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مقدمه

اجتماعی  و  فردی  نیازهای  تحقق  آموزشی جهت  محتوای  وجود  درسی،  برنامه  اجرای  الزامات  از 
سند  محور  حول  که  آموزشی  نظام  تغییرات  به  توجه  با  می باشد.  تربیت  و  تعلیم  نظام  اهداف  و 
تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد چرخش های جدیدی از وضع موجود به مطلوب صورت 
به مربی، اسوه و تسهیل کننده یادگیری  از آموزش دهنده صرف،  به نقش معلم  از جمله  پذیرفت. 
و نقش دانش آموز از یادگیرنده منفعل به فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر و نقش محتوا 
از کتاب درسی به عنوان تنها رسانه آموزشی به برنامه محوری و بسته یادگیری )آموزشی( نام برد. 
بسته یادگیری شامل رسانه های متنوعی از جمله کتاب درسی دانش آموز، کتاب همراه دانش آموز/ 
هنرجو، کتاب راهنمای تدریس معلم/ هنرآموز، نرم افزارهای آموزشی، فیلم آموزشی و پوستر و .... 
است که با هم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. کتاب راهنماي هنرآموز جهت ایفاي 
نقش تسهیل گري، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشي برای هر کتاب درسی طراحي 
و تدوین شده است. در این رسانه سعی شده روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، 
ابزارها و مواد مصرفی مورد نیاز هر جلسه، نکات مربوط به ایمني و بهداشت فردي و محیطي آورده 
مدیریت  و  هدایت  هنرجویان،  یادگیری  پیچیدگی های  تبیین  درس،  طرح  نمونه  همچنین  شود. 
کارگاه و کالس در هنرستان، راهنمایی و پاسخ فعالیت هاي یادگیري و تمرین ها، بیان شاخص های 
اصلی جهت ارزشیابی شایستگی و ارائه بازخورد، اشاره به اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری 
هنرجویان و روش سنجش و نمره دهی، نکات آموزشي شایستگي هاي غیرفني، ایمنی، بهداشت و 
بودجه بندي  یادگیري،  اجرا و آموزش در محیط  فرایند  ارگونومی، منابع مطالعاتی، نکات مهم در 

زماني و صالحیت هاي حرفه اي و تخصصي هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صدر در راستای تحقق اهداف بسته آموزشی که با 

کوشش و تالش مؤلفین گرانقدر تدوین و تألیف شده موفق باشید.

   دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی 
ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته تولید برنامة تلویزیونی طراحی و 
براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب های کارگاهی است 
که برای پایه دهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب دارای 5 پودمان است که هر پودمان از 

یك یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. 
همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی های این کتاب است که در پایان هر پودمان شیوه 
ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می بایست برای هر پودمان یك نمره در سامانه ثبت 
نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل 12 است و نمره هر پودمان از دو 
بخش تشکیل می گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هر یك از 
پودمان ها است. از ویژگی های دیگر این کتاب طراحی فعالیت های یادگیری ساخت یافته در ارتباط 
با شایستگی های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه ای و مباحث زیست محیطی 
است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارك دیده شده برای هنرجویان است که الزم است از سایر 
اجزای بستة آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده 
شود.کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می گیرد. 
شما می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی 
مبتنی بر شایستگی، مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه بندی زمانی، نکات آموزشی 
شایستگی های غیرفنی، آموزش ایمنی و یادگیری و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس 

مراجعه کنید. بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت کتاب شامل پودمان های ذیل است:

پودمان اول: کاربرد فنی دوربین                    پودمان دوم: تصویربرداری خارج از استودیو
پودمان سوم: نورپردازی                             پودمان چهارم: تصویربرداری استودیویی

پودمان پنجم: دستیاری صدا

امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش بینی شده برای این درس محقق 
گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش





بخش 1

کلیات
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تعاریف  و اصطالحات   

     رویكرد برنامه درسی مّلی

منظور از این اصطالح، جهت گیری آموزش های مدرسه ای براساس فلسفه  تربیتی 
نظام حاكم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و نهادها از برنامه  درسی ملّی است. 
این رویكرد، رویكرد فطرت گرای توحیدی نام دارد كه مقصد عالی آن، شكوفایی 

گرایش های الهی در انسان و تربیت انسان خلیفه� اهلل است.
     دنیای کار 

زندگی  جنبه های  همه  در  زندگی  در  شغل  و  حرفه  پیگیری  كارمزدی،  شامل 
اجتماعی است. دنیای كار از دنیای آموزش و زندگی شخصی متمایز است. دنیای 

كار اعم از زندگی شغلی، بازار كار، محیط واقعی كار و بنگاه های اقتصادی است.
     محیط کار

موقعیتی است كه افراد در آن كار می كنند و گستره ای وسیع از فضاها از خانه تا 
كارخانه بزرگ را شامل می شود.

     بنگاه اقتصادی

طبقه بندی  ملی  استاندارد  بر  مبتنی  اقتصادی  فعالیت های  آن  در  كه  محلی 
فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد.

     صالحیت حرفه ای

مجموعه ای از شایستگی های حرفه ای است كه با توجه به سطح، نوع و وسعت آنها 
به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.

)TVET( آموزش و تربیت فنی و حرفه ای    

آموزش و تربیت در قلمرو دنیای كار جهت زمینه سازی، آمادگی، نگهداشت و ارتقای 
شغلی و حرفه ای را گویند. آموزش و تربیت فنی وحرفه ای واژه ای جامع است كه به 
جنبه های از فرایند آموزشی و تربیتی، دربرگیرنده مطالعه فناوری ها و علوم وابسته، 
كسب نگرش ها و مهارت های عملی، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها در بخش های 
اطالق  و  ارجاع  آموزش عمومی،  بر  اجتماعی، عالوه  زندگی  و  اقتصادی  گوناگون 
می شود. این واژه اعم از آموزش فنی و حرفه ای رسمی، غیررسمی و سازمان نیافته 
است. همچنین این آموزش ها شامل طیف وسیعی از فرصت های توسعه مهارت ها 
است كه با بافت های ملی و محلی هماهنگ می گردد. یادگیری برای یاد گرفتن 
مهارت های  و  )غیرفنی(  عرضی  مهارت های  محاسبه،  مهارت های  و  سواد  رشد  و 

شهروندی نیز از مؤلفه های جدایی ناپذیر آموزش و تربیت فنی    و  حرفه ای است.
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بخش اول: کلیات

)Job( شغل    

واژه شغل »  استخدام شدن برای ارائه خدمت و یا برای مدتی خاص« است. شغل 
محدود به زمان و فرد كارفرما است. شغل مجموعه ای از كارها و وظایف مشخص 
است كه در یك جایگاه خاص تعریف می شود. یك شخص ممكن است در یك 

حرفه در زمان های گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.
)Occupation( حرفه    

مجموعه ای از مشاغل دنیای كار است كه شباهت معقوالنه ای از نظر كارها، دانش 
است.  زندگی  فرد در طول  اصلی  دارد. حرفه مشغولیت  نیاز  مورد  توانایی های  و 
نشان  را  حرفه  یك  در  كار  دنیای  انتظار  مورد  حداقل های  حرفه ای،  استاندارد 
می دهد. حرفه مرتبط با فرد و نقش وی در بازار و دنیای كار است )مانند حسابدار، 
خانه دار، جوشكار، پرستار، مهندس ساختمان(. اكثر حرفه ها در بخش های مختلف 
وجود دارد، در حالی كه برخی از حرفه ها )مهندس معدن( مربوط به بخش خاصی 
است. یك حرفه مجموعه ای از مشاغل است كه شباهت معقوالنه ای از نظر كارها، 

دانش و توانایی های مورد نیاز دارد.
)Duty( وظیفه    

وظیفه عبارت است از مسئولیت و نقش اصلی مشخصی كه در یك جایگاه شغلی 
یا حرفه برای شخص در نظر می گیرند. برای مثال از وظایف اصلی یك تعمیركار 
خودرو می توان به تعمیر سیستم مولد قدرت، تعمیر سیستم انتقال قدرت و... اشاره 
كرد. از تكنسین مكاترونیك انتظار می رود نگهداری و تعمیرات سیستم های كنترل 

عددی را به عنوان وظیفه انجام دهد.
)Task( تكلیف کاری    

شامل  و  است  انتها  و  ابتدا  دارای  كه  است  مشخصی  فعالیت  تكلیف كاری  یك   
مراحل منطقی است. معموالً هر وظیفه به چندین تكلیف كاری تقسیم می شود. 
تنظیم  قدرت«،  مولد  »تعمیر سیستم  تكالیف كاری وظیفه  از  یكی  مثال  به طور 

سیستم جرقه است.
     شایستگی١

یك  انجام  جهت  نیاز  مورد  نگرش  و  مهارت  دانش،  از  شده  اثبات  مجموعة 
حوزه  در  شایستگی ها  گویند.  شایستگی  را،  استاندارد  براساس  تكلیف كاری، 
آموزش های فنی و  حرفه ای به سه دستة شایستگی های فنی، غیرفنی و عمومی 

تقسیم بندی می شوند.

Competency ـ1
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    سطح شایستگی انجام کار

انجام  از صالحیت حرفه ای  تكلیف كاری در چه سطحی  اینكه یك  از  نظر  صرف 
می شود، انجام هر كار ممكن است با كیفیت مشخصی در محیط كار مورد انتظار 
باشد. سطح كیفی شناخته شده از یك شخص در محیط كار را سطح شایستگی 
مورد انتظار و نیاز گویند. سطح شایستگی انجام كار معیار اساسی ارزشیابی است. 
اما  دارد،  وجود  گوناگونی  نظام سطح بندی شایستگی  مختلف  بین كشورهای  در 

نظام چهار سطحی معمول ترین آنها به نظر می رسد.
)NQF( چارچوب صالحیت ملی    

چارچوبی است كه صالحیت ها، مدارک و گواهینامه ها در سطوح و انواع مختلف را 
به صورتی منسجم و همگون براساس مجموعه ای توافق شده به هم ارتباط می دهد. 
در این چارچوب به مهارت و تجربه در كنار دانش ارزش ویژه ای داده می شود. زمان 

و مكان یادگیری ارزش كمتری دارد.
)Level of Qualification( سطح صالحیت     

سطح صالحیت عبارت است از سطح حرفه یا شغلی در چارچوب صالحیت های 
حرفه ای ملی كه تكالیف كاری باید در آن طراحی و تدوین گردد. نظام های سطح بندی 
گوناگونی در بین كشورها وجود دارد، سطح صالحیت مهندسی )حرفه ای( پنج در 
نظر گرفته شده است كه به طبع آن تكنسین فنی یا حرفه ای دارای سطح چهار 

می باشد. صالحیت حرفه ای در اروپا EQF به 8 سطح تقسیم بندی شده است.
     برنامه درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای

 برنامه درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای مجموعه ای از استانداردهای دنیای 
كار، اهداف، محتوا، روش ها، راهبردهای یاددهی ـ یادگیری، تجهیزات، زمان، فضا، 
دانش آموز  كه  است  ارزشیابی  استاندارد  و  آموزشی  مواد  شایستگی ها،  استاندارد 
)هنرجو(، كار آموز یا مربی را برای رسیدن به آن اهداف در حوزه آموزش های فنی  و 
حرفه ای هدایت می نماید. دامنة شمول برنامه درسی در حوزة آموزش های فنی و 

حرفه ای، دنیای كار و دنیای آموزش را در بر می گیرد.
معموالً در نظام های آموزش های فنی و حرفه ای كشورها سه نوع استاندارد، متصّور 

می شوند:
متولیان  توسط  كه  مهارت،  یا  شایستگی  استاندارد شایستگی حرفه ای؛     ١
صنعت، بازار كار و اتحادیه ها، صنوف و... تهیه می شود. در این استاندارد، وظایف، 

كارها و صالحیت های هر شغل یا حرفه مورد توجه قرار می گیرند.
2   استاندارد ارزشیابی؛ براساس استاندارد شایستگی حرفه ای و دیگر عوامل 
به  منجر  و  می شود  تهیه  گوناگون  حوزه های  از  مشتركی  گروه های  توسط  مؤثر 

اعطای گواهینامه یا مدرک صالحیت حرفه ای می گردد.
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شایستگی  استانداردهای  براساس  درسی(؛  )برنامه  آموزشی  استاندارد     3
حرفه و ارزشیابی توسط ارائه دهندگان آموزش های فنی و حرفه ای تهیه می گردد. 
در این استاندارد و اهداِف دروس، محتوا، راهبردهای یاددهی ـ یادگیری، تجهیزات 

آموزشی و... در اولویت قرار دارد.

    آموزش مبتنی بر شایستگی

رویكردی در آموزش فنی و حرفه ای است كه تمركز بر شایستگی های حرفه ای 
فرایند  و  می گیرد  نظر  در  آموزشی  پیامدهای  به عنوان  را  شایستگی ها  دارد. 
نیازسنجی، طراحی و تدوین برنامه درسی و ارزشیابی براساس آنها انجام می شود. 
از  مجموعه ای  یا  حرفه  یك  )در  فنی  شایستگی های  به  می توانند  شایستگی ها 
حرفه ها(، غیرفنی    و  عمومی دسته بندی شوند. رسیدن فراگیران به حداقلی از همة 
شایستگی ها به عنوان هدف آموزش های فنی و حرفه ای در این رویكرد مورد توجه 

قرار می گیرد.

     استاندارد شایستگی حرفه

 استاندارد شایستگی حرفه تعیین كننده فعالیت ها، كارها، ابزارها و شاخص هایی 
برای عملكرد در یك حرفه است.

    هویت حرفه ای

برایند مجموعه ای از باورها، گرایش ها، اعمال و صفات فرد در مورد حرفه است. 
بنابراین به دلیل تغییرات این مجموعه در طول زندگی حرفه ای، هویت حرفه ای 

قابلیت تكوین در مسیر تعالی را دارد.

