویر 43

 -8خاموش كردن چراغهاي سقفي استوديو.
 -9تنظیم عدسی دوربینها در یک نمای بسته روی صفحۀ سفید مخصوص وایتباالسنس White Bal�(WB
.)anceپس از اینکه از تمام دوربینها ،نمای بستهای به اتاق فرمان ارسال شد ،متصدی تنظیم رنگ و نور
(نودالمن) رنگ دوربینها را با یکدیگر همسان میکند ،به این کار وایتباالنس میگویند.
 -10قرار دادن مانيتور استوديو در محلي كه مجري و مدير صحنه به راحتي بتوانند ببینند.
 -11زمان تمرین یا ضبط ،دستیاران فنی باید کابلهای دوربین را در کف استودیو جابهجا و جمع کنند تا در
حین حرکت دوربین ،مشکلی به وجود نیاید.
 -12بعد از پایان ضبط ،دوربینها به پارکینگ منتقل میشود.

خصوصیات تصویربردار استودیو
اغلب تعدادي تصويربردار استوديویي هستند كه كارگردانها عالقه مندند با آنها كار كنند .اين تصويربرداران با
كار و تجربه زياد واجد خصوصيات ويژهاي شدهاند .پارهاي از اين ويژگيها در اينجا ذكر ميگردد:
الف) معموالً از تصویربردار استودیو خواسته میشود که در عرض چند ثانیه با تغییر فاصله کانونی لنز یا جابهجایی
دوربین و کشف زاویهای جدید ،موضوع مقابل دوربین را در وضوح کامل و در ترکیبی جدید عرضه نماید.
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این شیوۀ تصویریابی بیشتر در برنامههای تلویزیونی
زنده و تولیدی مانند میزگردها ،مسابقات ،کنسرتها
و ُجنگها کاربرد ویژهای دارد و آن به معناي تسلط بر
ابزار ،خالقیت و حس ذاتی تصویرگری همراه با سرعت
عمل و دقت است.
ب) تصویربردار باید از نظر حسی با موضوع برنامهای
که در حال ضبط است ،ارتباط برقرار کند.
آیا او مشغول ضبط یک کنسرت موسیقی است ،یا
ضبط یک مسابقه فوتبال یا یک برنامه آشپزی؟

تصویر44

پ) تصویربردار باید ذهن آرام داشته باشد تا در طول
ضبط برنامه اشتباهي مرتكب نشود كه قابل جبران
نباشد.
ت) تصویربردار ،در لحظه پایان کار باید مانند
همانند لحظه شروع باشد .گاهی ممکن است مدت
تصویربرداری به  21ساعت برسد.
ث) تصویربردار استودیو باید اجتماعی باشد ،زیرا
او با گروه زیادی از همکاران متخصص و همچنین
تماشاگران و مهمان ها که در استودیو حضور دارند ،در
ارتباط است .نحوۀ رفتار و گفتار درست از نشانههای
یک تصویربردار حرفهایست.
ج) یک تصویربردار باهوش سعی میکند با داشتن اید ه
و استفاده از ابزارهای جدید ،خود را به سطحی متعالی
در کار برساند.

تصویر45

تصویر46

چ) نگهداری و مراقبت از وسایل جزء مسئولیتهای تصویربردار است ،البته ب ه غیر از بخشهای الکترونیکی
که توسط مهندس متخصص کنترل میشود .او باید ابزار کارش را خوب بشناسد و با کمک دستیاران فنی در
استودیو آنها را در بهترین شرایط برای کار آماده کند.
ح) دخالت نکردن در کار بقیه و درگیر نشدن با مشکالت آنها بهخصوص در پخش برنامههای زنده .در غیر این
صورت ،وی تمرکز خود را از دست میدهد و مشکالت دیگری را به وجود میآورد .البته او باید اشکاالت فنی و
هنری بخشهای دیگر را ببیند ،ولی در زمان معینی آنها را گوشزد کند و برای رفع آن مشکل با آنها هماهنگ شود.
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اولین وظیفۀ تصویربردار
اکنون وقت آن رسیده که تصویربردار نیز خود را برای تمرین و ضبط آماده کند .او باید قبل از شروع ضبط
برنامه ،وسایل خود را با دقت کنترل و تنظیم نمايد .کارهایی نظیر :تنظیم منظریاب به لحاظ روشنایی و
کنتراست ،چک کردن اهرمهای زوم و فوکوس ،کنترل چرخهای پایۀ دوربین برای انجام حرکت و گذاشتن
هدفون بر روی گوش و اطمینان از وجود ارتباط با اتاق فرمان.
یک تصویربردار خوب ،از اتالف وقت در تمرين خودداري می نماید و تصویرهایش را به سرعت و با دریافت
حداقل دستور از کارگردان قاببندی میکند .وی نظرات کارگردان را بر اساس توضیحاتی که در کارت
اطالعات وجود دارد ،درک میکند و در کمترین زمان و باالترین دقت تصاویر صحیح و بدون نقص را ارائه
میکند .در تمرین تمام نواقص کار مشخص می شود و هر فرد در جای خود نسبت به رفع آن اقدام خواهد
کرد .تصویربردار با آخرین توصیههای کارگردان محلهای تقریبی دوربین را که از قبل در کف استودیو
عالمتگذاری شده است ،به ذهن میسپارد و با تسلط به ابزار کار آمادۀ ضبط میشود.

