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نمونه جدول بودجه بندي: طراحي تصویربرداري استودیو واحد یادگیری 1 ـ پودمان 4

رئوس محتواپودمانواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

31آشنايي با استوديوي تلويزيوني و عوامل آن4طراحي تصويربرداري استوديوجلسه 1

4ـحضور در استوديوي تلويزيوني )عملي(4طراحي تصويربرداري استوديوجلسه 2

31آشنايي با دوربين استوديويي4طراحي تصويربرداري استوديوجلسه 3

4ـكار با دوربين استوديي در استوديويی )عملي(4طراحي تصويربرداري استوديوجلسه 4

22شناخت دكوپاژ و كارت اطالعات دوربين 4طراحي تصويربرداري استوديوجلسه 5

22آشنايي با تركيب بندي در برنامه هاي تلويزيوني4طراحي تصويربرداري استوديوجلسه 6

آشنايي با وظايف دستيار فني استوديو  و خصوصيات 4طراحي تصويربرداري استوديوجلسه 7
22تصويربرداري   استوديويي

ارزشيابي، مهارت دوربين استوديويي و طراحي 4طراحي تصويربرداري استوديوجلسه 8
استوديويي 2ـتصويربرداري 
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مقدمه   

استوديو محلي است براي توليد، ضبط و پخش برنامه هاي تلويزيوني. يک استوديو 
بايد طوري طراحي شود كه گنجايش تمام وسايل و ابزار الزم براي توليد برنامه را 
داشته باشد. بسته به وسعت استوديو، تعداد و تنوع اين تجهيزات متفاوت خواهد 
حداقل  حركت  براي  كافي  فضاي  حداقل  تلويزيوني،  استوديوي  طراحي  در  بود. 
يک دوربين وجود داشته باشد. اگرچه با وجود استفاده از عدسي هاي زوم، حركت 
دوربين ممکن است محدودتر باشد ولي استفاده از فضا و اندازة استوديو بر نحوة 

گرفتن تصوير تأثير مي گذارد.

مواد و تجهیزات  

قلم، كاغذ، دوربين استوديويي.

دانش افزایی   

استوديوهاي تلويزيوني بسته به نوع كاركرد در شکل هاي گوناگون طراحي و ساخته 
مي شوند. يک استوديوي ساده براي ضبط پالتو مجري، فقط با يک دوربين و بدون 
نياز به سيستم ضبط و ميز تركيب تصاوير و حتي ميز صدا مي تواند كار خود را 
ضبط  دوربين  هارد  يا   كاست  روي  تصويري  و  صوتي  اطالعات  تمام  دهد.  انجام 
مي شود و در مرحله بعد در تدوين، تصاوير ضبط شده در استوديو با تصاويري ديگر 

تركيب شده و خروجي نهايي به دست مي آيد.

واحد طراحی تصویربرداری استودیویی
یادگیری 1

پودمان 4 : تصویربرداری استودیویی
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شرايط  دارند،  پيچيده اي  فني  امکانات  كه  تلويزيوني  عظيم  استوديوهاي  در  اما 
تصوير،  و  صدا  تركيب  ميز  مونيتورها،  دوربين ها،  تعداد  حکم فرماست.  ديگري 
براي  متفاوت  ظاهري  تخصصي،  تجهيزات  ديگر  و  نورپردازي  پروژكتورهاي 

استوديوي حرفه اي به وجود مي آورد.

استودیوها از نظر وسعت   

استودیوهاي محلي
تقسيم  متوسط  و  دسته كوچک  دو  به  اندازه  نظر  از  محلي  يا  استوديوي كوچک 
مي شوند كه از نظر مساحت و طول و عرض و ارتفاع متفاوت هستند. استوديوي 
كوچک با طول و عرض 15×10 متر و ارتفاع 3/5 متر داراي مساحت 150 متر مربع 
است و استوديوي متوسط با طول و عرض 18×12 متر و ارتفاع 7 متر داراي مساحت 

216 متر مربع است.

مرکز بزرگ تلویزیوني
بزرگ  و  متوسط  كوچک،  دسته  سه  به  اندازه  جهت  از  تلويزيوني  بزرگ  مركز   
تقسيم مي شود كه از نظر طول، عرض، ارتفاع و مساحت متفاوت است. استوديوي 
كوچک با طول و عرض 22×15 متر و ارتفاع 9 متر، 330 متر مربع مساحت دارد. 
استوديوي متوسط با طول و عرض 28×24 متر و ارتفاع 10 متر، 672 متر مربع 
مساحت دارد و استوديوي بزرگ با طول و عرض 32×32 متر و ارتفاع 13 متر، 

1024 متر مربع مساحت دارد.
است  شده  گرفته  نظر  در  استوديو  در  موجود  تجهيزات  برحسب  استاندارد  ابعاد 
استوديوي  براي  ابعاد  نسبت  مناسب ترين  باشد،  متغير  حدودي  تا  مي تواند  و 
دليل  به   1 به   1 ابعاد  نسبت  كوچک  استوديوهاي  در  است.   3 به   1 تلويزيوني 

پيدايش آكوستيک ناخوشايند، مطلوب نيست.
يکي ديگر از فاكتورهاي مهم در طرح استوديو ارتفاع سقف است. اگر ارتفاع سقف 
كم باشد، دوربين هنگام ضبط تصوير ناخواسته، قسمت هايي از قبيل پروژكتورهاي 
سقف و يا ميکروفون هاي سقفي را در برمي گيرد. حداقل ارتفاع سقف الزم براي 
يک استوديوي حرفه اي تلويزيوني براي توليد برنامه هاي معمولي 4 متر و حداكثر 
13 متر مربع است. استوديو نبايد پنجره اي به خارج داشته باشد، چون كنترل نور 
داخل استوديو مشکل مي شود، مگر پنجره اي كه به اتاق فرمان مشرف باشد و يا 
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پنجره اي در دكور.
كف استوديو با تزريق مواد مخصوصي به نام اپوكسي ساخته و پرداخته مي شود. اين 
مواد حالت مذاب گونه دارد. وقتي كف استوديو سيمان كاري و صاف شد اين مواد 
تزريق شده و در مدت زماني كه سرد مي شود كاماًل صاف و يک دست خواهد شد. 
در بعضي از استوديوها ممکن است پس از سيمان كاري و صاف كردن، كف آن را با 
تخته و كف پوش، بپوشانند. مهم اين است كه در هنگام راه رفتن و يا حركت دوربين 

در كف استوديو، صداي مزاحمي شنيده نشود.
رنگ كف استوديو بايد خنثي )خاكستري( باشد تا ازبازتاب نور و ايجاد سايه هاي 
رنگي بر چهره بازيگران جلوگيري كند. در صورت رنگ آميزي كف استوديو، امکان 
شستشوی آن وجود دارد. وقتي برنامة تلويزيوني در حال ضبط يا پخش مستقيم 
است، يک المپ قرمز رنگ با نوشته ON Air در باالي در استوديو روشن مي شود. 
اين به معني هشدار و عدم ورود به استوديو است. همچنين چراغ سبز با نوشته 
Air ready on نشان دهندة پخش پلي بک و آماده شدن استوديو براي پخش زنده 

است.