     گروه تحصیلی ـ حرفه ای )چند رشته ای تحصیلی ـ حرفه ای(

برای  تا فراگیر را  چند رشته تحصیلی ـ حرفه ای كه در كنار هم قرار می گیرند 
انتخاب مبتنی بر عالیق، تصحیح در موقعیت براساس استعداد و حركت در مسیر 
زندگی با توجه به استانداردهای راهنمایی و هدایت تحصیلی ـ حرفه ای به صورت 
امكانات  و  به شرایط  توجه  با  است  ممكن  رشته ای ها  رساند. چند  یاری  منطقی 
گروه های  بر  مبتنی  بزرگ  شایستگی های  غیرهم خانواده،  خانواده،  هم  منطقه ای 
فرعی حرفه و شایستگی های طولی برای كسب وكار باشد. گروه بندی تحصیلی ـ 
حرفه ای باعث شكل دهی هویت حرفه ای و تكوین آن در طول زندگی خواهد شد.

     رشته تحصیلی ـ حرفه ای

مجموعه ای از صالحیت های حرفه ای و عمومی است كه آموزش و تربیت براساس 
آن اجرا و ارزشیابی می گردد.
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    اهداف توانمندسازی

و  استاندارد عملكرد  براساس شایستگی ها،  اهدافی است كه  توانمندسازی  اهداف 
یادگیری جهت كسب شایستگی ها توسط هنرجویان تدوین  ـ  یاددهی  اقتضائات 
می گردد. اهداف توانمندساز با توجه به رویكرد شكوفایی فطرت شامل پنج عنصر: 
تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه  ارتباط مربی با خود، خدا، خلق و 

خلقت است كه با محوریت ارتباط با خدا تعریف، تبیین و تدوین می شوند.
باتوجه به اینكه آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی فرایند تكوین و تعالی 
هویت حرفه ای مربیان است و هویت مربیان برایند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، 
خلق و خلقت می باشد، بنابراین اهداف تربیت با توجه به این عرصه ها  قابل تبیین 
كلیه  ساحت های  و منطقی  یكپارچه  به گونه ای جامع،  این عرصه ها  بود،  خواهد 

تربیتی1 را دربرمی گیرد.

    یادگیری یك پارچه و کل نگر

یادگیری همه جانبه، یادگیری یك موضوع از ابعاد مختلف. در برنامه درسی ملی به 
ارتباط عناصر اهداف درسی و تربیتی و عرصه های چهارگانه گفته می شود.

    یادگیری

از  است  ممكن  یادگیری  یادگیرنده،  رفتار  در  پایدار  نسبتاً  تغییرات  ایجاد  فرایند 
طریق تجربه  عینی )از طریق كار، تمرین و...(، به صورت نمادین )از طریق اشكال، 
اعداد و نمادها(، به شیوه  نظری )توضیحات كلی( یا به شیوه  شهودی )ذهنی یا 

روحانی( صورت گیرد.

    فعالیت های یادگیری ساخت یافته

راهبردهای  انتخاب  بر  حاكم  اصول  براساس  ساخت یافته  یادگیری  فعالیت های 
ـ   یادگیری در شاخه فنی و حرفه ای طراحی می گردد. در تدوین فعالیت های  یاددهی 
یادگیری در دروس مختلف شاخه فنی و حرفه ای براساس برنامه درسی ملی ایران و 
حوزه یادگیری كار و فناوری، دیدگاه فناورانه حاكم خواهد بود. انتخاب فعالیت های 
یاددهیـ  یادگیری در فرایند آموزش به كمك مواد و رسانه های یادگیری به منظور 
تحقق شایستگی ها براساس اصولی از قبیل تقویت انگیزه هنرجویان، درک و تفسیر 

پدیده ها در موقعیت های واقعی دنیای كار و فعال نمودن هنرجویان استوار است.

1ـ ساحت های تعلیم و تربیت براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عبارت اند از: اعتقادی، عبادی   و 
اخالقی، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، زیباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه ای و علمی و فناورانه.
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     محتوا

محتوا آموزشی مبتنی بر اهداف توانمندساز و فعالیت های یادگیری ساخت یافته 
می باشد. محتوا مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربیتی و سازوار با آموزه های دینی 
و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربیات یادگیری است 
كه زمینه شكوفایی فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و عرصه ها را 
به صورت پیوسته فراهم می آورد. همچنین محتوا دربرگیرنده مفاهیم و مهارت های 
اساسی و ایده های كلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از هنرجویان است 
و برگرفته از یافته های علمی و معتبر بشری می باشد. تناسب محتوا با نیازهای حال 
انتظارات جامعه اسالمی و  و آینده، عالیق، ویژگی های روان شناختی هنرجویان، 

زمان آموزش از الزامات محتوا است.
    بسته تربیت و یادگیری

رسانه های  و  مواد  منابع،  از  هماهنگ  مجموعه ای  به  یادگیری،  و  تربیت  بسته   
آموزشی اطالق می شود كه در یك بستة واقعی یا به صورت اجزایی هماهنگ با 
نشان و برند مؤسسه تولیدكننده تهیه و برای یك یا چند پایه تحصیلی مورد استفاده 
قرار می گیرد. در حال حاضر با گسترش فناوری های نوین و ICT، بسته آموزشی با 
نرم افزارهای آموزشی، لوح فشرده و سایت های اینترنتی تكمیل می شود. طراحی و 

تهیه بسته یادگیری براساس ماكت بسته تربیت و یادگیری انجام می پذیرد.
بسته تربیت و یادگیری می تواند شامل گستره ای از منابع و رسانه های آموزشی یا 
حاوی تعدادی كتاب و كتابچه، برگه های كار، لوح فشرده، فیلم آموزشی و حتی 
برخی وسایل كمك آموزشی و ابزارها باشد. در كنار بسته سخت افزاری، استفاده از 
امكانات نرم افزاری و اینترنت نیز می تواند به تكمیل یك بستة آموزشی كمك كند.

منابع  و  اصلی  منابع  به دو گروه كلی شامل  را  یادگیری  و  تربیت  بسته  می توان 
نمود. منابع اصلی شامل كتاب راهنمای هنرآموز، كتاب درسی،  تكمیلی تقسیم 

كتاب كار هنرجو و كتاب ارزشیابی می شوند.
    لذا بسته تربیت و یادگیری شامل:

4   كتاب كار؛  3   كتاب همراه هنرجو؛  2   راهنمای هنرآموز؛  ١   كتاب درسی؛    
9  پوستر  8  فیلم هنرآموز؛  7  شبیه سازها؛  6   فیلم هنرجو؛  5   نرم افزار هنرجو؛ 

و... است.
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مسیرهای هدایت تحصیلی  در گروه فرهنگ و هنر   

صنایع دستی ـ فرش

تولید برنامه تلویزیونی

پویانمایی )انیمیشن(

نمایش

سینما

موسیقی نوازندگی ساز جهانی

موسیقی نوازندگی ساز ایرانی

نقشه کشی معماری

معماری داخلی

گرافیك

نقاشی

طراحی و دوخت

 فتو ـ گرافیك

پایه دهم پایه
یازدهم

پایه
دوازدهم

تولید برنامه تلویزیونی

دوره اول
متوسطه

پایهپایه   نهم
 هشتم

پایه
 هفتم

گروه هنر

ش عمومی
آموز
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مسیرهای هدایت تحصیلی در رشته تولید برنامه تلویزیونی   

 

 

  

دوره دوم متوسطه
 شاخه فنی و حرفه ای

پایه دوازدهم

پایه یازدهم

پایه دهم

نگارش متن 
برنامه های 
تلویزیونی

تدوین و صداگذاری 
برنامه های
تلویزیونی

دانش فنی تخصصی

ساخت و اجرای 
دکور، لباس، 
ماسك و گریم

گویندگی،
اجرا و بازیگری

تصویربرداری
 و 

صدابرداری

ساخت و 
بازی دهندگی 
عروسك های 

نمایشی

دانش فنی پایه 
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درس تصویربرداری و صدابرداری

عرصه 
عناصر

رابطه با خویشتن
رابطه با خلق خدا )سایر رابطه با خدا)روح، روان و جسم(

رابطه با خلقتانسان ها(

زی
ه ور

یش
اند

 و 
كر

 تف
ل،

تعق

3 درک توانایی های جسمی خود پیرامون استفاده از 
پرتابل،  مانیتورهای  فیلترها،  لنزها،  باتری ها،  دوربین، 
كابل های تصویر و صدا، انواع میكروفن و دستگاه های 
ضبط صدا، انواع بوم های صدابرداری، انواع چراغ های 
نورپردازی، المپ ها، فیلترها و بازتابنده ها و تجهیزات 

تأمین برق.
تصویربرداری،  وظایف  به  خویش  توجه  افزایش   4

نورپردازی و  صدابرداری 
 افزایش توجه خویش به نگهداری و تعمیرات به موقع 

وسایل و ابزار تصویربرداری، صدابرداری و نورپردازی.
تغییرات  با  درتطابق  خویشتن  توانایی  تفكردر   5
نورپردازی و  صدابرداری  تصویربرداری،  در  فناوری 

انـواع  از  استفاده  در  خویش  توانایی  در  تدبر  ـ 
نورپردازی. و  صدابرداری  تصویربرداری،  فناوری های 

ـ خلق طرح ها و ایده های خود در زمینه تصویربرداری، 
صدابرداری و نورپردازی.

صفت  در  پـــژوهش   3
ارتباط  حكمت  خـداوند  در 
در  شده  نـهـاد  خـواص  بــا 
تصویربــرداری،  ابــزارهــای 
نـورپردازی. و  صدابـرداری 

در  خوش رویی  بـه  تـوجه   3
كلیة  در  همكـاران  بـا  برخورد 
ری،  لیت هــای  تصویربـردا فـعـا

صدابرداری  و   نـورپردازی.

كـــارهای  در  تیمی  پژوهش   4
و  صدابــرداری  تصویربــرداری، 

نورپردازی.

كاركنان  بین  حرفه ای  اخالق   5
در انجام كارهای صدا، تصویر و نور.

به  طبیعت  از  گرفتن  الهام   3
در  خالقانه  كارهای  ارائه  منظور 
و  صدابرداری  تصویر برداری،  زمینه 

نورپردازی.
4 توجه به ایمنی محیط كارهای 
و  صدابـــرداری  تصویربــرداری، 

نورپردازی.
محیط  بهداشت  به  توجه   5
كارهای تصویربرداری، صدابرداری و 

نورپردازی.
روش های  انتخاب  در  خالقیت  ـ 
تصویربــرداری،  در  خود  كـاری 

صدابرداری   و    نــورپردازی.

اور
و ب

ن 
یما

ا

3   باور مسئوالنه به توانایی خویشتن در تصویربرداری، 
صدابرداری و نورپردازی و ارائه بدون نقص آنها.

اخالق  كارگیری  به  برای  خویش  توانایی  به  باور   4
صدابرداری  تصویربرداری،  كارهای  انجام  در  حرفه ای 

خویشتن. نورپردازی  و 
5 ایمان به تأثیر عالقـه و انگیزه خویشتن در بهبود 
و  صدابرداری  تصویربـرداری،  فـعـالیت هـای  اجرای 

نورپردازی.

بـه  بـاور  و  ایمان   3
در  مطلوب  نتیجة  كسب 
صدابرداری  تصویربرداری، 
و نورپردازی در سایة توكل 

خدا. به 
عقیدة  قلبـی  بـه   4
در  حالل  افزایش      روزی 
مـواد  از  بـهینه  استفـادة 
تصویربـرداری،  ابــزار  و 
نورپردازی و  صدابرداری  

3 التزام قلبی به رضایت جامعه با 
به كارگیری فناوری جدید در كار 

تصویر، صدا و نور .
كارآفرینی  ارزش  به  باور   4
تصویربرداری،  كاری  زمینه  در 
صدابرداری و نورپردازی در راستای 

جامعه. آحاد  رفاه 

3 ایمان قلبی به حفظ محیط زیست.
مؤثر  نقش  به  باورداشتن   4
انسان ها در تغییرات محیط زیست
5 اعتقاد به ماندگاری كار صحیح 
در  انسان  سرنوشت  در  درست  و 

زندگی و پس از مرگ.
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ی(
گاه
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انواع  كار  طرز  از  خود  شناخت  میزان  افزایش   3
میكروفن، انواع دستگاه های ضبط صدا ـ انواع بوم های 
ـ   باتری ها  ـ  و    تصویر. دوربین   صدا برداری،كابل های صدا 
پرتابل،  مانیتورهای  ـ  دوربین  فیلترهای  و  لنزها   4
انواع چراغ های نورپردازی ـ المپ ها ـ فیلترهای نوری 

برق. تأمین  تجهیزات  و  بازتابنده ها 
5 افزایش میزان شناخت خود از وظایف تصویربردار، 

صدابردار و نورپرداز
و  مهارت  و  دانش  از  خود  شناخت  میزان  افزایش   6
نگرش مورد نیاز مراحل كاری تصویربرداری، صدابرداری و 

نورپردازی.
و  ایمنی  استانداردهای  درباره  خود  دانش  ارتقای   7
و  صدابرداری  تصویربرداری،  محیطی  و  فردی  بهداشت 

نورپردازی.
8 افزایش آگاهی خود از مخاطرات شغلی.

روش های  از  خود  شناخت  میزان  افزایش   9
تصویربرداری، صدابرداری  اولیه در محیط  كمك های 

نورپردازی. و 
10 ارتقای دانش خویشتن در زمینه ایمنی دوربین ها 
و وسایل تصویربرداری و... میكروفن ها و انواع بوم های 
صدابرداری و... و انواع چراغ ها و المپ های نورپردازی و...

ادامة  مسیر  درباره  خود  شناخت  میزان  افزایش   11
تحصیل در دوره های باالتر تصویربرداری، صدابرداری و 

نورپردازی.
12 افزایش میزان شناخت خود در   زمینه های كارآفرینی 

دررشته های تصویربرداری، صدابرداری و نورپردازی.
13 ارتقای دانش خود درمورد شیوه های كسب تجربه در 
محیط های اجرای تصویربرداری، صدابرداری و نورپردازی.