نکتۀ آخر
در برنامه زنده شرایط ویژهای حاکم است که در برنامه تولیدی یا ضبط شده وجود ندارد .در برنامههاي تولیدی
میتوان با تکرار و تمرین چندباره به نتیجه مطلوب رسید .تصویربرداری در پخش زنده یعنی هوشیاری باال،
آرامش روحی مطلق و دقت در کار با دوربین؛ تصویربردار تقریباً حق هیچگونه خطایی را ندارد و فقط یکبار
فرصت دارد که بهترین کار را انجام دهد .در اين نوع برنامه حتي كارت اطالعات دوربين نيز وجود ندارد .هيچ
اشتباهي قابل برگشت و اصالح نيست و در عرض چند ثانيه در معرض ديد تعداد زيادي از تماشاگران قرار
ميگيرد .اين لحظه براي تصويربرداران لحظه بسيار سختي است.
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ارزشیابی واحد يادگيري طراحي تصويربرداري استوديويي
شرح کار:

شناخت ساختار استوديو ،بررسي دستورالعمل كارگردان تلويزيوني (كارت اطالعات دوربين) ،طراحي و تعيين شيوۀ تصويربرداري
استوديويي
استاندارد عملکرد:
طراحي و تعيين شيوۀ تصويربرداري يك برنامۀ كوتاه 10دقيقهاي تلويزيوني بر اساس طرح برنامه
شاخصها:
طراحی تصویربرداری استاندارد با توجه به ویژگیهای موجود در طرح به طور مثال شیوة استفاده از قرارگیری  3دوربین در
صحنه ،قرارگیری  2دوربین در صحنه یا به صورت تک دوربین

شرایط انجام کار ،ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه تصویربرداری
زمان 30 :ساعت
ابزار و تجهیزات :قلم ،كاغذ ،دوربين استوديويي

معیار شایستگی:
مراحل کار

ردیف
1

شناخت ساختار استوديو

1

2

طراحي و تعيين شيوه تصويربرداري استوديويي

2

شایستگی های غیرفنی ،ايمني ،بهداشت ،توجهات زيستمحيطي و نگرشي:
مديريت مواد و تجهيزات( ،)N54دقت در بهکارگيري امكانات فني در استوديو،
رعایت اخالق حرفه ای ،رعايت اصول بهرهبرداري ،روحيۀ كار جمعي.
میانگین نمرات
حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2است.
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2

واحد یادگیری

ضبط تصویر در استودیو
آيا تا به حال پيبردهاید؛
چه تفاوتهایی بین تصویربرداری در استودیوی تلویزیونی و مکانهای خارج از استودیو وجود دارد؟
آیا یک تصویربردار پرتابل که اغلب با یک دوربین تصویربرداری میکند ،قادر است در استودیویی که
چندین دوربین در کنار یکدیگر تصویر میگیرند ،کار کند؟

هدف از این واحد یادگیری
هنرجویان در این واحد یادگیری ،ضبط تصویر در استودیوی تلویزیونی و توصیههایی برای انجام هر چه
بهتر آن را فرامیگیرند.