منابع تصویري استودیو
منابع تصويري در استوديو، شامل دوربين هاي استوديو، دستگاه نمايش فيلم )تله 
نوار ويدئو، دستگاه نمايش اساليد، دستگاه نمايش لوحه،  سينما(، دستگاه ضبط 
دستگاه مولد حروف و منابع تصويري خارج از استوديو است. بخش پرداخت منابع 
در  و  )كروماكي(  خام  برش  و  ويژه  جلوه هاي  مولد  دستگاه هاي  شامل  تصويري، 
اين سيستم ها  از  بخشي  البته  است.  اصلي  تصوير  ايجاد  براي  آنها  تنظيم  نهايت 
در گذشته كاربرد داشته است )مانند تله سينما( و بقيه كارها نيز در سيستم هاي 
ديسک  روي  بر  تصوير  هم اكنون ضبط  مي شود.  انجام  مالنژور  ميز  و  كامپيوتري 

يا  هارد نيز انجام مي شود.

منابع صوتي استودیو
روي  ميکروفون  و  دستي  )يقه اي،  ميکروفون ها  شامل  استوديو،  در  صوتي  منابع 
بوم صدا(، صفحات صوتي )CD( و حلقه هاي رول صدا و فلش است كه افکت هاي 
صوتي، موسيقي و يا صداي ضبط شدة مصاحبه ها را پخش مي كند. بخش پرداخت 
ارتعاشات  يا  اكو  ايجاد  تلفني(،  صافي  )مثل  برابرساز  صافي  شامل  صوتي،  منابع 

مصنوعي در ميز صدا تنظيم مي گردد.
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نورپرداز
نورپردازي  را  برنامه  دكور  نوري،  طرح  طبق  خود  دستياران  كمک  با  نورپرداز 
مي كند، سپس در اتاق فرمان در پشت ميز نور، درصد نور پروژكتورها را تنظيم 
كرده و به دستياران خود آخرين تغييرات جای پروژكتورها، جهت آنها و روتوش 

نور را گوشزد می كند. 

متصدی تنظیم تصویر
كيفيت نور و رنگ دوربين ها توسط متصدي تنظيم تصوير كنترل می شود. بسيار 
مهم است كه تمام دوربين های در حال ضبط تصوير، از نظر رنگ و نور با يکديگر 
باز  يا  درشت  پالن های  تصويربردار،  كه  مواقعی  در  خصوص  به  شوند.  همسان 
می گيرد. اين متخصص بايد در حداقل زمان و بعد از اينکه تصويربردار، پالن مورد 
نظر را بست، نور و رنگ را كنترل كرده و سپس به كارگردان فنی اجازه دهد كه 

تصوير را برای سوئيچ انتخاب كند. به اين شخص »نودال من1« هم می گويند. 

صدابردار2
كيفيت  صدا،  ميز  روی  استوديو،  در  ميکروفون ها  متصدی  همکاری  با  صدابردار 
نهايی صدا را كنترل می كند. همچنين اثرات صوتی ديگر مثل موسيقی و افکت ها3 
و صدای پلی بک ها4 را پخش می كند. صدابردار ضمن كنترل حجم و كيفيت صداي 
برنامه و تطبيق آن با تصوير نهايي به كمک سيستم ارتباط داخلي، متصدي بوم 
يا گروه صدا در استوديو هدايت مي كند. او با تماس دائم خود با متصديان بوم از 
ورود ناگهاني آنها به تمامي دوربين ها يا ايجاد سايه بر ديوار هاي صحنه جلوگيري 
كرده و آنها را در يافتن پرسپکتيو صوتي مطابق با تصاوير نهايي كمک مي كند. از 
طرف ديگر صدابردار مي تواند، اشاره و فرمان هاي كارگردان برنامه را نيز در زمينه، 
هماهنگي كيفي صدا و تصوير از طريق سيستم ارتباط داخلي بشنود. از بلندگويي 

كه در گوشه اتاق فرمان قرار دارد، صدای برنامه شنيده مي شود. 

منشی صحنه5
 اين فرد دست راست كارگردان است و در كنار او بسته به اينکه در حال پخش 
يک برنامه تلويزيونی به صورت زنده باشد يا در حال ضبط برنامه ای توليدی و يا 

Effect ـSound Mixer                      3 ـNodal man                        2 ـ1
Script Girl ـPlayback                           5 ـ4
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وقت  دقيق  كنترل  است.  متفاوت  مقداری  منشی صحنه  وظيفة  تلويزيونی،  تله تئاتر 
اعالم  آكسسوار،  محل  و  بازيگر  لباس  مثل:  صحنه  در  اتفاقات  تداوم  حفظ  برنامه، 
پخش تصاوير از قبل ضبط شده )پلي بک Playback( به مسئول پخش تصاوير، اعالم 
آمادگي به عوامل استوديو و به خصوص تصويربرداران، برای بستن قاب مورد نظر، بر 
اساس كارت اطالعات و در نهايت ارائه گزارش از روند ضبط يا پخش برنامه، بخشی از 

وظايف منشی صحنه است.

کارگردان تلویزیونی1
شخصی كه تصويربردار به طور مستقيم و بدون هيچ واسطه ای از طريق گوشی با وی 
در ارتباط است، كارگردان مسئول تبديل تصوير خام به برنامه تلويزيونی است. وی با 
تسلط كامل به شرايط استوديو و اتاق فرمان و وظايف افراد، گروه برنامه ساز را هدايت 
می كند. او تصاويری را كه به وسيلة تصويربرداران از دوربين های يک، دو، سه يا چهار 
گرفته شده است، را می بيند و بر اساس ذهنيتی كه از نتيجة نهايی برنامه دارد، انتخاب 

و سوئيچ می كند.
برای اين منظور تعداد زيادی مانيتور2 در اختيار كارگردان قرار دارد تا بتواند تصاوير 
منابع مختلف را ديده و انتخاب كند. بعضی از اين مانيتورها تصويرهايی را نشان می دهد 
كه تصويربرداران در استوديو می گيرند، يعنی دوربين های يک، دو، سه و چهار. البته 
او می تواند قاب، تصويربرداری را انتخاب كند و قاب، تصويربردار ديگری را رد كند يا 
او را راهنمايی كند كه تصاويرش را اصالح كند. كارگردان تلويزيونی حق دارد كه از 
تصويربردارش انتظار كارآمد بودن و همچنين عالقه مند بودن به كار را داشته باشد. در 
اين ميان، مونيتور متمايزي ديده مي شود كه به مونيتور نهايي )فينال3( موسوم است، 
كارگردان با در نظر گرفتن تداوم برنامه در دست تهيه، تصوير يکي از مونيتورها را انتخاب 
كرده و آن را به روش هاي متنوعي در مونيتور  نهايي ظاهر مي كند. تصوير مونيتور نهايي 

همان خواهد بود كه ضبط يا پخش مي شود. او همه كارة گروه است.