ـ افزایش میزان شناخت خود از مهارت های كسب و 
نورپردازی. و  تصویربرداری، صدابرداری  كار 

نسبت  معرفت  كسب  ـ 
به    رضایت   خداوند    درانجام 
تصویربرداری،  فعالیت های 
نورپردازی. و  صدابرداری 

عمومی  پیامدهای  از  آگاهی    3
وسایل  نامناسب  نگهداری 
و  صدابرداری  تصویربرداری، 

زی. ا پرد نور
4  آشنایی با مراكز یادگیری در 
حوزة كار تصویربرداری، صدابرداری 

نورپردازی. و 
ارتباط  روش های  از  آگاهی    5
و  صدابردار  تصویربردار،  مؤثر 
در  تولید  عوامل  سایر  با  نورپرداز 

كار. انجام  محیط 

در  خردورزانه  روش  انتخاب    3
در  پسماند  و  خطرناک  مواد  دفع 
صدابرداری  تصویربرداری،  كارهای 

نورپردازی. و 
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3  ارتقای شایستگی خویش در كار با ابزار و وسایل 
تصویربرداری، صدابرداری و نورپردازی.

4  رعایت ایمنی خویشتن در محیط تصویربرداری، 
صدابرداری و نورپردازی.

5  رعایت بهداشت فردی در محیط تصویربرداری، 
نورپردازی. و  صدابرداری 

6  ارتقای مهارت خویشتن در انجام كمك های اولیه 
در صحنه تصویربرداری، صدابرداری و نورپردازی.

اخالق  رعایت    3
حرفه ای در انجام كارهای 
تصویربرداری، صدابرداری 

نورپردازی و 
رضایت  جلب  منظور  به 

خداوند.
انصاف  رعایت    4
كارهای  انجام  در 
تصویربرداری، صدابرداری 
به  اعتقاد  با  نورپردازی  و 

. ند و ا خد

بـردن  بــاال  بـرای  تـالش    3
مهارت های علمی و عملی افرادی كه 
در زمینة تصویربرداری، صدابرداری و 

نورپردازی كار می كنند.
نصب         و  4    همكاری    در      گـروه 
راه اندازی وسایل و ابزار تصویربرداری، 

نورپردازی. و  صدابرداری 
توانایی آموزش تصویربرداری،   5
صدابرداری و نورپردازی به دیگران.

جـلــوگیری  در  مشاركت    3
بـه  زیست محیطـی  خسارت  از 
تصویربرداری،  فعالیت هـای  دلیل 

نورپردازی. و  صدابرداری 

فه
اط
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الق
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ات

ملك
 و 

از  بهینه  استفاده  به  نسبت  مسئولیت  احساس    3
ابزار و وسایل تصویربرداری، صدابرداری و نورپردازی.

كار  صحیح  انجام  در  مسئوالنه  تالش    4
نورپردازی. و  صدابرداری  تصویربرداری، 

در  حرفه ای  اخالق  به  مسئوالنه  ارزش گذاری    5
نورپردازی. و  صدابرداری  تصویربرداری،  محیط 

6  ارزش گذاری مسئوالنه به كسب معاش حالل از 
نورپردازی و  راه تصویربرداری، صدابرداری 

ـ انجام كارهایتصویربرداری، 
نورپردازی  و  صدابرداری 
عنوان  به  باال  كیفیت  با 

عبادت.

بـرای  تـواضع  و  فـروتنی   3
افـزایش بهره وری در كـار گروهی 
و  صدابـرداری  تصویربـرداری، 

نورپردازی.
رعایت  به  شدن  قائل  ارزش    4
اخالق در محیط كار تصویربرداری، 

نورپردازی. و  صدابرداری 

رعایت  در  مسئولیت  احساس    3
ایجاد  برای  زیست محیطی  قوانین 
كارهای  هنگام  در  آلودگی  حداقل 
تصویربرداری، صدابرداری و نورپردازی.
4  تعهد بـه انجام كــار درست و 
ماندگار در تصویربرداری، صدابرداری 

نورپردازی. و 

٭ اهداف تفصیلی 1 و 2 برای شایستگی عمومی است
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طراحی و سازمان دهی درس   

از تركیب سازوار10 تكلیف كاری در قالب پنج  درس تصویربرداری و صدابرداری 
پودمان شایستگی تشكیل شده است كه هر پودمان نماینده یك شغل در حوزه 
تلویزیونی است. سازمان دهی درس به نحوی است كه تكالیف كاری  برنامة  تولید 
در یك مسیر افقی از ساده به پیچیده در طول سال تحصیلی به صورت مرحله ای 
ارائه می شود و شایستگی ها به صورت تدریجی كسب و ارزیابی می شود و در نهایت 
در پایان درس شایستگی كالن تصویربرداری و صدابرداری كه قابلیت انتقال دارد 

محقق می شود.

شایستگی های مورد انتظار   

شایستگی های فنی
 آماده سازی دوربین و متعلقات

 تنظیمات دوربین تصویربرداری )رنگ و نور(
 مكان یابی تصویربرداری خارج از استودیو

 ضبط تصویر خارج از استودیو
 انتخاب تجهیزات و طراحی فنی نور

 اجرای نور صحنه
 طراحی تصویربرداری استودیویی

 ضبط تصویر در استودیو
 انتخاب و آماده سازی تجهیزات فنی صدا

 ضبط صدا

شایستگی های غیر فنی
 مسئولیت پذیری و تعهدكاری

 جمع آوری و گردآوری اطالعات
 امانت داری و رازداری
 یادگیری مادام العمر

 ارتباط مؤثر وكار تیمی
 مدیریت كارها و پروژه
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بخش اول: کلیات

 اجتماعی بودن
 مذاكره

 كارآفرینی
 درستكاری

 به كارگیری فناوری های مناسب
 كاربرد فناوری اطالعات

 احترام گذاشتن به ارزش های دیگران
 انتخاب و به كارگیری فناوری های مناسب

 تفكر و اخالق
 نگرش سیستمی
 اخالق حرفه ای

سازماندهی محتوا   

درس شامل پنج پودمان است كه هر پودمان شامل 1 یا 2 تكلیف كاری است هر 
تكلیف كاری به صورت مستقل دارای یك پروژه مستقل است كه در برخی موارد دو 
تكلیف كاری در یك پیمانه به صورت پروژه مشترک تعریف می شود كه عبارت اند از:

پودمان ١: كاربرد فنی دوربین )آماده سازی دوربین و متعلقات ـ تنظیمات دوربین 
تصویربرداری( 

از  خارج  تصویربرداری  )مكان یابی  استودیو  از  خارج  تصویربرداری  پودمان2: 
استودیو ـ ضبط تصویر خارج از استودیو( 

پودمان 3: نورپردازی )انتخاب تجهیزات و طراحی فنی نورـ  اجرای نور در صحنه( 
ـ ضبط  استودیویی  تصویربرداری  )طراحی  استودیویی  تصویربرداری  پودمان     4: 

تصویر در استودیو( 
پودمان 5: دستیار صدا )انتخاب و آماده سازی تجهیزات فنی صدا ـ ضبط صدا(

لیست  استاندارد  تجهیزات  

مطابق با جدول تجهیزات آموزشی در سایت دفتر تألیف كتاب های درسی فنی و 
حرفه ای و كاردانش.

www.tvoccd.oerp.ir به نشانی
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رسانه ها، مراكز، مواد و منابع یادگیری    

١   مراکز یادگیری
 هنرستان

 محیط كار واقعی
 كارگاه های آموزشی

2  رسانه های یادگیری

3   منابع یادگیری
 كتاب های مرجع

  جداول استاندارد 
 استانداردهای تحلیل و ارزشیابی حرفه

  رسانه های یادگیری

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنر

 کارگاه

کتاب

سمینار

 نرم افزار

 بازدید

 کارپوشه

 کارپوشه

هنر

کتاب فیلم



بخش ٢

دروس و جلسات 
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نمونه جدول بودجه بندی: آماده سازی دوربین و متعلقات : واحد یادگیری ١ ـ پودمان ١

رئوس محتواپودمانواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

31مقدمه و آشنایی با تصویر، مقدمات تحویل تجهیزات1آماده سازی دوربین و متعلقاتجلسه 1

22آشنایی با تجهیزات تصویربرداری )سه پایه دوربین(1آماده سازی دوربین و متعلقاتجلسه 2

آشنایی با تنظیم نمایاب دوربین، تنظیم صفحه نمایش 1آماده سازی دوربین و متعلقاتجلسه 3
22و كالیبره كردن

4ـتنظیم نمایاب و تنظیم مونیتور )عملی(1آماده سازی دوربین و متعلقاتجلسه 4

ارزشیابی، مهارت تنظیم سه پایه، نمایاب و صفحه 1آماده سازی دوربین و متعلقاتجلسه 5
2ـنمایش
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بخش دوم: دروس و جلسات

مقدمه   

بسیار مهم است كه هنرجویان تعریف و نگاه دقیقی نسبت به رشتة تصویربرداری 
فیلم  یک  یا  برنامه  یک  ساخت  روند  در  حد  چه  تا  رشته  این  اینکه  كنند.  پیدا 
می تواند مثمرثمر باشد. سطح آگاهی یک تصویربردار نسبت به مسایل تخصصی 
فیلم سازی درچه حدی باید باشد؟ و اصوالً انگیزه حضور هنرجویان در این كالس 
برای رسیدن به كدام هدف است، فیلم ساز شدن یا تصویربردار شدن تفکیک این 
اولین  در  است.  مهم  بسیار  آینده  در  آنها  برای هدف گذاری  یکدیگر  از  مقوله  دو 

گفت وگو در كالس این موضوع مورد بحث قرار بگیرد. 
دیگر  و  زیرجلدی  هیجانات  اقدام ها،  ایده ها،  و  عقاید  ثبت  فرایند  سینما توگرافی 
اشکال ارتباط غیركالمی و ارائه آنها به زبان بصری است. ابزارهای سینما، توسط 
به شکل  یا  مشترک  به صورت  یا  می شود  استفاده  فیلم برداری  مدیر  و  كارگردان 
وظایف انفرادی، فیلم برداری بسیار باالتر از فیلم گرفتن از اتفاقات جلوی دوربین 
است. ابزارها و فنون بسیار متنوع و گسترده هستند؛ ولی براساس اصل همزیستی، 
فیلم بردار  اساس دانش  قرار می گیرند.  راستا  فیلم بردار و كارگردان در یک  مدیر 
از  بخشی  حال  عین  در  دارد.  هم پوشانی  كارگردان  دانش  اساس  با  زیادی  تاحد 
وظایف مدیر فیلم برداری كاماًل فنی است و كارگردان مسئولیت سناریو و بازیگران 

را دارد. اما، هر دو درگیر وظیفة اصلی ثابتی هستند؛ داستان گویی با دوربین. 

واحد آماده سازی دوربین و متعلقات
یادگیری 1

پودمان 1 : کاربرد فنی دوربین
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لنز،  برای  فرعی  زبان های  و  خاص  اصطالحات  آن،  در  و  است  زبان  یک  سینما 
تركیب بندی، طراحی بصری، نورپردازی، كنترل تصویر، تداوم حركت و نقطه دید 
وجود دارد. یادگیری این زبان ها و اصطالحات یک مطالعه جذاب پایان ناپذیر است. 
آموزنده  و  ساده، شفاف  نثری  تألیف  برای  آن  از  می توان  دیگری  زبان  هر  مانند 
لنزها،  شامل  پایه،  دانش  به  نیاز  فیلم بردار،  كرد.  استفاده  بصری  شعری  خلق  یا 
نوردهی، تركیب بندی، تداوم مقتضیات تدوین، نورپردازی، نصب دكور، رنگ و زبان 
حركت دوربین دارد. وظیفة اصلی او داستان گویی با دوربین است. هرچه بیشتر 
دربارة عناصر این هنر بداند بهتر می تواند كارگردان را در رسیدن به اهداف مقرر 

یاری كند. دانش اندک، خطرناک است. 
پول،  زیادی  پای مقدار  تلقی گردد.  نیست كه آسان  فیلم برداری حرفه ای كاری 
زمان و تالش و دید شخصی در میان است. حتی در مورد كم هزینه ترین پروژه ها، 
اگر خمیرة خود را می شناسید و نگرش و شخصیت شما این است كه عضوی از 
یک گروه یا تیم شوید، این حرفه می تواند یکی از بهترین حرفه ها باشد. وقتی همه 
چیز واقعاً در صحنه آماده می شود و باید صدها عنصر گوناگون باهم ممزوج شوند 
تا كار به انجام برسد، لذت خالقیت به حدی است كه به سختی می توان آن را با 

حرفة دیگری مقایسه كرد. 

مواد و تجهیزات  

قلم، كاغذ، كیف كمری و جعبه ابزار كامل ـ انواع دوربین، انواع منابع تغذیه، انواع 
لنزها، انواع سه پایه، انواع فیلترهای دوربین، مانیتور، پایه مانیتور و كابل های رابط، 

مت باكس.