استاندارد عملكرد
تصویربرداری یک برنامۀ کوتاه تلويزيوني در استودیو بر اساس طرح برنامه و دكوپاژ آن
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ضبط تصویر در استودیو

همانطور كه قب ً
ال گفته شد ،ارتباط حسی تصویربردار با برنامه و عالقۀ او به موضوع آن قطعاً در نتیجه کارش
تأثیر خواهد گذاشت و او را مصمم میکند که بهترین کیفیت را ارائه دهد .تصویربردار خوب ترکیبی از
آگاهیهای فنی ،سرعت انتقال ،بینش هنری و قدرت پیشبینی را دارد.
با اعالم مدیرصحنه ،تصویربرداران ،صدابردار ،بازیگران یا مهمانها و بقیه عوامل آمادۀ ضبط میشوند .فرض
کنید در حال ضبط یک برنامۀ نمایشی هستیم.
لوکیشن یا دکور ،البی یک هتل است .سکوتی حیرتانگیز بر صحنه حکمفرماست .با دستور کارگردان دوربین
شماره یک از وسط دکور حرکت میکند و به طرف پیشخوان اطالعات هتل میرود .صدابردار نیز با بوم صدا
به همان طرف در حال حرکت است .چند بازیگر از جلوی دوربین رد میشوند .تلفن روی پیشخوان زنگ
میخورد .كارگردان به دوربين سه و نماي بستهاي از تلفن كه دستي گوشي را برميدارد ،برش ميزند .مسئول
اطالعات هتل گوشی را برمیدارد .تصویربردار دوربین دو نمای بستهای از شخص پشت پیشخوان میگیرد،
کارگردان به دوربین او سوئیچ میکند .....
ناگهان صدایی از استودیو طنین میافکند:
«لطفاً نگهدارید» .همه چیز متوقف میشود .دوربینها و بازیگران به جای قبلی خود بازمیگردند .کارگردان
برنامه از اتاق فرمان توضیح میدهد که چگونه تغییری کوچک در موقعیت بازیگران نمای بهتری را امکانپذیر
میسازد .کارگردان از طریق گوشی از تصویربردار دوربین یک میپرسد آیا میتواند دوربین را کمی عقب
بکشد؟ تصویربردار در اينتركام به كارگردان توضيح ميدهد كه اين كار عملي نيست و دوربین دیگری به طرف
دوربین اول میچرخد تا کارگردان موقعیت او را ببیند .سپس کارگردان میتواند مشکالت پشت صحنه را
ببیند و حرکات دوربینها را مجددا ً هماهنگ کند .مدیر صحنه از طریق اينتركام فرمان شروع را از کارگردان
میگیرد .وی پس از دعوت به سکوت ،به بازیگران عالمت میدهد و قصۀ ضبط همچنان ادامه خواهد یافت .در
طول ضبط ،تصویربردار باید از طریق امکانی که در منظرهیاب وجود دارد ،تصاویر دیگر دوربینها را هم کنترل
کند تا ضمن کنترل هدروم و هماهنگی با آنها ،آخرین اصالحات را در تصویر انجام دهد.
تصویر 47
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کارگروهی

حداقل با دو دوربین ،یک قطعۀ نمایشی را در استودیوی تلویزیونی آموزشی تمرین و ضبط کنيد.

توصیههایی هنگام تصویربرداری در استودیو

 .1چراغ دوربین( :)Tallyهمیشه مراقب چراغ قرمز
دوربین باشید .این چراغ داخل منظرهیاب و باالی آن
طراحی شده است .وقتی این چراغ روشن است ،بدون
اجازه و اطالع کارگردان دوربین را حرکت ندهید .نمای
شما به وسیلۀ کارگردان انتخاب و سوئیچ شده است.
 .2حالت بدن :از آنجا که تصویربردار در استودیو به
تنهايي دوربین را حرکت میدهد ،زوم و وضوح را نیز
تنظیم میکند .باید بدنش را در حالتی کام ً
ال منعطف و
آماده برای تمام این حرکات نگه دارد .باید آرامش خود را
حفظ کند و با تسلط بر منظرهیاب ،دوربین را حرکت دهد.

تصویر 48

 .3عوامل مزاحم در نما :همواره مراقب ورود میکروفن و سایۀ آن ،چراغهای استودیو ،دوربینها و دیگر
بخشهای خارج از دکور ( )Show Offدر تصویر باشيد .همچنين مراقب باشيد سایۀ شما و دوربین در
پالنهای نزدیک به دکور در تصویر دیده نشود.