متصدی ترکیب تصویر یا سوئیچر4
كارگردان تلويزيونی تصميم می گيرد كه تصوير كدام دوربين به تصوير دوربين ديگر 
او در  خود  لزوماً  استاندارد جهانی  و  ولی در سيستم حرفه ای  برش5 )سوئيچ( شود. 
عمل اين كار را انجام نمی دهد. مثال: در يک مسابقه فوتبال ممکن است 30 دوربين 
)يا به اصطالح  اپراتور ميز تركيب تصاوير  يا  اين وظيفه سوئيچر  باشد.  وجود داشته 
اختيار  در  و  كرده  انتخاب  را  كارگردان  موردنظر  تصوير  كه  است  فني(  كارگردان 

Final ـMonitor                      3 ـTelevision Director                       2 ـ1
Cut ـVision Mixer                                  5 ـ4
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تصميم  او  تا  دهد  قرار  تلويزيوني  كارگردان 
يا  تصاوير  تركيب  ميز  او  بگيرد.ابزار  را  نهايي 
تصويری  منابع  تمام  كه  است  مالنژور1  ميز 
شده  قبل ضبط  از  تصاوير  دوربين ها،  از  اعم 
و زيرنويس ها به آن متصل است و هر كدام با 
با  شده اند.  عالمت گذاری  مخصوص  دكمه ای 
دستور كارگردان تلويزيونی و يا طبق تمرينات 
به  را  انجام شده، وی تصاوير مختلف  قبل  از 

Disolve ـFade                    3 ـMelanjor                           2 ـ1
Art Director ـWipe                   6 ـSuperimposition                 5 ـ4

يکديگر برش داده و ضبط برنامه انجام می شود. كارهايی نظير محو تدريجی تصوير 
)فيد(2، ديزالو3 و سوپرايمپوز4 )برهم گذاری( و وايپ ها5 نيز توسط همين شخص و ميز 

انجام می شود. 
يک كارگردان فنی خوب، صرف نظر از آنکه كارگردان تلويزيونی، چه دستوری به او 
داده باشد، هميشه تصوير را پيش از آنکه برش نمايد در مانيتوری كه در برابرش قرار 
دارد بررسی می كند. اگر تصويربردار هنوز مشغول كادربندی است و يا دوربين او ثابت 
اين  نشده است، كارگردان فنی می تواند برش را لحظه ای كوتاه به تأخير بيندازد و 

امکان را به تصويربردار بدهد كه به طور كامل آماده شود.
در ايران اغلب، كارگردان تلويزيونی و كارگردان فنی يک نفر است. اين فرد تصميم 
می گيرد كه كدام تصوير را به كدام تصوير برش بزند و خود او نيز توسط ميز تركيب 

تصاوير اين كار را انجام می دهد.

کارگردان هنري6
يکی ديگر از افرادی كه بخصوص در ايران در برنامه های نمايشی مثل تله تئاترهای 
تلويزيونی در استوديو و در كنار تصويربرداران مشغول فعاليت است، كارگردان هنری 
است. البته هميشه اين اختالف نظر وجود داشته است كه كارگردان تلويزيونی تمام 
مديريت صحنه و برنامه را به عهده دارد و نقش كارگردان هنری را نيز ايفا كند؛ ولی 
با توافق تهيه كننده و هماهنگی الزم، دو كارگردان تلويزيونی و هنری در كنار يکديگر 
ضبط برنامة تلويزيونی را پيش می برند. كارگردان هنری مسئول هدايت بازيگران در 
اجرای نقش، نظارت بر اجرای صحنه، لباس، گريم و همچنين در ارتباط مستقيم با 
كارگردان تلويزيونی برای طراحی حركات دوربين و بازيگران و نحوة قرار گرفتن اين  
دو نسبت به يکديگر است. در اين طراحی كه ميزانسن ناميده می شود، انتخاب لنز، 
نوع حركت دوربين و نحوة اجرای آن و جاگيری محل بازيگران در دكور مورد بررسی 
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دوربين،  حركات  اجرای صحيح  مسئول  كه  تصويربردار  مرحله  اين  در  قرارمی گيرد. 
كادربندی مناسب و وضوح تصوير است با كارگردان تلويزيونی و هنری همراه می شود. 
كارهايي  كه  است  مديرهنري صحنه  همان  هنري  كارگردان  بين المللي  اصطالح  در 
شبيه طراحي صحنه، امورگرافيکي و زيباشناسي صحنه به عهده او است. در ايران اين 

عنوان از تئاتر وام گرفته شد و 
به  تلويزيوني  تله تئاترهاي  در 
بازي ساز  و  بازيگردان  عنوان 

مورد استفاده قرارگرفت.

مدیر صحنه1
 او فردي است كه به وسيلة گوشی از داخل استوديو، رابط بين كارگردان و عوامل 
استوديومجري و ميهمان ها است. همانطور كه از اسم وی پيداست، مديريت صحنه در 
كنترل اوست. بخصوص در پخش برنامه های زنده، كنترل صحنه، اعالم شروع و پايان 
ضبط، گوشزد كردن موارد مورد نياز به ميهمان های برنامه، اعالم به مجريان برنامه، 
براي هماهنگی با دوربينی كه تصوير آن توسط كارگردان برای سوئيچ انتخاب شده 
است و همچنين نحوة استقرار دوربين ها و اعالم به تصويربرداران برای قرار گرفتن 

پشت دوربين در شروع ضبط برنامه به عهدة اوست.
بهتر است عوامل، مجريان و 
ميهمانان برنامه در استوديو 
داشته  او  سخن  به  گوش 
بدون  برنامه  تا ضبط  باشند 

آشفتگی انجام شود.

Floor Manager ـ1
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آشنایي با ساختار استودیو  

Accessoar ـ1

پروژکتورها
بر دكور  استوديو، نصب شده  از سقف  آويزان شده  زياد چراغ هاي  تعداد  هميشه 
با  نورپردازي  است. مدير  انگيز  بسيار جذاب و حيرت  استوديو  يا مستقر در كف 
و  زاويه بندي  با  خود  دستياران  كمک  با  دارد،  اختيار  در  كه  متنوعي  چراغ هاي 

دکورها
در يک استوديوي تلويزيوني كه آمادة ضبط برنامه 
هنر  مي آيد؛  چشم  به  كه  چيزي  اولين  است، 
سه  با  سقف  بدون  اتاق هايي  است.  صحنه  طراح 
كوچکي  المپ هاي  با  كه  رنگي  لته هاي  و  ديوار 
چيده  وسايل صحنه1  شايد  و  شده اند  نورپردازي 
در  است  ممکن  سياه.  كاماًل  زمينه اي  در  شده، 
سه طرف يک استوديوي بزرگ، سه دكور متفاوت 
آن  تمامي  يا  و  باشد  برنامه نصب شده  براي سه 
دكورها مربوط به يک برنامه نمايشي ) تله تئاتر( 
يک  در  برنامه  ضبط  تعدد  دليل  به  گاهي  باشد. 
تکه  تکه  شده،  آماده  قبل  از  دكورهاي  استوديو، 
و  شده  متصل  يکديگر  به  و  منتقل  استوديو  به 
دكور نهايي برنامه را تشکيل مي دهد. پس از پايان 
ضبط برنامه اين دكورها جمع مي گردد و به محل 
مخصوص خود در انبار دكور منتقل مي شود. اينها 

دكورهاي پرتابل هستند.
زياد  ارتفاع  با  بزرگ  درهايي  به  استوديوها  اصوالً 
براي  آن  از  كه  آگوستيک مجهز هستند  كاماًل  و 

انتقال دكورها استفاده مي شود.
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با  آنها،  از  كدام  هر  تنظيمات 
توجه به ساختار برنامه و البته در 
مشورت با كارگردان، نورپردازي 
در  مي دهد.  انجام  را  دكورها 
چراغ ها  كوچک  استوديوهاي 
لوله اي  فلزي  داربست  يک  به 
در نزديک سقف نصب شده اند، 
بزرگ تر  استوديو هاي  در  ولي 
حرفه اي تمام چراغ ها به وسيله 
همچنين  و  شده  جابه جا  ريل 
ارتفاع آن به وسيله يک سيستم 
الکترونيکي به صورت اتوماتيک 

كم يا زياد مي شود.