دانش افزایی   

اولین تصویر متحرک 
مقدمه: سینما یک وسیله ارتباط جمعی و سرگرم كننده است كه همانند مطبوعات 
مصور، گرامافون و رادیو تلویزیون ساختار امروزی آن بر تکنولوژی گسترده ای كه 
مراحل سینمای  رشد  و  پیدایش  است. گرچه  استوار  متولد شد،  بیستم  قرن  در 
و  صنعتگران  دانشمندان،  مهندسین،  مخترعین،  تالش  در  پیش زمینه ای  امروز، 
می شناسیم،  سینما  به عنوان  امروز  ما  آنچه  اما  دارد.  پیش  سال های  هنرمندان 
هم زمان با آغاز قرن بیستم حضور فعال خود را اعالم می دارد و تکامل آن موازی 
اصول  از  هنر  صنعت،  علم،  می رود.  پیش  گذشته  صدسال  فنی  پیشرفت های  با 

بنیادین سینماست. 
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بخش دوم: دروس و جلسات

برخالف سایر رسانه های تولید و توزیع پیام، سینما حامل شیوة نوینی از تجربیات 
تاریخ  سراسر  دانست.  تازه  هنری  شیوة  یک  را  آن  می توان  كه  است  دراماتیک 
آن  از  استفاده  و  هنرمند  خالقانة  نیازهای  میان  متقابل  رابطة  بیان كنندة  سینما 
سینما،  تکنولوژی  تکوین  دارد.  قرار  وی  دسترس  در  كه  است  تکنولوژیک  منابع 
مفهومی فراتر از صرفاً توسعه مراحل علمی داشته است. این تکوین همیشه گونه ای 
مشاركت، همراه با تعارض برای هنرمند خالق به همراه آورده است. هنر و تکنیک 

در كنار هم جمع شدند و كامل ترین هنر، هنر هفتم را شکل دادند. 

کوتاه در مورد عکاسی 
آرزوی عکاسی، از طریق تالش های دو فرانسوی به نام های ژوزف نیس فورنیپس 
به  كه  بودند  ناتورالیستی  نقاشان  هردو  آنها  پیوست.  تحقق  به  لوئی.ژ.م.    داگر  و 
امکان دستیابی به روش های مکانیکی برای بازسازی صحنه هایی از دنیای طبیعی 
عالقه مند شدند. حدود سال های 1820 تا 1830م. نیپس مشغول تجربیاتی برای 
بازسازی تصویر روی سنگ لیتوگراف بود. وی تركیباتی از نیترات نقره معروف به 
روی صفحة  بر  بود  كرده  اسطوخودوس حل  اسانس  در  كه  را  آسفالت شیمیایی 
فلزی مالید. سپس صفحة شیشه ای نقاشی شده ای را روی آن قرار داد و در آفتاب 
گذاشت. بعد از شستن صفحة فلزی با حالل قسمت هایی كه نور به آن رسیده بود، 
تصاویر حواشی  این  البته  بقیه محلول می گشت.  و  و غیرقابل حل می شد  سفید 

مشخصی نداشت. 
سپس داگر این روش را كامل تر كرد و عکس های بادوام و واضحی تولید نمود و 
آنها را داگروتیپ نامید. او صفحات مسی را كه الیه ای از نقره روی آن را پوشانده 

بود در اتاق تاریک )اولین محفظة دوربین عکاسی( قرار داد. 
سپس آن را روبه روی سوژه قرار می داد. بسته به حرارت اتاق یا فضای باز، بعد از 
5 تا 15 دقیقه كه آن صفحه نور می خورد، آن را با استفاده از محلول جیوه ظاهر 
می كرد و تصویر سوژه موردنظر را ثبت می نمود. این امر باعث كشف خیره كننده ای 

به نام عکاسی در 1839 شد. 
گرچه روش داگر به تولید تصاویر ثابت انجامید، اما در اصل این پیشرفت ناشی از 
عالقة او به ایجاد تصویرهای متحرک بود پیش از آنکه داگر در امر عکاسی درگیر 
شود، زندگیش را از راه كشیدن تصاویر »دیوراما« می گذراند. دیوراما وسیله ای بود 
كه در آن روی پارچه طویلی نقاشی هایی می كشیدند و بعد پارچه و تصاویر روی 
آن را به طور عمودی یا افقی از برابر چشمان تماشاگران می گذراندند. او به دنبال 
آن بود تا به ابزاری برای تولید عکس های نمایشی دست یابد، و از آن طریق به كار 
تصاویر متحرک  افسون  دیگر  بار  ببخشد. یک  دیوراما، سرعت  برای  تصویر  تولید 
الهام بخش یک اختراع علمی شد؛ كه به نوبة خود امکان تکمیل شدن یک سیستم 
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ضبط تصاویر متحرک را جلو انداخت. 
ثبت و ضبط لحظه ای تصاویر و سوژه ها انجام شده بود و اكنون زمان آن فرا رسیده 
بود كه آن تصویرها به طور واقعی و متحرک به نمایش درآیند. با تصاویر متحرک و 
تداوم فریم های مرتبط، ما می توانیم دیدی وسیع تر نسبت به جهان خارج داشته 
و بیان بهتری برای ارائه مفاهیم و معانی ذهنی خود در دست داشته باشیم. آنچه 

برای تکمیل شدن تصاویر متحرک الزم بود عبارت بودند از:
١   ساخته شدن دوربینی كه بتواند عکس های مجزایی از یک حركت بگیرد.

2   وسیله ای برای نمایش سریع و پی درپی عکس ها. 

چرخ زندگی و تداوم دید 
بهتر است، هنرجویان با وسایل زنده نمایی دیگری آشنا شوند و در صورت صالحدید، 
آنها را بسازند. با این روش، با مفهوم فریم، تداوم دید و تصویر متحرک بیشتر آشنا 

خواهند شد. 
یکی دیگر از این وسایل تامتروپ یا چرخ شگفتی است كه در سال 1826 توسط 
دكتر جان آیرتن در پاریس اختراع شده بود و سرگرمی محبوب بچه ها و بزرگساالن 
دایره ای  كارت  در دوطرف یک  تصویر مختلف  دو  تامتروپ  در  محسوب می شد. 
شکل كشیده شده بود. وقتی این كارت چرخانده می شد، دو تصویر با هم تركیب 
می شد و به صورت یک تصویر درمی آمد. پرنده ای كه در یک طرف كارت نقاشی 
شده بود، گویی كه در یک قفس سیمی خالی كه در طرف دیگر كارت كشیده 

شده بود، می نشست. 

تامتروپ                                          استروبوسکوپ                                  زوآتروپ
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اشتامپفر دستگاه مشابهی  رتیرفون  توسط سیمون  در سال 1832  نیز  آلمان  در 
كه  داشت  دیگری  صفحة  داشت،  نام  استروبوسکوپ  كه  وسیله  این  شد.  ساخته 
به سرعت در  بود، صفحة دارای روزنه، می توانست  تعبیه شده  در آن روزنه هایی 
برابر صفحه ای كه تصویرها روی آن كشیده شده بود بچرخد. هنگامی كه بیننده 
كه  احساس می كرد  دوم می نگریست،  تصاویر صفحة  به  اول  از شیارهای صفحة 
و  می كردند  عمل  شاتر  مثل  روزنه ها  است.  مداوم  حركت  یک  تماشای  سرگرم 
نمی گذاشتند كه تداوم حركت، برای بیننده نامفهوم شود. چرخ زندگی یا زوآتروپ 
كه ساخت آن را به ویلیام جرج هوریز نسبت داده اند، به گونه ای است كه سلسله 
تصاویری كه با حركتی متناوب و تغییرات جزئی بر روی جدار داخلی استوانه بر 
روی كاغذ كشیده شده از ورای شکاف هایی كه بر بدنة استوانه تعبیر شده اند، با به 
چرخش درآمدن استوانه به طور متحرک و با وضوح كامل مشاهده می شوند. اگر 
بیننده این تصاویر را نه از ورای شکاف، بلکه از باالی دهانة استوانه مشاهده كند، 

تصاویر را به صورت تار خواهد دید. علت این امر چیست؟
این تجربیات ساده در زنده نمایی كه اغلب به طور هم زمان در قسمت های مختلف 
جهان انجام می شد؛ باعث گردید تا همگان به اهمیت ساختن وسیله ای برای ضبط 

و نمایش حركات زندگی روزمره پی ببرند. 

قانون تداوم دید
چگونه تک تک تصاویر ثابت وقتی پشت سر هم نمایش داده می شود به صورت 

متحرک دیده می شوند؟
این موضوع در سال 1824 میالدی توسط دانشمند انگلیسی پیتر مارک روجت1 
مطرح شد. وی رساله ای را تحت عنوان »قانون تداوم دید در مورد اشیای متحرک« 
ارائه كرد. چشم انسان به دلیل خاصیت فیزیولوژیکی می تواند تصویر هر شیء را 
كه از برابر آن می گذرد تا 0/1 ثانیه در خود حفظ كند. با استفاده از پدیدة قانون 
تداوم دید، می توان تصاویر منفرد را با سرعت، از برابر چشم عبور داد به طوری كه 
هر تصویر بر خاطرة تصویر قبلی منطبق شود و حالت تداوم بصری به وجود آورد، و 
آن تصاویر منفرد، متحرک به نظر برسد. آنچه كه اتفاق می افتد، ایجاد توهم حركت 

در ذهن بیننده است.

تجربه ادوارد می بریج 
را  نهایی  انگیزة  تا 1904م.  امریکایی در سال های 1830  این عکاس  تالش های 
برای فراهم آوردن یک وسیله ضبط تصاویر متحرک ایجاد كرد. مطالعات وی در 

Peter Mark Roget ـ1
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زمینة حركات انسان و حیوان بود. او از طرف فرماندار قبلی كالیفرنیا، مأموریت 
یافت كه مطالعاتی در زمینة حركات اسب به هنگامی كه حیوان چهارنعل در حال 
تاخت و تاز است انجام دهد، به خصوص كه آیا لحظه ای وجود دارد كه هرچهار 
دست و پای اسب به هنگام دویدن در هوا باشد یا نه؟ تجربه ای كه انسان غارنشین 
او موفق شد دوربینی بسازد كه سرعت  بود؛ در 1877م.  آن را به تصویر كشیده 
_____    1 ثانیه بود. یعنی در دوهزارم ثانیه باز و بسته می شد، سپس به 

2000
شاتر آن 

كمک 12 دوربین كه در كنارهم قرار گرفته بود و به وسیلة سیمی كه یکی پس از 
دیگری به كار می افتادند، 12 عکس مجزا و طرح مانند از یک اسب درحال یورتمه 
برداشت. باالخره تعداد دوربین ها را به 18 و سپس به 24 دستگاه رساند و برای 
به كار انداختن شاتر آنها از جریان برق استفاده كرد. او به دو هدف رسید اول: نشان 
داد اسب به هنگام چهار نعل دویدن در لحظاتی هر چهار دست و پای خود را در 
هوا نگه می دارد و دوم؛ اینکه توانست در حدود 1 ثانیه از یک حركت كوتاه مدت، 
عکس های مجزا بگیرد كه اگر پیوسته نمایش داده شود، می توانست اولین تصاویر 

متحرک باشد. 

کینتوگراف 
سال 1888م.  در  كداک  شد.  ساخته  ادیسون  آزمایشگاه  در  كینتوگراف  دوربین 
اختراع خود مبنی بر پوشاندن سلولوئید شفاف با امولسیون فیلم را به ثبت رسانده 
بسیار هم  را كه  فوتی  نوار سلولوئید 200  این  از حاشیه های  یکی  ادیسون  بود. 
انعطاف پذیر بود، دندانه دار كرد تا بتواند از آن در دوربین كینتوگراف )در آزمایشگاه 
دوربین  درون  از  سلولوئید  نوار  وقتی  كند.  استفاده  خود  شد(  ساخته  ادیسون 

می گذشت، تصویرها در كنار یکدیگر به طور افقی روی فیلم ضبط می شد. 
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سینماتوگراف 
خود  سیستم  بتواند  ادیسون  آنکه  از  پیش 
را تکمیل كند، دو برادر از اهالی شهر لیون 
فرانسه به نام های آگوست و لوئی لومپر موفق 
پاریس  در   1895 دسامبر   28 در  شدند، 
عموم  برای  پرده  روی  را  متحرک  تصاویر 
عکاس  كه  لومیر  برادران  بگذارند.  به نمایش 
و سازندة لوازم عکاسی بودند، در اوایل سال 
قابل  پروژكتور  دوربین  دستگاه  یک   1895
حمل ساختند و آن را سینماتوگراف نامیدند. 
در  فیلم  دادن  حركت  برای  ماشین  این  در 
سیستم  یک  از  پروژكتور  ـ  دوربین  داخل 
تصاویر  می شد.  استفاده  متناوب  حركت 
ثانیه  در  كادر   16 سرعت  با  كه  فیلم  روی 
در داخل آن حركت می كرد، برای لحظه ای 
پشت یک عدسی و در برابر یک چراغ متوقف 
آنها  از  دقیق  و  روشن  تصویری  و  می شد 
برای  است  بهتر  منعکس می شد.  پرده  روی 
آشنایی هنرجویان با فیلم دندانه دار، قطعاتی 
و  اكسپوز   شده  35میلی متر  فیلم های  از 

تصویردار در كالس نمایش داده شود. 