تصویر 49

تصویر50

 .4پیشبینی حرکات :هنگام حرکات ناگهانی بازیگر ،مانند بلند شدن یا نشستن یا حرکت به جلو و عقب،
مراقب ترکیببندی و هدروم و وضوح تصویر باشد .شاید با مقداری زوم کردن یا تصحیح کادر خیلی سریع
بتواند ترکیب صحیح را دوباره به وجود آورد .البته در این مواقع تصویربردار میتواند با نشانههایی در بازیگر
منتظر حرکت او باشد ،مث ً
ال وقتی به جلو خم میشود یا دستش را به لبۀ صندلی میگیرد.
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 .5جهت چرخها :هنگام حرکت پایۀ دوربین ،مراقب جهت چرخهای آن باشید .به وسیله حلقهگرد هدایت
دوربین چرخها را در جهتی قرار دهید که میخواهید حرکت کنید .قفل پدستال را باز نگه دارید تا در صورت
لزوم بتوانید ارتفاع دوربین را کم یا زیاد کنید .مراقب موانع احتمالی سر راه باشید و به آرامی حرکت کنید.
 .6پیشفوکوس :همیشه نمای خود را در بستهترین حالت ،فوکوس كنيد تا هنگام تغییر فاصلۀ کانونی (زوم
این و زوم بک) از وضوح خارج نشود .این بدین معنی است که تصویر شما در واضحترین حالت است .البته اين
فوكوس تا وقتي پابرجاست كه فاصلۀ دوربين و سوژه تغيیر نكند؛ در غير اين صورت ،بايد فوكوسكشي كرد.
 .7هدف از حرکت عمقی :قبل از شروع حرکت دوربین به جلو بدانید که به قصد چه کسی یا چه چیزی
حرکت را شروع کردهاید و بدون هیچ تردیدی به طرف او حرکت کنید .در هنگام حرکت رو به جلو از آنجا که
به کادر بستهتری میرسید مراقب لرزشهای دوربین و وضوح تصوير باشید.
 .8وضوح در حرکت عمقی :در استودیو تصویربردار خود مسئول وضوح تصویر است .در حرکات رو به جلوی
دوربین (دالی این) تمام حواس تان به منظرهیاب و بخش مشخصی از سوژه مث ً
ال صورت او باشد .زمانيكه
احساس کردید تصویر در حال تار شدن است ،با تغییر جزئی در اهرم وضوح تصویر ،آن را واضح کنید .البته
از قبل به ذهن بسپارید که اهرم را به کدام جهت باید حرکت بدهید.
چه توصیههای دیگری به ذهن شما میرسد؟
این توصیهها تمامنشدنی است .فقط و فقط با تمرین زیاد می توانید بدون نقص کار کنید .پس فقط تمرین
کنید.
فعالیت
کارگاهی

با بهکارگیری توصیههای باال ،حرکت عمقی دوربین ،حرکت با بازیگر و ترکیب حرکت دوربین و بازیگر
را تمرین کنید.

با حضور در یک استودیوی تلویزیونی در حال ضبط از پشت صحنه برنامههای زنده تولیدی و نمایشی،
گزارشی مکتوب و مصور تهیه کنيد و سپس در موردآن به بحث و گفتوگو بپردازيد.
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ارزشیابی واحد يادگيري ضبط تصوير در استوديو
شرح کار:
تمرين ميزانسن با دوربين ،ضبط تصوير با تمام جزئيات ،بازبيني و تعيين زمانبندي ،ضبط نهايي
استاندارد عملکرد:
تصویربرداری یک برنامۀ کوتاه تلويزيوني در استودیو بر اساس طرح برنامه و دكوپاژ آن
شاخصها:
 -1ضبط تصویر مناسب از نظر ارتفاع دوربین ،اندازه نما ،لنزها با توجه به دکوپاژ مربوطه 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
 -3حرکت یک دست و بدون وقفه و همتراز با سطح دوربین بر روی وسایل حرکتی و یا سهپایه
شرایط انجام کار ،ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه تصویربرداری
ابزار و تجهیزات :قلم ،كاغذ ،انواع دوربین استوديويي ،انواع سهپایه ،انواع دستگاههای ضبط و ذخیرهسازی تصویر استودیویی
معیار شایستگی:
مراحل کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

1

تمرين ميزانسن با دوربين

1

2

ضبط تصوير با تمام جزئيات

2

3

بازبيني و تعيين زمانبندي

2

4

ضبط نهايي

3

شایستگی های غیرفنی ،ايمني ،بهداشت ،توجهات زيستمحيطي و نگرشي:
مدیریت زمان ( ،)N64دقت در بهكارگيري دوربين استوديويي ،حفظ صحنه ،ثبت و
خلق تصوير براي عينيت بخشيدن نظرات كارگردان.
میانگین نمرات

2

*

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

155