اتاق فرمان )اتاق کنترل تولید و فني(
از  پاره اي  در  است.  سليقه اي  مسئله  توليد،  كنترل  اتاق  ايدئال  شکل  و  معماري 
اتاق بزرگ و در كنار  ابزار فني الزم در يک  افراد و  استوديو هاي تلويزيوني همه 
يکديگر جمع مي شوند: اين روش از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه بوده و موجب 
همکاري نزديک افراد مي شود. اما از طرفي ممکن است اين فعاليت هاي متفاوت 
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با يکديگر تداخل كرده و تمركز كاري را از بين ببرد. از اين رو برخي شبکه هاي 
تلويزيوني ترجيح مي دهند كه مکان هاي جداگانه اي براي اتاق كنترل توليد، اتاق 
كنترل تصوير )نودال( و اتاق كنترل صدا در نظر بگيرند. استوديوي تلويزيوني از 
ورای پنجره شيشه اي دو جداره بزرگ اتاق كنترل توليد ديده مي شود. در بعضي 
مراكز، اتاق هاي كنترل در سطحي باالتر از استوديو قرار گرفته اند. تصاوير ضبط 
تصوير  كنترل  واحد  بـه  كـابل  طريق  از  استوديويي  دوربين هـاي  تـوسط  شده 
دارد فرستاده مي شود. در  قرار  )نودال(  اتاق كنترل فني تصوير  )1CCU( كه در 
منتقل  تصاوير  تركيب  ميز  به  و سپس  تنظيم شده  دوربين ها  تصاوير  مکان  اين 
مي شوند. آنچه در اتاق فرمان بيش از هر چيز به چشم مي آيد مونيتورهاي بازبيني 
تصوير هستند. اين مونيتورها به طور پيوسته تصاوير دوربين هاي استوديو و ساير 
منابع تصويري استوديو را به نمايش مي گذارند. در اتاق كنترل توليد تصوير مناسب 

جهت ضبط و پخش انتخاب مي شود.

اتاق کنترل صدا
 اتاق كنترل صدا نيز در كنار اتاق كنترل توليد است و بين آنها يک پنجره شيشه اي 
است. در اين مکان مسئول تركيب صدا )صدابردار( پشت ميز بزرگ صدا مي نشيند. 

Camera Control Unit ـ1
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دوربین استودیویي
مورد  جهان  در  كه  تلويزيون  مختلف  دوربين هاي  كردن  فهرست  براي  كوشش 
استفاده است، كاري غيرممکن خواهد بود و حتي اگر چنين فهرستي هم فراهم 
جديد  مدل هاي  و  انواع  مي ماند.  بالاستفاده  بودن  قديمي  علت  به  به زودي  آيد، 
تا  بازار شده  روانه  و  تهيه  دائماً  متفاوت  سازندگان  توسط  تلويزيون،  دوربين هاي 
است(  افزايش  رو  به  دائماً  اهميتش  كه  )رشته اي  تلويزيون  رشد  با  بدين وسيله 
همگاني شود. دوربين هايي كه چند سال پيش وسايلي جالب به نظر مي آمد، حاال 
تقريباً حکم اشياي موزه ها را پيدا كرده است. گرچه چنين وضعي بيشتر انعکاسي 

است از پيشرفت هاي تازه و نه موجب ايرادي بر وسايل قديمي تر.

المپ دوربین

CMOS

CCD

ويديويي  تصويربرداري  دوربين هاي 
گذشته  فصل هاي  در  كه  همان طور 
به  را  نوري  شعاع هاي  شد،  گفته 
تبديل  الکترونيکي  سيگنال هاي 
نسل هاي  دوربين هاي  در  مي كنند. 
گذشته اين اتفاق توسط تيوب يا المپ 
نيز  دوربين ها  و  مي شد  انجام  تصوير 
مي شدند.  نام گذاري  اساس  همين  بر 
پلمبيکن  ويديکن،  تصوير  المپ هاي 
دوربين هاي  در  كه  ايميچ ارتيکن  و 
سياه سفيد و رنگي استفاده مي شدند 
تصوير  المپ هاي  نوع  معروف ترين  از 
بودند. با توجه به مشکالتي چون عدم 
و  شدن  گرم  كم،  نور  در  حساسيت 
 CCD تصوير،  المپ  پايين  عمر  طول 
جايگزين آن شد كه انقالبي بزرگ در 
گرچه  البته  بود.  ويدئو  تصويرسازي 
و  پايين  بسيار  نويز  داراي  CCDها 
مسئله  ولي  بودند،  باال  تصوير  كيفيت 
گرم شدن آنها بود و از نظر اقتصادي 

هم بسيار گران بود.
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در مرحلة بعد با پيشرفت هاي تکنيکي CMOS جاي CCD را گرفت و روزبه روز 
كامل تر شد. CMOSها ارزان تر بود و مشکل گرم شدن نيز نداشت. يکي ديگر از 
داليل مهم اين جايگزيني اين بود كه CCD قادر به ساپورت كردن رزولوشن هاي 

باال مانند k 4 يا k 8 نبود ولي CMOS اين قابليت را داشت.
بعد از گذر از دوربين هاي ديجيتالي، هم اكنون با ورود دوربين هاي HD كيفيت 
تصاوير تلويزيوني به طرز چشمگيري افزايش يافته است. در ايران نيز پخش بعضي 
از شبکه ها به صورت HD انجام مي شود. براي رسيدن به اين استاندارد جهاني الزم 

است كه در سيستم ضبط و پخش تغييرات اساسي انجام شود.
در استوديوهاي تلويزيون در ايران از برند دوربين هاي سوني، اِكي گامي، بلک مجيک 

و فيليپس استفاده مي شود.

استودیوهاي مجازي و کروماکي   

مقدمه
قاعده بر اين است كه در ضبط برنامه هاي تلويزيوني از دكور استفاده شود. دكورها 
براساس نوع برنامه و ساختار آن بسيار متنوع هستند. استفاده از لته هاي بزرگ، 
مبلمان ها، ميزها و وسايل مختلف در دكور، رنگ و جلوة خاصي به برنامه مي دهد. 
قطعاً ساخت و نگهداري دكور، مستلزم انبارهاي بزرگ و صرف هزينه هاي بسيار 

زيادي است. استفاده از كروماكي و استوديوي مجازي راهي جايگزين است.

کروماکي
 كروماكي تکنيکي ساخته شده در تلويزيون است. با استفاده از اين روش بازيگران 
و عناصر صحنه را مي توان از تصوير دوربين خارج و با تصوير ديگري ادغام كرد 
برابر پس زمينه اي مجازي  بازيگر در  بدهد كه در آن  را  تا تشکيل تصوير جديد 
قرار گرفته است. فرايند كروماكي همه اطالعات را از تصوير اصلي مي گيرد و به اين 
شکل عمل مي كند: تصوير شماره يک )مثاًل يک مجري( در مقابل پس زمينه اي 
آبي قرار مي گيرد. دوربين اطالعات نواحي آبي )هرجاي تصوير و در هر لحظه( را 
به طور مرتب به ميز تركيب تصاوير منتقل مي كند. ميز به نحوي، برنامه ريزي شده 
كه رنگ آبي را حذف كرده و جاي آن را به تصوير شماره دو ببخشد. در نهايت 
تصوير نهايي به جاي اينکه پس زمينة آبي را نشان دهد، مجري را در مقابل تصوير 
منبع دوم نمايش مي دهد. مجري ممکن است در تمام طول و عرض اين پرده آبي 
حركت كند، اما گويي حركت او در همه حال در مقابل پس زمينة مربوط به منبع 