سینما توگراف    

  برادران لومیر

کوتاه در مورد تاریخچه تلویزیون 
در افسانه های ملل جهان به وجود پدیده هایی چون جام جم، نگین جهان نما، گوی 
بلوری غیب نما، كره كریستال و جعبه جادو اشاره شده است و امروزه انسان متمدن 
در آستانة قرن 21 فاصله افسانه تا واقعیت را در زمینة انتقال تصویر و صدا در نور دیده 

است و هر روز در تکمیل آن كوشش می كند. 
وسیله  بهترین  برخی،  عقیده  به  و  شد  شروع   19 قرن  در  تلویزیون  سرگذشت 
آمدن  به وجود  دارد.  برای هر سخن خود، مخاطبی  كه  نام گرفت  ارتباط جمعی 
تلویزیون یعنی رادیویی كه بتوان با آن تصویر را هم دید. بشر را به فکر واداشت 
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كه از تجربیات و راه های علمی به فناوری آن دست یابد. یکی از عوامل اساسی 
انتقال تصویر در تلویزیون سلول فتوالکتریک است. وظیفة  و بنیادی در سیستم 
كار  اساس  است.  الکتریکی  نوسانات  به  نوری  نوسانات  تبدیل  فتوالکتریک  سلول 
تلویزیون بر مبنای انتقال تصاویر تقطیع شده است. تصویر یک صحنه به قطعات 
كوچکی تقسیم شده و این قطعات یکی پس از دیگری منتقل می گردند و دستگاه 
گیرنده قطعات را گرفته و به همان شکل و ترتیب اولیه، در كنار هم قرار می دهد. 
تصویر  و  می شود  تبدیل  نوری  جریان  به  مجدداً  الکتریکی  جریان  ترتیب  بدین 
ارسالی از فرستنده به صفحة تلویزیون منتقل خواهد شد و نهایتاً تصویر به رؤیت 

بیننده می رسد. 
كشف عنصر سلنیوم، انتقال شکل ها و نقاشی ها و خطوط ثابت از طریق جریان برق 
در 1842، انتقال نوشته از نقطه ای به نقطه دیگر با تلگراف در 1864، و دستگاه 
قدم های  اولین   1865 در  فرانسه  در  تصاویر  و  اسناد  مخابره  برای  تلگراف  پان 
ساخت تلویزیون بود. در نهایت تاباندن نور به سلول فتوالکتریک از جنس سلنیوم 
و با توجه به خاصیت چشم انسان در ایجاد تصویر صفحات حساس به نور ساخته 
شد. همان طور كه شبکیه چشم از تعداد زیادی سلول تشکیل شده و در مقابل نور، 
تاریکی، خاكستری ها و رنگ ها حساسیت نشان می دهد، صفحات سلنیوم نیز كه 
اكنون سوراخ دار نیز شده بود در برابر نور قرار می گرفت و هر بار بخشی از اجزای 
تصویر را ضبط می كرد و با ارتعاش الکتریکی منتقل می كرد. اولین تصاویر ایجاد 
شده توسط جان لوئی برد در 1925م، تصاویری 28 خطی و سپس 30 خطی كه 
بیشتر نوعی سایه روشن تصویری كه از تعداد زیادی نقطه به وجود آمده بود. هرچه 
این نقاط سایه روشن نزدیک تر و فشرده تر باشند تصویر روشن تر و دقیق تر خواهد 

بود. 

مکانیزم بازخوانی اطالعات 
امروزه   Charge Coupled Device دوتایی  شوندة  شارژ  صفحات  یا   CCD
رایج ترین وسیله تصویرسازی مورد استفاده در دوربین های ویدئویی است. CCD ها 
تبدیل  الکتریکی  به سیگنال های  را  دوربین  لنز  از طریق  هدایت شده  ورودی  نور 
می كند تا سیگنال ویدئو ساخته شود. از آنجایی كه مکانیزم CCD بسیار شبیه 
چشم انسان است نظری اجمالی به چگونگی كاركرد چشم انسان و مقایسه آن با 
CCD خالی از لطف نخواهد بود. در چشم  انسان یک تصویر یا نور به شبکیه چشم 
كه شامل میلیون ها سلول حساس به نور هستند، هدایت شده و شکل می گیرد. 
سپس شبکیه چشم، نور این تصویر را به شارژهای الکتریکی بسیار كوچک تبدیل 
می كند. این شارژها از طریق سیستم عصبی به مغز فرستاده می شوند. این مکانیزم 
اساس چگونگی حس بینایی انسان است. با مرور مکانیزم CCD متوجه می شویم 



25

بخش دوم: دروس و جلسات

كه CCD نیز سلول حساس به نور داشته و دقیقاً شبیه سلول های حساس به نور 
شبکیه چشم كار می كند. 

چشمی
عدسی شیئی

چشم

جسم

 تصویر نهایی

تصویر چشم و تشکیل تصویر

در شکل بعد ساختار یک CCD با سلول های حساس به نور، مورد استفاده برای 
تبدیل نور به شارژهای الکتریکی و مکانیزم بازخوانی شارژ برای ساخت سیگنال ویدئو 
نشان داده شده است. سلول های حساس به نور كه پیکسل نیز نامیده می شوند، نور 
ورودی را به شکل شارژهای الکتریکی درمی آورند. تبدیل نور و ذخیره سازی شارژها 
شارژهای  ثانیه  1__

60 زمانی پریود  از  بعد  می شود.  انجام  __ 1 ثانیه 
60

زمانی  پریود  در 
عمودی  شیفت رجیستر  به  میدان  محو  زمان  خالل  در  سنسور  هر  در  الکتریکی 
به  از طریق شیفت رجیسترهای عمودی  ارسال می شوند. شارژهای درون هر خط 
در  كه  می دهد  رخ  شکل  این  به  اتفاق  این  می كنند.  پیدا  شیفت  پایین،  سمت 
خالل ذخیره سازی بعدی شارژها خوانده شده و به حافظه های افقی به صورت خط 
به   خط انتقال می یابند. به  محض اینکه یک خط به حافظة افقی انتقال یابد بالفاصله 

بازخوانی می شود، لذا خط اسکن بعدی می تواند به حافظه منتقل گردد. 
تشکیل تصویر در این نوع سیستم، CCD در سه جزء خالصه می شود: 

١   قسمت تبدیل نور به بار الکتریکی
2   قسمت ذخیره سازی بار الکتریکی

3   قسمت انتقال و ارسال بار الکتریکی به مدارهای مربوطه. 
نور  با  متناسب  الکتریکی  بار  پیکسل،   Pixel روی سطوح حساس  نور  تاباندن  با 
اكسیدی  نیمه هادی  خازن  از  كه  بار  ذخیره سازی  قسمت  در  و  می شود  حاصل 
تشکیل شده، ذخیره می شود. این بارهای الکتریکی پشت سرهم به حركت درآمده 
و عمل انتقال انجام می گیرد. هم اكنون ما به جای نور، سیگنال الکتریکی داریم كه 
باید به وسیله دستگاه دیگری بازخوانی شود و مجدداً به نور یا تصویر تبدیل شود 

كه همان تلویزیون است. 
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 3CCD
با پیشرفت های جدید و فناوری دوربین ها و برای رسیدن به كیفیت برتر دوربین های 
 طراحی و ساخته شده در دوربین های تک CCD، تمام طیف    3CCD ویدیویی
نورهای رنگی RGB )قرمز، سبز، آبی( توسط یک CCD منتقل می شد و تفکیک 
رنگ به طور كامل انجام نمی گرفت. اما در دوربین های ویدیویی 3CCD سیگنال های 
ویدئویی رنگی را توسط جداكنندة نور ورودی به سه نور اصلی سبز، آبی، قرمز تقسیم 
می كنند. این امر توسط سیستم منشور دوربین كه تركیبی از سه منشور جداگانه 
است، اتفاق می افتد. دراین سیستم از موادی، به نام دایکروئیک استفاده می شود كه 
هر ماده طول موج معینی را منعکس می كند و بقیه نورها را عبور می دهد. نور آبی از 
یک سطح منشور و نور قرمز از سطح دیگر آن منعکس می گردد و باقیمانده آن كه 

همان نور سبز است، مستقیماً به CCD سبز هدایت می شود. 

عملکرد کره چشم انسان

حدقه
سلول های 

مغز

تبدیل نور به الکتریسته

عدسی

عملکرد CCD دوربین

تصویر صفحه نمایش

تنظیم انتقال افقی

CCD عملکرد

تنظیم انتقال عمودیحساسصفحه
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چگونگی تشکیل تصویر بر روی صفحة تلویزیون 
نقاط  برای  می بایست،  تلویزیون  تصویر  المپ  صفحة  روی  بر  تصویر  ایجاد  برای 
شده  گرفته  دوربین  توسط  آن  تصویر  كه  صحنه ای  با  متناسب  صفحه،  مختلف 
است، اطالعات رنگ، نمایش داده  شود. در تلویزیون در هر لحظه فقط یک نقطه 
از المپ تصویر كه متناظر با یک عنصر تصویر است روشن می شود. سطح داخلی 
المپ تصویر از مادة فسفرسانس پوشانده شده است كه در صورت برخورد الکترون 
به آنها نور رنگی از خود منتشر می كنند. سطح داخلی المپ تصویر به سه نوع از 
این مواد پوشانده شده است كه هر نوع از آنها با برخورد الکترون یکی از رنگ های 
اصلی RGB ) آبی، سبز، قرمز( را منتشر می كنند. در قسمت انتهای المپ تصویر 
سه تفنگ الکترونی وجود دارد كه هریک از آنها الکترون های موردنیاز برای تولید 
یکی از رنگ ها را به طرف صفحة المپ تصویر پرتاب می كنند. برای اینکه تصویر بر 
روی صفحه نمایش داده شود، باید پرتوهای الکترونیکی تمام سطح را جاروب كرده 
و متناسب با اطالعات رنگ هر نقطه، شدت پرتاب الکترون از هریک از سه تفنگ 
الکترونی تغییر كند. بنابراین تصویری كه بر روی صفحة تلویزیون تشکیل می شود، 
مانند یک عکس به طور كامل ساخته و دیده نمی شود، بلکه از كنار هم قرار گرفتن 

اجزای مختلف ساخته می شود. 

تصویر كامل در تلویزیون به وسیلة تفنگ الکترونی یا همان »  اشعة نویسنده« كه 
با سرعت درحال حركت و جاروب كردن است، ایجاد می گردد. این اشعه در جهت 
افقی از سمت چپ به راست و در جهت عمودی از باال به پایین روی خطوط متوالی 
حركت می كند. حال اگر سرعت حركت پرتو الکترونی به گونه ای باشد كه دست كم 
جاروب  عمل  پایین  به  باال  از  و  راست  به  چپ  از  صفحه  تمام  ثانیه  در  بار   20

آینه دوفام
المپ

آینه دوفام

عدسی

آینه

عدسی
صفحه نمایش

آینه

3CCD تکنولوژی ورقه های

3CCD ورقه های

منشور
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تصویر،  پسماند  یا  فیزیولوژیک چشم  خاصیت  به  توجه  با  گیرد،  انجام   Scan یا 
می كند.  احساس  پیوسته  به طور  را  آن  و  نشده  روشنایی  تغییرات  متوجه  چشم 
البته عالوه  بر خاصیت دوم بینایی چشم، ماده فسفرسانس هم كه در المپ تصویر 
استفاده می شود، عکس العمل آنی نداشته و پس از عبور اشعه از روی آن مدتی به 

تشعشع نور ادامه می دهد. 

سیستم های رنگ در تلویزیون آنالوگ 
سه نوع سیستم رنگ رایج وجود دارد: سکام SECAM، پال )PAL(، ان تی اس سی 
)NTSC(. در هر سه سیستم اطالعات تصویر به صورت اطالعات روشنایی و رنگ از 
یکدیگر تفکیک می شوند. اطالعات روشنایی به همان صورت سیاه سفید منتقل شده 
و اطالعات رنگ بر روی یک حامل فرعی مدوله شده و به همراه اطالعات روشنایی 
برای گیرنده ارسال می گردد. تفاوت در نحوه مدوالسیون اطالعات رنگ و فركانس 

حامل فرعی رنگ است. 
این   PAL در  ولی  منتقل می شود  برروی یک حامل  رنگ  اطالعات   NTSC در 
اطالعات بر روی دو حامل فرعی هم فركانس سوار است و تالشی است برای اصالح 
سیستم SECAM. NTSC كه توسط فرانسه و شوروی ابداع شد و در ایران هم 
استفاده می شد، اطالعات رنگ بر روی دو حامل فرعی متفاوت مدوله شده قرار 
اكثر  در   PAL سیستم  است.   NTSC سیستم  نصف  رنگ  وضوح  البته  كه  دارد 

كشورهای دنیا جایگزین شده است. 

نسبت ابعاد تصویر 
ارتفاع، برحسب سانتی متر  به  ابعاد تصویر، نسبت عرض تصویر  از نسبت  مقصود 
است. در كلیة سیستم های تلویزیونی با وضوح استاندارد SDTV این نسبت برابر 
سه به چهار )3 به 4( است ولی برای فیلم های سلولوئیدی كه در سینما استفاده 
می شود سه استاندارد مختلف وجود دارد: فیلم 16م م، 1 به 1/33، فیلم 35 م م، 1 

به 1/66، سینما اسکوپ 1 به 2/4. 
فیلم 16 م م از نظر نسبت ابعاد تصویر با تلویزیون سازگار است و هنگام نمایش آن 
از تلویزیون مشکلی پیش نمی آید اما برای نمایش فیلم های 35 م م و اسکوپ یا باید 

از كناره های تصویر آنها حذف یا اینکه در باال و پایین آن كادر سیاهی ایجاد كرد. 
از اوایل دهه 1980م. كه تحقیق و بررسی روی مشخصات تلویزیون با وضوح باال 
یا HDTV آغاز شد، تغییر نسبت ابعاد تصویر نیز مورد توجه قرار گرفت و در سال 
1985 نسبت ابعاد 16 به 9 به عنوان استاندارد HDTV و به جای 3 به 4 پذیرفته 

شد. 
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دوربین 
با توجه به پیشرفت دوربین های فیلم برداری و تصویربرداری 
از گذشته تا اكنون نیاز است هنرجویان با مدل ها و تصاویر 

دوربین های مختلف در این بخش آشنا شوند. 
توسط  و 16 م م،  35 م م  فیلم برداری  دوربین های  اولین 
كمپانی ARRI  تولید  و روزبه روز كامل تر شدند   و   در   نهایت با

 ابداع   دوربین   بی نظیر  دیجیتالی ARII ALEXA تحولی 
بزرگ در پیوند سینمای آنالوگ و دیجیتال ایجاد شد.

 

 Mini بتاكم،  یومانیک،   ،VHS  ، SVHS دوربین های 
مختلف  برندهای  در   DV Cam  ،SD Cam  ،DV
همچنین   .Pana Sonic  ،Canon  و  JVC و   Sony
دوربین های عکاسی كه برای تصویربرداری مورد استفاده 
هنرجو  كه  است  دوربین هایی  جمله  از  می گیرند،  قرار 
باید با آنها آشنا شود. دوربین هایی نظیر5D از كمپانی  
 α7II و سونی آلفا  Nikon از كمپانی  D810 Canon

ـ  35 دوربین های ١6
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انواع تصویر متحرک 
تصویر متحرک را می توان به دو نوع تقسیم كرد: 

١      تصویر متحرک مجازی
با ثبت سوژه های جهان واقعی به دست نمی آید، بلکه در فضای  این گونه تصاویر 
متحرک  تصاویر  و  انیمیشن  تصاویر  مانند:  می شود.  ساخته  و  طراحی  مجازی 

كامپیوتری. 
2      تصویر متحرک واقعی

 این گونه تصاویر، به وسیلة دوربین از سوژه های جهان واقعی ثبت می شوند مانند: 
تصاویر سینمایی و تلویزیونی. 

تصویر متحرک واقعی به دو نوع تقسیم می شوند:
الف( تصویر متحرک فتوشیمیایی )فیلم(: برای دستیابی به چنین تصویری از 
دوربین فیلم برداری استفاده می شود كه دوربینی اپتیکی ـ مکانیکی است. یعنی 
غیر از بخش اپتیک )لنز و بخش های مرتبط با آن(، سایر بخش ها و قطعات آن 

مکانیکی است. 
نگاتیو سینمایی درون این دوربین قرار می گیرد و در جریان فیلم برداری، نگاتیو 
نوردهی  نگاتیو  فیلم برداری،  از  پس  می گیرند.  شکل  فریم ها  و  می شود  نوردهی 
شده، طی فرایند ظهور، در البراتوار فیلم ظاهر می گردد. تصاویر حاصله به صورت 
نگاتیو )منفی( خواهد بود، یعنی نقاط روشن صحنه، تیره شده و نقاط تیره آن، 
)مثبت(  پزتیو  تصویر  نگاتیو،  این  از  بعد،  مراحل  در  می شوند.  بازسازی  روشن 
تهیه شده و تصویری مشابه صحنه به نمایش درمی آید. از آنجا كه نگاتیو ساختار 
شیمیایی دارد و پس از نوردهی با یک فرایند شیمیایی ظاهر می شود، آن را تصویر 
در  نمایش  برای  بیشتر  تصویر  نوع  این  می گویند.  فیلم  یا  فتوشیمیایی  متحرک 
سالن های سینما مورد استفاده قرار می گیرد و در تلویزیون نیز پس از مراحل فنی 
به نام تله سینما نمایش داده می شود، عملیات ثبت تصاویر متحرک فتوشیمیایی 

را فیلم برداری و متخصص آن را فیلم بردار می گویند. 
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ب( تصویر متحرک الکترونیکی )ویدئویی(: برای دستیابی به چنین تصویری 
الکترونیکی است. یعنی  اپتیکی ـ  از دوربین ویدئو استفاده می شود، كه دوربینی 
غیر از بخش اپتیک )لنز( سایر بخش های آن از مدارها و قطعات الکترونیک تشکیل 

شده  است.
 )CCD لنز، تصویر قابل رؤیتی از صحنه را بر روی تراشة حساس به نور )سنسور یا
تبدیل  ویدئویی  سیگنال  به  را  لنز  اپتیکی  تصویر  سنسور  این  می دهد.  تشکیل 
می كند. این سیگنال پس از پردازش و اصالحات الزم، برای ضبط یا ارسال هم زمان 
استفاده می شود. از آنجا كه سنسور و مدارهای اصالح كننده و پردازش كننده، همگی 
ساختار الکترونیکی دارند، این نوع تصویر متحرک را تصویر متحرک الکترونیکی یا 
ویدئویی می نامند. این تصویر كاربردهای تلویزیونی، شبکه های ویدئویی خصوصی 
و یا شخصی دارد. عملیات ثبت تصاویر ویدئویی را تصویربرداری و متخصص انجام 

آن را تصویربردار می نامند.
ساختار  كه  است  شده  ابداع  سینمایی  تصاویر  از  نوع جدیدی  اخیر  سال های  در 
از تصاویر ویدئویی دارد،  برتر  این نوع تصویر كیفیتی بسیار  دیجیتال دارد. چون 
نمی توان آن را تصویر ویدئویی نامید و چون ساختار شیمیایی ندارد، نمی توان آن 
را تصویر فتوشیمیایی نامید. بنابراین آن را تصویر سینمایی دیجیتال و عملیات ثبت 

این نوع تصویر را فیلم برداری دیجیتال می نامند.
هر فردی كه با هر نوع دوربین تصویر متحرک )تلویزیونی یا سینمایی( كار می كند 

را به اصطالح عام، متصدی دوربین می نامند.

مواد خام در دوربین های فیلم برداری و تصویربرداری )تلویزیون و سینما(
تلویزیون:  اولین مادة خام برای ضبط تصاویر تولید شده توسط CCD نوار ویدئویی 
مغناطیسی است. این مادة خام كه پایه یا )بیس( Bais آن پلی استر است، از مواد 
اكسید آهن به صورت الیة بسیار نازكی بر سطح آن اندود و صیقلی شده است. بیس 
نرم و انعطاف پذیر بوده و به راحتی به شکل رول در می آید و هرچه ضخامت كمتری 
نوار جا داد.  را می توان در یک حلقه  بیشتری  بهتر است چون حجم  باشد  داشته 
به دلیل ایجاد الکتریسیته ساكن در اثر حركت نوار و چرخش آن به دوِر هد ضبط و 
قرقره ها، الیه زغال طراحی شده است كه این بار الکتریکی اضافی به بقیه قسمت های 
ــ3 اینچ و بتاكم 

4
دستگاه منتقل نشود. انواع كاست های اولیه 2 اینچ، 1 اینچ، یوماتیک 

ــ1 اینچ، كاست های خانگی بتاماكس، VHS ،SVHS، و mini DV از مواد خام 
ــ1 2

ــ1 اینچ هستند، در گذشته نیز از كاست CVC كاست ویدئویی متراكم 2
2
ویدئو كه 

ــ1 )6 م م( اینچ كه به اندازة 
اینچ كه هر دو لبة نوار قابل استفاده بود و میکرو ویدئو با 4

كاست ضبط صوت بود، برای كارهای پژوهشی و تحقیقاتی استفاده می  شده است.
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در نسل جدید مواد خام ویدئویی و دیجیتالی از 
 ،SD هارد دیسک ،XD cam ،DVD لوح فشرده

HDD ،VCD و هارد استفاده می شود. 

سینما: در دوربین فیلم برداری نور به جای CCD در یک فیلم فتوگرافیک آشکار 
است.  امولسیون  و  )بیس(   Bais اصلی  بخش  دو  دارای  خام  ماده  این  می شود. 
بیس در اوایل از ورقه های نیترات سلولز ساخته می شد كه با حرارت كم شعله ور 
می گشت. بعدها از ماده استات سلولز كه نوعی پالستیک بود استفاده شد كه شکل 
می شد.  فیلم( شکسته  حاشیه  )سوراخ  پرفراژها  و  نبود  محکم  و  نداشت  احتراق 
باید  بیس  نداشت.  را  قبلی  مشکالت  كه  كردند  استفاده  پولیستر  ماده  از  بعدها 

شفاف، محکم، قابل انعطاف و مقاوم در برابر حرارت باشد.

الیة نگهدارنده
منبع روان کننده

الیه اصلی

الیه روکش

تراشه های مغناطیسی

الیه حساس آبی 

فیلتر پک سبز ـ قرمز

الیه حساس سبز

فیلتر سبز، آبی، قرمز

الیه حساس قرمز

پایه مکانیکی

مسیر نور

بازتاب نور
رنگ های اولیه
سبز، آبی، قرمز

پراکندگی  )مانع  پوشش ضدهاله 
نور پشت سر می شود.(
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تنظیم نمایاب چشمی
از آنجا كه گاهی برای كانونی كردن یا فوكوس تصویر، تصویربرداران از درون نمایاب 
واضح  را  موضوع  تا  را می چرخانند  فوكوس  و هم زمان حلقه  می نگرند  موضوع  به 
ببینند، نیاز است كه مراحل تنظیم نمایاب قباًل انجام شده باشد. به این منظور یک یا 
چند عدسی درون نمایاب تعبیه شده است كه به اهرم یا حلقه ای روی نمایاب متصل 
است. با حركت دادن این اهرم یا چرخاندن این حلقه عدسی، عدسی های مورد نظر 
درون نمایاب قدری جابه جا می شود و به این ترتیب می توانیم نمایاب را برای چشم 
خود تنظیم نماییم. به این یک یا چند عدسی، دیوپتر Diopter و به حلقه یا اهرم 

جابه جا كنندة آن حلقه یا اهرم دیوپتر می گویند.
شیوه تنظیم نمایاب در كتاب توضیح داده شده است؛ ذكر چند نکته الزامی است 
١  باید دقت كنیدكه تنظیم نمایاب را فقط یکبار انجام دهید. وقتی دوربینی را 
در اختیار می گیرید، پیش از كار با آن، نمایاب را تنظیم كرده و از تنظیم مجدد و 
پی در پی آن در روزهای آتی اجتناب كنید، مگر آنکه تنظیم اولیة شما در اثر اتفاقی 

به هم خورده باشد.
2  تنظیم نمایاب را وقتی انجام دهید كه چشمانتان خسته نباشد. برای مثال: صبح 

ساعاتی پس از برخاستن از خواب.
3  به هنگام تنظیم نمایاب چشمان خود را به فنجانک چشمی نمایاب بچسبانید. 
فنجانک قطعه ای پالستیکی است كه امکان چسبیده شدن آسان و ایمن چشم را 
به نمایاب فراهم می كند و از تابیدن نورهای اضافی به درون نمایاب و مختل شدن 
دید تصویربردار ممانعت می كند. به این قطعه اصطالحاً Eye Cup نیز می گویند. 
4   نمایاب را سریع تنظیم كنید. هرچه این تنظیم طوالنی تر شود، ضریب خطای 

شما در تنظیم بیشتر می شود.

تنظیم مونیتور )کالیبره کردن(
كیفیت تصویر مونیتور بسیار با اهمیت است. مونیتورهای 9 اینچ كمپانی Sony با 
تنظیم درست برای كارهای داستانی و مستند كفایت می كند و دارای كیفیتی است 
كه یک مدیر تصویربرداری و مدیر نورپردازی ماهر و با كفایت را نیز راضی می كند. 
مدیر  یا  تصویربرداری  مدیر  كه  به شرطی  نیز  حرفه ای تر  یا  نمایشی  كارهای  در 
نورپردازی، تصاویر را پیش از آن با یک مونیتور بزرگ تر ارزیابی كرده و كیفیت كار 
را بپسندد، استفاده از مونیتور 9 اینچ نیز قابل قبول است. در حال حاضر LCD های 

حرفه ای تری سر صحنه مورد استفاده قرار می گیرد. 
Blue Only شیوة دیگر تنظیم تصویر مونیتور است. برای این تنظیم هفت مرحله 

وجود دارد:
١  دوربین را روی خروجی كالربار بگذارید.
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2   با استفاده از كلید كنترل روشنایی Brightness مونیتور، آخرین ستون سمت 
راست )ستون سیاه( را آن قدر سیاه كنید كه با غلظت نواحی سیاه اطراف تصویر 

همخوان شود.
3   دستگاه را روی دكمة Blue only بگذارید.

4   با استفاده از دكمة تنظیم رنگ، آخرین ستون سیاه ستون چپ )دومین ستون 
از سمت چپ( را باز  هم به حدی سیاه كنید كه غلظت آن با غلظت نواحی سیاه 

اطراف تصویر هماهنگ شود.
5   با استفاده از كلید كنتراست، ستون منتهی الیه سمت چپ را كه ستون سفید 

است، به سفید كامل برسانید. 
6   كلید Blue only را خاموش كنید.

7   دوربین را از خروجی بار درآورید و به تصویر تبدیل كنید. حال مونیتور شما 
كاماًل تنظیم شده است. 

شیوه تدریس   

پایه  روی چهار  اینچ   9 مونیتور  نصب  فعالیت كالسی شیوة  در  شیوه تدریس: 
نصب  تمرین شود.  مونیتور  پارچه  یا  نصب شیدر  قالب دار،  به وسیله كش  چوبی 

LCD بر روی پایة مخصوص انجام شود.
بیان  برای  كنید  گوشزد  هنرجویان  به  فعالیت  این  در   :١ عملی  فعالیت  شیوة 
موضوع موردنظر خود به ساده ترین روش عمل كنند كه بعد از پایان كار، بیننده 
بتواند به راحتی مفهوم فیلم را درک كند. ترجیحاً مونتاژ در دوربین یا موبایل انجام 

شود یا به صورت تک پالن باشد. 

نکات ایمنی و بهداشت  

نصب دوربین و  سه پایه، توجه به كابل ها و ایمنی فردی دستکش كار، رعایت 
نکات ایمنی مربوط به كار با برق،  بهداشت فردی و حفظ محیط زیست در هنگام 

به كارگیری تجهیزات تصویربرداری

شیوه ارزشیابی اهداف توانمند   سازی   

پژوهش، فعالیت های كالسی و كارگاهی، مشاهده عمکرد و آزمون عملکردی 
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ارزشیابی شایستگی آماده سازی دوربین و متعلقات

شرح کار:
بررسی نقشه قرار دادن دوربین، آماده سازی سه پایه، نصب دوربین و آماده كردن مانیتور

استاندارد عملکرد: 
تحویل گرفتن وسایل و تجهیزات طبق دستور، آماده سازی دوربین و متعلقات آن برای تصویربرداری از یک برنامه 

كوتاه تلویزیونی در مدت زمان 15 دقیقه براساس طرح برنامه.