دوم انجام مي شود. 
نبايستي در هيچ  كـجـاي  بـاشد،  انتخاب شده  بـه هــر رنـگـي كـه  پس زمينه 
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پيش زمينه )موضوع واقعي( وجود داشته باشد. رنگ آبي به اين دليل به عنوان رنگ 
معيار به كار مي رود كه حذف آن از تصوير اصلي، ساده تر از دو رنگ اصلي ديگر 
است. رنگ پوست انسان آبي ناچيز و در حد صفر دارد و مشکلي در حک تصوير 
چهره هاي انساني به وجود نمي آيد. در صورت وجود ته رنگي از آبي، علت را بايد 
در  مثاًل  يافت.  بازيگر  چهرة  و  بدن  بر  صحنه  در  موجود  آبي  اشياي  انعکاس  در 
پس زمينه  به  را  خود  انعکاس  است  ممکن  كه  براقي  اشياي  از  نبايد  پيش زمينه 
بتاباند استفاده كرد. همچنين لباس بازيگران نيز نبايد آبي يا نزديک به آبي باشد. 
از رنگ هاي  ادوات پيشرفتة كروماكي، مي توان  و  ابزار  و  با تجهيزات  اين حال  با 
در  آبي  و  سبز  رنگ  دو  اخير  سال هاي  در  كرد.  استفاده  پس زمينه  در  نيز  ديگر 
استوديوهاي تلويزيوني و سينمايي مورد استفاده قرار مي گيرند كه براي محيط ها 

و سوژه هاي مختلف هركدام در جاي خود به كار گرفته مي شود.
مشکل ديگر به خطوط مرزي اشيايي مربوط است كه در پيش زمينه قرار مي گيرند. 
تداخل سيگنال هاي تصوير شده و  باعث  بودن خطوط مرزي،  نامشخص  و  مبهم 
منجر به تصويري با لبه هاي لرزان مي شود. موي بازيگران نيز ممکن است باعث 

همين مشکل شود.
بايستي  باشيم،  داشته  پايين  نويز  با  خوب  كروماكي  سيگنال  يک  اينکه  براي 
پس زمينة رنگي را به گونه اي يکنواخت و با نسبت 1:1 نسبت به موضوع نورپردازي 
با وجود  پيشنهاد مي شود.  تا پس زمينه هم حداقل دو متر  فاصلة موضوع  كنيم. 
اين روش، كمبودهايي دارد كه  استانداردهاي كروماكي، در مواردي  رعايت همه 

عبارت اند از:
الف( نورپردازي دراماتیک: از آنجا كه نورپردازي در كروماكي تابع الزامات فني 
برش تصوير است، صحنه هايي با ميزان نور پايين )لوِكي( يا نماهايي با كنتراست 

نوري باال، قابليت برش مناسب را نخواهند داشت.
گرفته اند  قرار  سايه  در  ناگزير  كه  فضاهايي  نورنخورده:  و  تیره  فضاهاي  ب( 
سيگنال مناسب و درستي، توليد نخواهند كرد و بنابراين در اين نواحي تصوير با 

نويز همراه خواهد بود.
روشنايي  تفاوت  دليل  به  بر موضوع:  استودیو  و کف  پرده  رنگ  بازتاب  پ( 
لباس ها، چهره ها و... با وجود رعايت نسبت نورپردازي بين موضوع و پس زمينه، 
بازتاب رنگ آبي يا سبز پس زمينه روي موضوع مي افتد كه در تصوير نهايي رنگ 

پس زمينه را در خود دارد و اغلب رنگ هاي موضوع را تغيير مي دهد.
ت( ترکیب تصویر اجسام شفاف و نیمه شفاف با پس زمینه: در صحنه هايي 
دارند،  وجود  زماني  تغييرات  شرايط  ديگر  و  باران  باد،  مه،  مانند  پديده هايي  كه 
سيستم كروماكي تلويزيون بسيار وقت گير و گران است كه به اين دليل در بيشتر 

برنامه هاي تلويزيوني از آوردن چنين صحنه هايي صرف نظر مي شود.
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جداي از اينها، مواردي وجود دارند كه با سيستم كروماكي اصاًل قابل اجرا نيستند 
مانند: حركت دوربين مثل پن، تيلت، زوم، تراک و... و تغيير فوكوس. در كروماكي 
از فوكوس خارج شود برش تصوير به دليل نقص  اگر تصوير موضوع پيش زمينه 

اطالعات تعريف شده براي سيستم به درستي صورت نمي گيرد.

یک نمونه کروماکي
كف  كنند،  حركت  دوربين  سمت  به  خياباني  طول  در  بازيگران  باشد  قرار  اگر 
استوديو نيز بايد با رنگ پوشانده شود. روش متداول براي اين صحنه، پهن كردن 
پارچه اي در كف استوديو است تا رنگ كردن آن. اما در اين صورت بايد مراقب 
نداشته  وجود  چروكي  و  چين  پس زمينه،  ديوار  و  پرده  اتصال  محل  در  كه  بود 
باشد، زيرا سيگنال دوربين اين چين و چروک ها را در واقع سياه ارزيابي مي كند 
تا آبي يا سبز. همچنين چروک ها را بايد به دقت نورپردازي كرد تا همه سايه هاي 

مشکل ساز از ديد دوربين حذف شوند.

استودیوي مجازي
در واقع تکنولوژي استوديوي مجازي يا دكور مجازي، به عنوان دستاورد منطقي 
تکامل كروماكي، از جنبة آزادانة حركت دوربين و پارامترهاي آن )فوكوس و زوم( 
به ميدان آمده است. به عبارت ديگر: تفاوت اساسي بين يک استوديوي كروماكي 
و يک استوديوي مجازي جداي از مسئلة نورپردازي، در امکان حركت بخشيدن 
به دوربين استوديويي و محاسبه موقعيت فوكوس، زوم و ثبت اطالعات و نسبت 
پيش زمينه و پس زمينة مجازي است. اين روش اندازه گيري و محاسبه وضعيت و 

جهت دوربين، اثر مهمي در استفادة آسان و واقع گرايانه خواهد داشت.
در يک دكور مجازي هنرپيشه را در محيط سه بعدي گرافيکي پس زمينة مجازي 
مسئلة  از  غير  مجازي  استوديوي  و  كروماكي  ديگر  تفاوت  يعني  مي دهيم.  قرار 
حركت دوربين، اين است كه تصوير حک شده روي پردة آبي، يک صحنة سه بعدي 
گرافيکي است كه در آن هنرپيشه ها و دكور به صورت متقابل و به گونه اي مجازي 
بر همديگر تأثير مي گذارند، بدين معني كه هنرپيشه هم با شناخت سيستم در 

هماهنگي حركات دو صحنة مجازي و واقعي كمک مي كند.
در مراحل تکاملي كروماكي تا استوديوهاي مجازي، نرم افزارها و ابزارهايي عرضه 
از آن جمله  برده  بين  از  را  تا حدودي محدوديت هاي كروماكي  بتوان  شدند كه 
نرم افزار ultimate است كه به كمک آن تصاوير گرفته شده در پس زمينة آبي و 
حتي صحنه هاي معمولي را مي توان در برنامة فتوشاپ برش داد و يا صحنه هايي 
مثل باران، مه، دود و... را در كامپيوتر به راحتي قابل شبيه سازي كرد. براي اين 
كار بايستي امکان مدل سازي هندسي، نورپردازي، سطوح و ويژگي هاي محيطي 
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در كامپيوتر به وجود آيند. در اين صورت يک هنرمند كامپيوتر، صحنه را با روش 
ابزارهاي واقعيت مجازي و  از  بهره گيري  با  نور  كامپيوتري طراحي كرده و طراح 
خروجي  پايان  در  و  رسيد  خواهد  موردنظر  جلوة  به  نور(  )پردازش  نورها  چيدن 
و  واقعي  نورهاي  براي  نهايي  داده هاي  به عنوان  را  الزم  پارامترهاي  كامپيوتر، 

زاويه هاي دوربين به كاركنان استوديو خواهد داد.
مي كنند،  حركت  مجازي  دكور  فضاي  در  هنرپيشه ها  برنامه،  ضبط  هنگام  در 
تصويربرداران حركت را دنبال مي كنند و صحنه با يک پرسپکتيو واقعي هماهنگ 
تركيب مي شود. هنرپيشه نه تنها مي تواند در صحنه، جلو يا پشت سوژه هاي مجازي 
پيشرفت هاي  شود.  وارد  هم  مجازي  موضوع  داخل  به  مي تواند  بلکه  قرار بگيرد، 
به تصاوير واقعي را در كروماكي و استوديوهاي مجازي بسيار  تکنولوژي رسيدن 

راحت كرده است.