شاخص ها:
آماده سازی و قرار دادن دوربین و تجهیزات جانبی آن در شرایط آماده به كار با توجه به موارد ذیل:

١  محل قرارگیری و استقرار مناسب دوربین روی سه پایه )با توجه به دكوپاژ(

2  آماده بودن دوربین از نظر منابع تغذیه

3  در دسترس بودن تجهیزات جانبی تصویری )لنزها، فیلترها، ...( و دسته بندی آنها جهت استفاده سریع

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:

زمان: 30 ساعت
مکان: كارگاه تصویربرداری

ابزار و تجهیزات: قلم، كاغذ، كیف كمری و جعبه ابزار كامل ـ انواع دوربین، انواع منابع تغذیه، انواع لنزها، انواع 
باكس. پایه مانیتور و كابل های رابط، مت  فیلترهای دوربین، مانیتور،  انواع  سه  پایه، 

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1بررسی نقشه قرار دادن دوربین1

2آماده سازی سه پایه2

2نصب دوربین3

2آماده كردن مانیتور4

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
نگرش: مدیریت مواد و تجهیزات )N66(، دقت در نصب دوربین و سه پایه، 
توجه به كابل ها و ایمنی فردی دستکش كار، رعایت نکات ایمنی مربوط به كار 
با برق،  بهداشت فردی و حفظ محیط زیست در هنگام به كارگیری تجهیزات 

تصویربرداری ـ روحیه كار جمعی

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندی: تنظیمات دوربین تصویربرداری )رنگ و نور( واحد یادگیری ٢ـ پودمان ١

رئوس محتواپودمانواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

31آشنایی با بخش اپتیك و مفهوم نوردهی و دیافراگم1تنظیمات دوربین تصویربرداریجلسه 1

22نورسنجی عوامل مهم در نوردهی 1تنظیمات دوربین تصویربرداریجلسه 2

4ـبه كارگیری عوامل نوردهی )عملی(1تنظیمات دوربین تصویربرداریجلسه 3

22آشنایی با تشكیل تصویر و تعیین اندازه نما1تنظیمات دوربین تصویربرداریجلسه 4

4ـلنزهای پرایم و زوم )عملی(1تنظیمات دوربین تصویربرداریجلسه 5

13عمق میدان تصویر )عوامل و تأثیر آن در تصویر(1تنظیمات دوربین تصویربرداریجلسه 6

22آشنایی با وضوح تصویر، فوكس كشی1تنظیمات دوربین تصویربرداریجلسه 7

4ـوضوح تصویر، فوكس كشی )عملی(1تنظیمات دوربین تصویربرداریجلسه 8

22آشنایی با رنگ، حرارت رنگی و وایت باالنس1تنظیمات دوربین تصویربرداریجلسه 9

4ـوایت باالنس و به كارگیری فیلترهای تصحیح كلوین )عملی(1تنظیمات دوربین تصویربرداریجلسه 10

2ـارزشیابی، مهارت در نورسنجی، وضوح تصویر و تنظیم رنگ1تنظیمات دوربین تصویربرداریجلسه 11



37

بخش دوم: دروس و جلسات

مقدمه   

دوربین  لنز  به طرف  موضوع  از سوي  كه  است  نوري  مجموع  از  عبارت  نوردهي 
آنها  بر  نوري كه  میزان  به  بسته  اجزای تشكیل دهندۀ صحنه  منعكس مي شود. 
تابیده و منعكس مي شود به چشم ما روشن یا تیره مي نماید. این نور اگر از یك 
مثل  تاریك  یك جسم  از  اگر  و  درصد  منعكس شود حدود 98  درخشان  سطح 
لباس  یك  در  بینابین  حالت  در  و  درصد   3 حدود  شود،  منعكس  سیاه  مخمل 

خاكستري حدود 15 درصد است.
تنظیماتي را كه براي دوربین انجام مي دهیم كار تخصصي و نسخه برداري صحیح 
براي بخش وسیعي از به عمل آوردن تصویر در داخل دوربین است. اما پیش از 
تلویزیون  در  فشرده سازیم.  آن را  ناچاریم  كنیم،  را خارج  ویدئویي  آنكه سیگنال 
هیچ آزادي نوردهي اي وجود ندارد. یعني در صورتي كه با دیافراگمي خیلي پایین 
تصویربرداري كنید، نمي توانید تصویر ویدئو را مثل فیلم در البراتوار بهبود دهید. 
این مسئله در دوربین CCD سخت تر است. اگر سیگنال ویدئویي را به فراتر از 
دامنه تعیین شده ببریم )یعني دیافراگم را 1 استاپ بیش از حد باز كنیم،( سیگنال 
ویدئویي به طرز ناامیدكننده اي از دست مي رود. هرگاه سیگنال به منتهاي دامنه 

فشرده شود، تقریباً هیچ كاري نمي توانید براي بازیافت آن انجام دهید.

واحد تنظیمات دوربین تصویربرداری)رنگ و نور(
یادگیری 2

پودمان 1 : کاربرد فنی دوربین
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مواد و تجهیزات   

قلم،   كاغذ، انواع دوربین، انواع سه پایه، لنزها با فواصل كانوني متفاوت.

دانش افزایی   

دیافراگم و نوردهي
١  دیافراگم

دیافراگم كه مهم ترین بخش تنظیم كنترل نور ورودي به دوربین است با شاخص هاي 
عددي از 1 تا 64 تعریف شده است. این اعداد براساس یك استاندارد جهاني به گونه اي 
طراحي شده است كه مقدار نور دهي هر دیاف، نسبت به دیاف قبل یا بعد از خود دو 
برابر بیشتر یا كمتر خواهد بود. یعني اگر یك دیاف بسته شود مقدار نوِر ورودي به 
( از  2 مقدار دو برابر كمتر خواهد شد و بالعكس. هر عدد دیافراگم معادل جذر 2 )

عدد قبلي بزرگ تر است بدین صورت:

4× 2 = 5/62/8× 2   = 3/922× 2 = 2/81/4× 2  = 1/961× 2 = 1/4

16× 2 = 22/411× 2 = 15/48× 2 = 11/25/6× 2 = 7/84

 و در نهایت بعد از گردكردن حاصل ضرب هاي باال، اعداد دیافراگم مي شود.
 1 , 1/4 , 2 , 2/8 , 4 , 5/6 , 8 , 11 , 16 , 22 , 32 , 64

به لحاظ تئوري در دیافراگم عدد 1 قاعدتاً صددرصد نور از لنز عبور خواهد كرد. 
كه به عنوان شاخص در نظر گرفته مي شود. در اعداد بعدي دیافراگم، مقدار نور 
ورودي به لنز كمتر خواهد شد. بدین صورت كه با بستن یك دیافراگم، مثاًل از عدد 
4 به 5/6 مقدار نور ورودي نصف شده و برعكس با بازكردن یك دیافراگم مثاًل از 

5/6 با   4 مقدار نور ورودي دو برابر خواهد شد.
٢   نورسنجي توسط نورسنج

هردوربین تلویزیوني به یك عنبیة خودكار مجهز است. اغوا شدن و اتكانمودن به این 
ساز و كار به دور انداختن یكي از نیروهاي خالقه مهمي است كه یك تصویربردار در 
تسلط بر تكنولوژي در اختیار دارد. به دلیل خطاهاي نورسنجي دوربین این ساز و كار، 
صرف نظر از اینكه تا چه حد پیچیده باشند، نمي تواند مبناي یك نورسنجي حرفه اي 
باشند، طراحي  قبول  قابل  تكنیكي  نظر  از  كه  تصاویري  ایجاد  بلكه جهت  باشد، 

شده اند.
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تصویربرداران خبر در موقعیت هایي با تغییرات سریع و در جایي كه صرفاً به دست 
آوردن تصویر كفایت خواهد كرد، غالباً از نورسنج خودكار استفاده مي كنند. اما در 
موقعیت هاي دیگر، به ویژه در تولیدات تحت كنترل، هیچ دلیلي براي اتكا به این 

ویژگي وجود ندارد.
نوردهي متناسب با نورپردازي صورت مي گیرد. عصر نورپردازي تخت، به صورتي كه 
همه تصاویر در محدودۀ مونیتور »شكل موجي« پشت سر هم ردیف شوند به پایان 
رسیده است. هیچ قاعدۀ مطلقي كه فرا نوردهي یا فرونوردهي را منع كند، وجود 

ندارد و مي توان با حالت، بافت و عمق، باعث اوج گیري یك تصویر ویدئویي شد.
را  صحنه  عناصر  تمامي  نوردهي  براي  تصمیم گیري  در  اشتباه  بدون  نظام  یك 
مي توان در صنعت سینما یافت. فیلم برداران از یك نورسنج براي ارزیابي و قضاوت 

خالقه شان در تصمیم گیري در مورد نوردهي استفاده مي كنند.
با توجه به ساختمان چشم، هنگام دیدن صحنه اي كه تمام سطوح سیاه، سفید و 
خاكستري در آن وجود داشته باشد، مشكلي در تنظیم مقدار ورود نور به چشم 
وجود ندارد و كنتراست ها )اختالف بین سیاهي و سفیدي( به خوبي درک خواهد 
شد. طیف انعكاس نور از یك موضوع در حالت عادي بسیار زیاد و حدود 15 استاپ 
روشنایي  گستردۀ  طیف  این  بازسازي  توانایي  تصویرگري  سیستم هاي  مي شود. 
موضوع را ندارند. چشم انسان نیز در ابتدا قادر به سازگاري با این طیف گستردۀ 
نوري نیست. ولي چشم انسان به دو روش مختلف به نور واكنش نشان مي دهد. 
یا  بیشتر  نور  عبور  امكان  شدن،  بسته  و  باز  با  كه  دیافراگم چشم  یا  عنبیه  اول 
مخروطي  سلول هاي  توسط  تصویر  ساخت  چشم  اینكه  دوم  و  مي دهد  را  كمتر 
را به سلول هاي استوانه اي تغییر مي دهد. این عمل مانند تغییر به فیلم سریع تر 
است. یك شیوۀ  نورسنجي دو مسئله مطرح  اكنون در  است.  باالتر  با حساسیت 

نورسنجي توسط نورسنج دستي و دیگري داینامیك رنج یا لتي تیود.

3   داینامیک رنج
سوژۀ  یك  اكسپوز  براي  اینكه  است.  مؤثر  بسیار  دیافراگم  انتخاب  نورسنجي  در 
سیاه سفید چند استاپ مي توان باز یا بسته كرد كه به بقیه نقاط تصویر لطمه اي 
وارد نشود. غالباً الزم است تا دیافراگم مورد استفاده را براساس شدت بخش خیلي 
روشن یا تاریك صحنه محاسبه كرد و با توجه به مجموعة نورغالب بر صحنه و 
لتي تیود فیلم یا ویدئو، تصمیم نهایي را گرفت. فرض كنیم از شخصي كه در یك 
صحنه برفي ایستاده فیلم مي گیریم. در صورتي كه دیافراگم پیشنهادي نورسنج را 
صورت  دهیم،  قرار  استفاده  مورد  كرده  اندازه گیري  شخص،  صورت  روي  بر  كه 
شخص موردنظر   اكسپوز درستي خواهد داشت ولي در عوض برِف درخشان صحنه 
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به احتمال زیاد اوراكسپوز خواهد شد و جزئیات آن از دست مي رود. در یك قانون 
كلي در صحنه اي كه موضوع موردنظر،  سفید و براق باشد، باید دیافراگم را حدود 
نیم تا  دو استاپ )بسته به لتي تیود( بست تا جزئیات سایه روشن در سطح سفیدي 
از دست نرود. با این حساب در صحنة برفي چنانچه صحنه النگ شات و تصویر 
غالب سفیدي برف باشد، در صورتي كه بخواهیم به Cu یا MS برویم مي بایست از 
دیافراگم متفاوتي استفاده كنیم، به همین ترتیب در صحنه هایي كه تاریكي غالب 
است، نور روي صورت را كم كرده و دیافراگم را به همان نسبت باز مي كنیم. حال 
اینكه چه دیافراگمي انتخاب كنیم تا هم صورت اكسپوز صحیح داشته باشد و هم 

برف، برمي گردد به دامنه داینامیك رنج.
در مثالي دیگر، هنگام تصویربرداري از منظره اي با آسمان روشن در پس زمینه، 
چشم، به راحتي خود را با نور ضعیف درختان در پیش زمینه و نور شدید آسمان 
هماهنگ مي كند، حال آنكه فیلم و ویدئو تا این حد قادر به انجام آن نیست و ما 
را مجبور به انتخاب یكي از آنها در محیط نوري مي نماید، شاید بزرگ ترین تالش 
به هنگام نوردهي این باشد كه چگونه بر شكل دامنة روشنایي كه در بسیاري از 
صحنه ها از حد توانایي دوربین خارج است، فائق آییم. در حال حاضر نگاتیوهاي 
قابل استفاده در دوربین هاي فیلم برداري از دامنة نورپذیري باالیي برخوردارند و 
قادر به ثبت جزئیات در High light و Shadow هستند. دوربین هاي ویدئویي 
حرفه اي نیز نظیر RED و ALEXA با سیزده و نیم )13/5( استاپ داینامیك رنج 
سعي در شكستن فاصله لتي  تیود در نگاتیو رنگي و پژن كداک با 14 استاپ است. 
ضمن اینكه دوربین REDEPIC با استفاده از فناوري HDRS از این مرز فراتر 

رفته و به 17/5 استاپ نوري دست یافته است.

زبرا
با فعال كردن گزینة زبرا )Zebra( نقاطی از تصویر كه به باالترین حد دامنة 
راه راه گوِرخری  به صورت خطوط  به اصطالح سوخته اند  و  سفیدی رسیده اند 
مشخص می گردند؛ بدین ترتیب متوجه می شوید كه كدام نقطه از تصویر ممكن 
است بیش از حد روشن شده باشد. قطعاً برای كنترل آن راه حل های دیگري 

نیز وجود دارد.