استودیوي مجازي

شیوه تدریس   
با حضور در استوديوي مجازي يا كروماكي و با استفاده از نرم افزارهاي مخصوص 

اين تکنيک را تمرين كنيد.

نکات ایمنی و بهداشت   

دقت در به كارگيري امکانات فني در استوديو، رعايت اخالق حرفه ای، رعايت اصول 
بهره برداري

شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي  
مشاهده عملکرد، آزمون عملکردي
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ارزشیابی شایستگی طراحي تصویربرداري استودیو

شرح کار:
شناخت ساختار استوديو، بررسي دستورالعمل كارگردان تلويزيوني)كارت اطالعات دوربين(،  طراحي و تعيين شيوه 

استوديويي تصويربرداري 

استاندارد عملکرد: 
طراحي و تعيين شيوه تصويربرداري يک برنامه كوتاه 10دقيقه اي تلويزيونی براساس طرح فيلم نامه 

شاخص ها:
قرارگيری 3  از  استفاده  به طور مثال شيوة  به ويژگی های موجود در طرح  توجه  با  استاندارد  طراحی تصويربرداری 

يا به صورت تک دوربينه دوربين در صحنه، قرارگيری 2 دوربين در صحنه 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: 

زمان : 30 ساعت
مکان: كارگاه تصويربرداری

ابزار و تجهیزات: قلم، كاغذ، دوربين استوديويي

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1شناخت ساختار استوديو 1

بررسي دستورالعمل كارگردان تلويزيوني )كارت اطالعات 2
2دوربين(

3طراحي و تعيين شيوه تصويربرداري استوديويي3

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
نگرش: شركت در اجتماعات و فعاليت ها )N54(، دقت در به كارگيري 
اصول  رعايت  حرفه ای،  اخالق  رعايت  استوديو،  در  فني  امکانات 

جمعي. كار  روحيه  بهره برداري، 

2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندي: ضبط تصویر در استودیو واحد یادگیری 2 ـ پودمان 4

رئوس محتواپودمانواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

31آشنايي با ساختار برنامه زنده تلويزيوني4ضبط تصوير در استوديوجلسه 1

31آشنايي با ساختار برنامه توليدي تلويزيوني4ضبط تصوير در استوديوجلسه 2

حضور در صحنه برنامه زنده تلويزيوني 4ضبط تصوير در استوديوجلسه 3
4ـ)عملي(

تلويزيوني 4ضبط تصوير در استوديوجلسه 4 توليدي  برنامه  صحنه  در  حضور 
عملي( 4ـ)

با دو دوربين 4ضبط تصوير در استوديوجلسه 5 ضبط يک قطعه كوتاه نمايشي 
4ـاستوديويي

ضبط يک قطعه كوتاه نمايشي با سه دوربين 4ضبط تصوير در استوديوجلسه 6
4ـاستوديويي

4ـضبط برنامه زنده تلويزيوني )در صورت امکان(4ضبط تصوير در استوديوجلسه 7

و 4ضبط تصوير در استوديوجلسه 8 استوديو  دوربين  با  كار  مهارت  ارزشيابي، 
تلويزيوني برنامه  2ـضبط 
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مقدمه    
تصويربرداري در برنامه هاي مختلف تلويزيوني، مهارت ها و تجربه هاي خاص خود 
را مي طلبد. گاهاً رسم بر اين شده است كه هر تصويربرداري براي نوعي از برنامة 
تلويزيوني تبحر بيشتري دارد و از طرف كارگردان براي همان نوع برنامه انتخاب 
مي شود. يک تصويربردار در مسابقة فوتبال مهارت دارد و ديگري در ُجنگ هاي 
شادي. يک تصويربردار حرفه اي و ماهر بايد از پس تمام برنامه هاي تلويزيوني برآيد 
ولي شايد خود او دوست داشته باشد در نوعي از برنامه ها بيشتر مشاركت و حضور 

داشته باشد.

مواد و تجهیزات    

قلم، كاغذ، انواع دوربين استوديويي، انواع سه پايه، انواع دستگا های ضبط و ذخيره 
سازی تصوير استوديويی.

دانش افزایی  

انواع برنامه هاي تلویزیوني  

برنامة زندة تلویزیوني )پخش مستقیم(: خصوصيت مهم برنامة زنده اين است 
اتفاق اشتباهي صورت  اتفاق مي افتد و اگر در آن لحظه  كه همه چيز در لحظه 
اين  زنده، حساسيت  تلويزيوني  برنامة  نوع  البته  بود.  بپذيرد جبران ناپذير خواهد 
موقعيت را تعيين مي كند. براي مثال اخبار سراسري از برنامه هاي زنده تلويزيوني 
بيننده به مجري و خبر  بينندة بسيار زيادي دارد و تمام تمركز  است كه تعداد 
گفتن اوست. اگر هنگام تصويربرداري، خطايي از تصويربردار صورت بپذيرد بسيار 

ضبط تصویر در استودیو واحد 
یادگیری 2

پودمان 4 : تصویربرداری استودیویی
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مشهود است. ولي در مسابقة زندة فوتبال با توجه به تعدد دوربين ها و هيجان و 
انرژي بازي، خطاهاي كوچک تصويربرداري ممکن است كمتر به چشم آيد.

در برنامة زنده هيچ گونه تمريني از قبل براي طراحي تصويربرداري وجود ندارد 
در  تصويربردار  هوشمندي  و  مهارت  تجربه،  به  مي افتد  اتفاق  كه  آنچه  تمام  و 

به كارگيري دوربين بستگي دارد.

برنامة تولیدي تلویزیوني: گرچه در تصويربرداري برنامة توليدي تلويزيوني نيز 
مهارت و كارآزمودگي تصويربردار حرف اول را مي زند ولي به واسطة فرصت تمرين 
و تکرار، مي توان خطاهاي احتمالي را به حداقل رساند. از آنجا كه اكثر برنامه هاي 
تلويزيوني از دو يا سه دوربين براي ضبط بهره مي گيرند، تصويربرداران اين فرصت 
را دارند كه با دقت و تأمل در بهترين شرايط و محل قرار بگيرند و كادر مورد نظر 

كارگردان را قاب بندي كنند.
مي شود  تمام  ساعت  نيم  در  ساعته  نيم  تلويزيوني  زنده  برنامه  يک  پخش  اگر 
ولي گاهي ضبط نيم ساعت برنامه توليدي ممکن است به بيش از دو ساعت نيز 
بينجامد. وسواس مجري و كارگردان، خطاهاي تصويربرداران و رفع اشکاالت جزئي 

در صدابرداري و عواملي از اين دست، سبب طوالني شدن زمان ضبط مي شود.
به هر جهت استرس در برنامه توليدي براي عوامل بسيار كمتر است و اين فرصت 
مغتنمي است كه دقت گروه برنامه ساز در باال بردن كيفيت ساخت برنامه بيشتر 

شود.

يا  تلويزيوني(  )تئاتر  تئاتر  تله  مثل  نمايشي  برنامه هاي  در  نمایشي:  برنامه هاي 
برنامه هايي كه در آن چندين بازيگر وجود دارد مثل برنامه فيتيله )عمو  فيتيله اي ها( 
طراحي تصويربرداري شکل ديگري به خود مي گيرد. در اين نوع برنامه ها و در تله 
بسيار  تصويربردار  هر  براي  دوربين  اطالعات  كارت  از  استفاده  بخصوص  تئاترها 
ضروري است. كارگردان در لحظة ضبط برنامه براي رسيدن به ريتم مناسب در 
هر  براي  را  نظر خود  مورد  تصاوير  بايد  يکديگر،  به  دوربين ها  تصاوير  زدن  برش 
دوربين از قبل طراحي كرده باشد. اندازة نما، حركت دوربين و محل فوكوس از 

مهم ترين شاخصه ها در كارت اطالعات دوربين است.
را  پالن  كدام  و  موقع  بداند چه  بايد  اركستر  در  موزيسين  مانند يک  تصويربردار 
قاب بندي كند و يا چه حركتي را با دوربين انجام دهد. در اينجا نيز سرعت عمل 
تصوير  بتواند  معطلي  بدون  بايد  كارگردان  كه  چرا  است  مهم  بسيار  تصويربردار 

دوربين مورد نظر خود را انتخاب كرده و سوئيچ كند.
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استودیوهاي تولید و پخش تلویزیوني: تفاوت ها و شباهت هايي بين استوديوي 
توليد تلويزيوني و پخش زندة تلويزيوني در شکل استاندارد آنها وجود دارد. شباهت از 
اين نظر كه تمام تجهيزات فني شامل اتاق فرمان، نودال، صدا، دوربين ها، پروژكتور 
و... در هر دو وجود دارند و با اين تفاوت كه در استوديوي توليد تلويزيوني به لحاظ 
و  پروژكتورها  دوربين،  از جمله  تجهيزات  اين  از  برخي  آنها،  در  برنامه سازي  نوع 
ميکروفون ها بيشتر است، برخي از استوديوهاي پخش كه براي برنامة زندة خبري و 
ميزگردهاي چندنفره استفاده مي شود نياز به وسعت چنداني ندارند و حتي با يک 
يا دو دوربين كار پخش را انجام مي دهند، ولي در بعضي از استوديوهاي تلويزيوني، 
يا  بازيگر  يا  دكور  باالي  حجم  دليل  به  كه  مي شوند  پخش  زنده اي  برنامه هاي 
مهمانان به وسعت بيشتري نياز دارند. آنچه مهم است اين است كه سيستم پخش 
و  سيار  واحد  به وسيلة  تصوير  انتقال  است.  طراحي شده  استوديوها  اين  در  زنده 
SNG، فيبر نوري و يا آنتن پخش زنده، اين نوع استوديو را از استوديوي توليدي 
متمايز مي كند. از طرفي استوديوهاي توليدي بسيار وسيع طراحي مي شوند كه در 
صورت لزوم بتوان دكورهاي عظيم و سازه هاي بزرگ را به راحتي در آن نصب كرد. 
چه بسا در يک استوديوي توليدي تلويزيوني بتوان بخشي از يک خيابان، مغازه ها، 

هتل و ماشين ها را طراحي و اجرا كرد.

ترکیب بندي تصاویر در برنامه هاي استودیویي   

مقدمه
صاحب نظران و اشخاصي كه با تصوير سر و كار دارند در مورد چگونگي تركيب بندي 
تصوير نظرهاي متفاوتي عنوان مي كنند، عده اي قواعد موجود را كوركورانه تقليد 
مي كنند، عده اي قواعد پيش پا افتاده و معمول را به كار مي گيرند و برخي قواعد 
و فرضيات را رد كرده و نماي خود را به طور تصادفي و بدون در نظر گرفتن نکتة 
خاصي تركيب مي كنند. اما در واقع، هرگونه بررسي عميق تركيب بندي تصوير بايد 
با شرايط عيني موضوع در ارتباط باشد و اين روشي است كه اشخاص حرفه اي و 

باتجربه به كار مي گيرند.
درک تصويربندي به هنرمند امکان مي دهد تا به كمک تصاوير جذاب و مفهوم، 
داستان  فضاي  و  موضوع  به  نسبت  او  احساسات  بر  و  كند  را جلب  بيننده  توجه 
تأثير گذارد. به طور كلي سه روش اساسي تصويرسازي )تركيب بندي پايه( در ضبط 

تصوير وجود دارد:

1    تركيب بندي به وسيله طراحي 
2    تركيب بندي به وسيله آرايش
3    تركيب بندي به وسيلة انتخاب
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ترکیب بندي به وسیلة طراحي
در  كه  قرار مي گيرد  استفاده  مورد  هنگامي  روش  اين   
تركيب بندي تصوير آزادي كامل داشته باشيد. در اين حالت 
طراح، خطوط و رنگ مايه ها را چنان كه مورد نظرش است 
و بدون در نظر گرفتن صحت و سقم يا قابليت اجراي آنها، 
طراح  براي  محدوديتي  روش  اين  در  مي آورد.  كاغذ  روي 
وجود ندارد و اگر هم باشد به ابزار كار او مربوط مي شود. 
جهاني  شهرت  روش  اين  از  پيروي  با  طراحان  از  بسياري 
يافته اند. آنها با تغيير موقعيت موضوع ها و آزادي عمل در 
تركيب بندي آنها بدون در نظر گرفتن اشتباهات احتمالي 
يا ترس از تخطي از اصول، جلوه هاي جالبي خلق كرده اند. 
 )Giovanni Antonio Canal( كانال  آنتونيو  جيووانی 
معروف به كانالتو )1768ـ1697( نقاش بنام ايتاليايی است 
كه تصاويری كه از ونيز خلق كرده، شهرتی جهانی دارد. او 

بين سال های 1746 تا 1756 در انگلستان  زندگی كرد.
در  را  جالبي  خصايص  لندن  شهر  از  كانالتو  نقاشي هاي 
بر دارند. اما بايد توجه داشت كه امکان اجراي چنين دامنة 
از  همواره  دوربين  جلوي  در  ابتکارات  و  ايده ها  از  وسيعي 

مشکالت اساسي است.
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ترکیب بندي به وسیلة آرایش
در چنين روشي براي دستيابي به نتيجة مورد نظر و با معنا، موقعيت موضوع در 
جلوي دوربين آگاهانه تعيين مي شود. معموالً طراح صحنه با قرار دادن مبلمان، 
اشيای تزئيني و احتماالً دسته هاي گل به آرايش مناسبي در صحنه دست مي يابد. 
گاهي وجود حتي يک شيء )يک شاخة درخت( در پيش زمينه صحنه به تصويربردار 
روش  اين  در  كند.  تركيب بندي  مقتضي  نحو  به  را  تصويرش  تا  مي دهد  امکان 
معموالً طراح صحنه »امکانات بالقوه« تركيب بندي را بر »امکانات خاص« ترجيح 
مي دهد. به طور مثال، محيطي خلق مي كند كه با حالت و مکانيسم واقعه مناسب 
از  تصويربرداري  براي  دارد.  توجه  به صحنه آرايي هاي حساب شده  و كمتر  باشد 
صحنة اتاق آن را آن طور كه يک اتاق واقعي به نظر آيد آرايش مي كند. البته به 
واسطة زواياي دوربين ها امکان دارد تغييراتي در موقعيت عوامل صحنه رخ دهد، 

اما اين تغييرات جزئي خواهد بود.
حاصله،  جلوة  كه  دارد  وجود  خطر  اين  همواره  طبيعي  صحنه هاي  تدارک  در 
مصنوعي به نظر بيايد. در اين صورت بيننده به راحتي پي خواهد برد كه تصوير به 

نحوي زيركانه دستکاري شده است.

ترکیب بندي به وسیلة انتخاب
 اين روشي است كه اكثر تصويربرداران با آن روبه رو هستند. در اينجا دوربين در 
نقطه اي كه مورد نظر كارگردان است قرار مي گيرد و تصويربردار نماي صحنه را 
بدين وسيله  و  تركيب بندي مي كند،  دارد  آنچه جلوي دوربين وجود  به  توجه  با 
موضوع را از بهترين زاويه به نمايش مي گذارد. تصويربردار مي تواند دوربينش را در 
جهات مختلف حركت دهد و عوامل صحنه را براي تركيب بندي خود انتخاب كند. 



137

بخش دوم: دروس و جلسات

او اندازة نما و ارتفاع دوربين را تنظيم كرده و به چپ و راست حركت مي كند و قادر 
است قاب تصويرش را به دلخواه تغيير دهد. ممکن است با توجه به شرايط صحنه 

يا نيازهاي تركيب بندي وضوح تصوير را نيز به دلخواه تعيين كند.
زماني كه دوربين حركت افقي يا عمودي )پن و تيلت( دارد، موضوع هاي پيش زمينه 
به نحوي مشخص تر از موضوع هاي پس زمينه موقعيت خود را در قاب تصوير تغيير 
مي دهند. از اين رو در تركيب بندي تصوير، چگونگي تناسب عوامل صحنه مطرح 
خواهد بود. تصويربردار مي تواند با تنظيم عدسي و فاصلة دوربين از موضوع اصلي 
با تناسب عوامل صحنه را در ارتباط با واقعيت حفظ كند. و به اين ترتيب تصاوير 

خود را تركيب بندي كند.

کارگردان و ترکیب بندي تصویر
نظر كارگردان در مورد تركيب بندي به سبک و روش افراد مختلف و نوع برنامه 
مسائلي  متوجه  كارگردان  افکار  نمايشي،  برنامه هاي  از  بسياري  در  دارد.  بستگي 
اين  از  است.  برنامه  تهية  مکانيسم  و  تداوم  بازيگران،  اجراي  برنامه،  گفتار  چون 
رو، راهنمايي هاي او در زمينة تركيب بندي بيشتر شامل كليات است تا جزئيات 
خاص. به طور مثال، خواسته هاي كارگردان در رابطه با چگونگي تركيب بندي نما 
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مشخص كنندة اندازة نما يعني تک نفره بودن، دو نفره بودن يا نماهاي گروهي است. 
در روند ضبط يک برنامه كمتر امکان دارد كه او يکايک نماها را با تركيب بندي هاي 
خاص خود تشريح كند. بدين لحاظ نقش تصويربردار در تركيب بندي تصاوير بسيار 
مهم است و اوست كه خواسته هاي كارگردان را در تركيب بندي نماهاي خود اجرا 

مي كند.
در بعضي از برنامه هاي تلويزيوني )به ويژه نمايش( بازيگران عمداً در مکان هايي از 
صحنه گرد هم مي آيند تا تركيب بندي خاصي را پديد آورند، به منظور هدف هاي 
نمايشي يا جلب نظر بيننده، در اين گونه موارد، كارگردان مي تواند با توجه به اين 
نحوة اجرا، طرح هايي تهيه و نماهاي اصلي صحنه را با جزئيات دقيق تعيين كند. 
چگونگي صحنه،  از  قبلي  آگاهي  با  تا  مي كند  كمک  تصويربردار  به  طرح ها  اين 

تركيب بندي هاي مورد نظر را نشان دهد.

شیوه تدریس   

انواع برنامه هاي تلویزیوني
به جهت اينکه هنرجويان هم با طراحي جاي دوربين در استوديو آشنا شوند و هم 
به كشف تعداد دوربين در ضبط برنامه برسند و پالن هاي آن را مشخص كنند، هر 
هنرجو 3 تا 5 دقيقه از يک برنامه تلويزيوني را انتخاب كرده و ضمن طراحي دكور 
و پيدا كردن جاي دوربين، چگونگي حركت آن و اندازه نماي هر دوربين را دكوپاژ 

كند و در كارت اطالعات بنويسد.
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با اين روش هنرجو درک مي كند با جابه جا شدن دوربين در استوديو و رفتن به 
محلي جديد و با قاب بندي در اندازه هاي متفاوت چگونه مي تواند كارگردان را در 

رسيدن به ريتم سوئيچ برنامه كمک كند.

ترکیب بندی
به غير از تمرينات تركيب بندي در كتاب، براي درک بهتر اين مقوله، هنرجويان با 
انتخاب 5 دقيقه از يک برنامه تلويزيوني كه مجري، ميهمان و دكور قابل مالحظه اي 
دارد با تهية عکس از تمام پالن هاي ضبط شده توسط دوربين، به آناليز و شيوة 
تركيب بندي در آن نماها بپردازند. جهت نگاه مجري و ميهمان، اندازة نما، حركت 

دوربين و تغيير در تركيب بندي و اندازة واسطه حركت را بررسي كنند.

نکات ایمنی و بهداشت   

براي  تصوير  خلق  و  ثبت  صحنه،  استوديويي،حفظ  دوربين  بکارگيري  در  دقت 
عينيت بخشيدن نظرات كارگردان.

شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي  

فعاليت كالسي و كارگاهي، تحقيق و پژوهش، مشاهده عملکرد، آزمون عملکردي
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ارزشیابی شایستگی ضبط تصویر در استودیو

شرح کار:
تمرين ميزانسن با دوربين، ضبط تصوير با تمام جزئيات، بازبيني و تعيين زمان بندي، ضبط نهايي

استاندارد عملکرد: 
تصويربرداری يک برنامه كوتاه تلويزيوني در استوديو بر اساس طرح برنامه و دكوپاژ آن

شاخص ها:
1  ضبط تصوير مناسب از نظر ارتفاع دوربين، اندازه نما، لنزها با توجه به دكوپاژ مربوطه و شرايط تصويربرداری

2  انتخاب تركيب بندی مرتبط با نما )با توجه به داستان و طرح( از نظر مکان جای گيری شخصيت ها ، فضای باالی 

سر، ارتباط شخصيت ها با يکديگر
3  حركت يک دست و بدون وقفه و هم تراز با سطح دوربين بر روی وسايل حركتی و يا سه پايه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: 

زمان : 30 ساعت
مکان: كارگاه تصويربرداری

ابزار و تجهیزات: قلم، كاغذ، انواع دوربين استوديويي، انواع سه پايه، انواع دستگاه های ضبط و ذخيره سازی تصوير 
استوديويی

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1تمرين ميزانسن با دوربين 1

2ضبط تصوير با تمام جزئيات2

2بازبيني و تعيين زمان بندي3

2ضبط نهايي4

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
نگرش: مديريت زمان )N64(، دقت در بکارگيري دوربين استوديويي، 
حفظ صحنه، ثبت و خلق تصوير براي عينيت بخشيدن نظرات كارگردان.

2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.