4  واحد اندازه گیري شدت نور
فوت كندل واحد اندازه گیري شدت نور است و آن مقدار نور شمعي است استاندارد 
كه در دایره اي به شعاع یك فوت سطح سفیدي را در حد نرمال روشن كند. عالمت 

اختصاري آن LUX است.
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5   نورسنج
 ، Insident ابزارهاي اصلي در حرفة فیلم برداري براي نورسنجي، نورسنج تابشي 

نورسنج موضعي Spotmetr و نورسنج بازتابي دوربین است.
نورسنج وسیله اي براي اندازه گیري شدت نوراست. این وسیله نور را دریافت كرده 
و مقدار آن  را برحسب عالئم عددي )دیافراگم( مشخص مي كند. نورسنجي ها یا 
اتوماتیك هستند كه در دوربین طراحي شده اند و متناسب با شرایط نور حاكم بر 
تاریك  انعكاسي و به روش معدل گیري بین بخش هاي روشن و  صحنه، به صورت 
عمل مي كنند، و یا دستي است كه در كنترل كامل فیلم بردار است. چند عامل 

مهم نظیر حساسیت و شاتر در انتخاب دیافراگم نهایي بسیار حائز اهمیت است.

6  ساختمان نورسنج دستي
 سلول حساس به نور قسمتي است كه نور از طریق آن دریافت شده و براي سنجش 
به قسمت هاي دیگر انتقال داده مي شود. این سلول داراي كالهكي است كه نور 
را از محیط جمع كرده و بعد از یك دست ساختن آن به سلول هدایت مي كند. 
كالهك هاي نورسنج دو نوع است، كالهك گرد با پوشش °180 كه تمام نورها در 
تمام جهات را جمع كرده و كالهك تخت كه براي تك تك منابع نوري است. از 
را سفید  استاندارد رسید، رنگ كالهك  به یك شیوۀ  باید  نورسنجي  آنجا كه در 
انتخاب كرده اند. بدین گونه در یك فیلم سیاه و سفید، نور را باید براساس یك رنگ 
خاكستري سنجید تا نورها یك دست شود. یك رنگ خاكستري استاندارد، 18% نور 
را منعكس كرده و 82% آن را جذب مي كند. این كالهك نیز به همین گونه عمل 
مي كند، پس از 82% انعكاس نور، 18% آن را جذب كرده و به طرف سلول حساس 
كارت  مستقیم(  نورسنجي  )روش  مي دهد  انجام  را  نورسنجي  و  مي كند  هدایت 
خاكستري 18% نیز با انعكاس 18% نور به طرف كالهك تخت سوراخ دار نورسنج، 
مقدار نور الزم جهت تعیین دیافراگم را به سلول حساس هدایت مي كند. )روش 

نورسنجي انعكاسي(
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یك درجه بندي خاكستري از سیاه كامل تا سفید كامل را فرض كنید. هر بند از 
نمودار درجه بندي خاكستري نشان دهندۀ یك ارزش مشخص معادل یك ارزش 
سفید،  روشن،  خاكستري  تیره،  خاكستري  مثل  است،  صحنه  در  موجود  درجه 
سفید مطلق و ... كه بخش سیاه كامل را زون صفر مي گوییم، و هر درجه اي كه 
یك عدد دیافراگم روشن تر باشد یك زون باالتر است. مثاًل محدوده اي از موضوع 
كه سه استاپ انعكاس نور بیشتر از تیره ترین محدودۀ صحنه را دارد به عنوان زون 
4 است در كل 10 زون داریم كه زون صفر )0( نزدیك  به مخمل سیاه و انعكاس 
2% نور است و زون 10 سفید 98% نور را منعكس مي كند. زون 5 خاكستري را 
استاندارد جهت  خاكستري  این  مي كند.  منعكس  را  نور  كه %18  مي دهد  نشان 

نورسنجي است.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

%3/5 %4/5 %6 %9 %12/5 %17/5 %25 %35 %50 %70 % 100

7   نورپردازي
نورپردازي  به  نیاز  مناسب،  نورسنجي  و  نوردهي  براي  مباحث  این  اتمام  از  بعد 
مناسب است. براي رسیدن به طیف مناسب روشنایي در صحنه باید آن را تغییر 
و  نور  گروه  وظایف  مهم ترین  از  یكي  كار  این  كرد.  تعدیل  را  موجود  نور  و  داد 
به  روشنایي  ارزش هاي  درجه بندي  به صورت  صحنه  پرداخت  است.  دستیاران 
گونه اي كه با امولسیون دوربین و سیستم الكترونیكي ویدئو سازگار باشد، در عمل 

نورپردازي و تنظیم دیافراگم دو روي یك سكه هستند.
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شاتر
الكترونیكي شد كه در  ابداع شاتر  باعث  CCD در دوربین هاي ویدئو  از  استفاده 
مورد  مكانیكي  شاترهاي  شبیه  عملكرد  این  نداشت.  وجود  المپي  دوربین هاي 
استفاده در دوربین هاي فیلم است و به همان شكل نیز كاربرد دارد. در واقع با كم 
از سوژه هاي متحرک تصاویر  به وجود مي آید كه  امكان  این  نوردهي  كردن زمان 

با وضوح كامل ثبت شود. در واقع در كسري از ثانیه جزئیات حركت ثبت گردد.
در دوربین هاي فیلم برداري فتوشیمیایي پس از اینكه هر فریم از فیلم در مقابل 
را  دریچه  شاتر  گرفت،  قرار  نوردهي  معرض  در  و  شد  ثابت  دیافراگم  یا  اپریچر 
مي بندد تا فریم نورخورده جاي خود را با فریم بعدي عوض كند. قبل از اینكه شاتر 
مجدداً باز شود و اجازۀ نوردهي دهد، فریم جدید باید در حالت توقف كامل قرار 
گرفته باشد. اگر همچنان كه فیلم در حال حركت است و قبل از ایست كامل، شاتر 
باز شود و نوردهي انجام گیرد، تصویر دچار اصطالحاً نوعي كشیدگي و محوي روي 
فریم مي گردد. ساده ترین نوع شاتر عبارت است از یك صفحة گردان كه بخشي از 
آن برش خورده است و برحسب درجه اندازه گیري مي شود. در اكثر دوربین ها شاتر 

°180 كه شبیه نیمه ماه است، استفاده مي شود. 

 
مقدار نوردهي = شدت نور × زمان

با این فرمول كه دو برابر شدن زمان، یعني دو برابر شدن شدت مقدار نوردهي، 
باید دانست كه نصف و یا دو برابر شدن شدت نور با درجات دیافراگم اندازه گیري 
مي شود. اگر دیافراگم عدسي را یك پله ببندیم، مي بایستي براي رسیدن به همان 
اندازه از نور، زمان نوردهي را دو برابر كنیم. سرعت استاندارد فیلم، 24 فریم در 
ثانیه است. یك دوربین با شاتر °180 زمان دریافت نور بر روي فریم فیلم را نصف 
مي كند )چراكه شاتر نصفه است( در نتیجه زمان نوردهي كه همان سرعت شاتر 

است عبارت است از:
1 ثانیه به حساب مي آوریم. معموالً 

50 × كه آن را سرراست كرده و  =1 1 1
24 2 48

اكثر دوربین هاي فیلم برداري كه 24 فریم در ثانیه عمل مي كنند، داراي سرعت 
1 هستند.

50
شاتر نرمال 

فرمول معادله باال به این صورت است:

= سرعت شاتر  = سرعت شاتر
1 _____________

تعداد فریم بر ثانیه
_________ زاویه شاتر

360× ⇒ × =1 180 1
24 360 48
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1  ثانیه كمتر خواهد 
50

حال اگر زاویة شاتر كمتر از  °180 باشد،  زمان اكسپوز از   
بود. در حالت كلي هرقدر زمان نوردهي باالتر یا طوالني باشد نتیجه بهتر خواهد 

بود، نوردهي كوتاه مدت امكان حركت استروب را افزایش مي دهد.

پدیدة استروب
در فیلم یا ویدئو هرگاه دوربین یا سوژه سریع حركت نماید، مقداري كشیدگي در 
تصویر به وجود خواهد آمد و البته این نقص نیست و بلكه منتج به نمایش طبیعي 
تصویر روي پرده خواهد شد. كم كردن زمان نوردهي با افزایش سرعت شاتر بیشتر 
از  ثانیه در ویدئو مقدار Blur یا كشیدگي را كم كرده و موجب افزایش وضوح 
تصویر مي شود. ولي افزایش وضوح یك فریم وقتي مفید است كه مي خواهید آن 
براي اسلوموشن مورد استفاده قرار دهید.  یا  یا بزرگ كنید  را فریز نموده،  فریم 
ولي اگر مي خواهید آن را به صورت نرمال روي پرده نمایش دهید، تصویربرداري با 
سرعت شاتر باال در صورتي كه دوربین یا موضوع حركت داشته باشد موجب ایجاد 

پدیده اي به نام استروب یا تكه تكه شدن حركت مي گردد.
در سرعت شاتر معمولي هنگام حركت موضوع یا دوربین هر تصویر به طور طبیعي 
مقدار كمي كشیدگي پیدا مي كند كه این مسئله باعث مي شود تا تصویر در چشم 
ما به نرمي جایگزین تصویر قبلي خود شود و عمل دیزالو تصاویر در مغز به خوبي 
انجام گیرد. با افزایش سرعت شاتر تصویر كشیدگي الزم را از دست داده و از وضوح 
بیشتري برخوردار مي گردند. این امر مانع از دیزالو تصاویر در مغز شده و موجب 
پرش تصاویر در حال حركت در چشم خواهد بود. یك مثال ملموس در ارتباط با 
پدیده Strobing پرۀ چرخ هاي یك گاري در حال حركت است كه هنگام نمایش، 
تماماً  گاه حتي در جهت عكس گردش مي نماید كه  و  ثابت مي آید  نظر  به  گاه 
با گردش پره هاي چرخ در هنگام  به دلیل عدم همخواني چرخش شاتر دوربین 

فیلم برداري است.
به غیر از كنترل نوردهي و تصویربرداري با سرعت شاتر باال، جزئیات سوژه هاي 
متحرک مانند: پره هاي پنكه با وضوح بهتر ثبت شده و قابل  رویت است. به دلیل 
پدیده استوربینگ و اینكه چشم انسان قادر به برهم نمایي )تداخل1( تصاویر پیوسته 

نیست، تصویر با برش هاي متقاطع همراه خواهد بود.
در تصویربرداري با سرعت شاتر پایین سوژه هاي متحرک به صورت كاماًل كشیده و 
محو ثبت مي شوند. در تصویربرداري از یك اتومبیل در شب و با سرعت شاتر پایین 
مي توان تصاویر زیبایي خلق كرد. به این پدیده موشن بلر مي گویند. به غیر از عمق 
میدان تصویر و ثبت تصویر با جزییات، سرعت شاتر در مواردي دیگر قابل استفاده 

Dissolve ـ1



45

بخش دوم: دروس و جلسات

است. براي مثال: هنگام كار با بعضي از منابع نوري نظیر فلورسنت، چراغ HMI  و 
یا المپ هاي گازي تخلیه اي )كه به جاي تشعشع بال انقطاع نور كه در المپ هاي 
از  استفاده  با  دائم عمل مي كند(  به صورت قطع و وصل  فیالمان دار وجود دارد، 
همچنین  كرد.  جلوگیري  زدن  چشمك  پدیده  از  مي توان  مناسب  شاتر  سرعت 
با استفاده از سرعت  هنگام تصویربرداري از صفحه تلویزیون یا مونیتور كامپیوتر 

شاتر مناسب مي توان تصویري بدون نقص ثبت كرد.
عملكرد شاتر الكترونیكي این گونه است كه نور ورودي در فتوسنسورها تبدیل به 
محلي  شد  گفته  كه  همان گونه  سنسورها،  مي گردد،  الكتریكي  شارژ  یا  الكترون 
است كه الكترون ها را در یك پریود زماني معین در خود ذخیره كرده و سپس به 
شیفت رجیستر عمودي منتقل مي كند. هنگامي كه شاتر خاموش باشد، الكترون ها 
50 ثانیه ذخیره و سپس بازخواني  در پریود زماني نرمال یك میدان كامل یعني 
شده و منتقل مي گردد. اگر در این زمان حركت سریعي در تصویر باشد با پدیده 
استفاده مي كنیم  از شاتر  وقتي  مواجه مي شویم. حال  تصویر  یا كشیدگي   Blur
1 ثانیه 
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پریود ذخیره سازي در زمان كوتاه تري انجام مي گیرد. براي مثال در 

عمودي  رجیستر  شیفت  به  كوتاه  زمان  این  خالل  در  شده  ذخیره  الكترون هاي 
منتقل مي شوند در نتیجه در حركتي كه در این زمان كوتاه ضبط مي شود، جزئیات 
بهتر ثبت مي گردد و تصویر متحرک و سریع و داراي وضوح بیشتري خواهد بود. 
البته باید دقت داشت كه هنگام استفاده از شاتر باید از دیافراگم بازتري استفاده 

كرد كه در عمق میدان هم تأثیر دارد.

تشکیل تصویر و تعیین اندازه نما
مقدمه: عدسي مجموعه ایست از بي نهایت منشور كه هركدام خاصیت عدسي را 
داشته و آن انكسار و یا شكست نور است. عدسي تمام پرتوهاي نوري كه از نقطة 
مقابل لنز به آن تابیده مي شود را جمع آوري كرده و در نقطه اي دیگر در پشت لنز 

متمركز مي كند. تصویر حاصل كاماًل معكوس است.

انواع عدسي برحسب چگونگي انکسار نور:
آن  با  برخورد  از  پس  موازي  نور  شعاع هاي  كه  مثبت  عدسي  یا  محدب  عدسي 
منحرف شده و ضمن نزدیك شدن به هم در نقطه اي روي محور اصلي تشكیل 

تصویر مي دهند.
عدسي مقعر یا عدسي منفي كه شعاع هاي نور موازي پس از عبور از آن منحرف 

شده و از هم دور مي شوند و یك تصویر مجازي ایجاد مي كنند.
عدسي سینمایي همان عدسي مثبت یا محدب است كه قدرت تصویرسازي دارد 
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انواع عدسي برحسب تعداد اجزاء:
١   عدسي هاي ساده كه فقط از یك جزء تشكیل شده اند مانند ذره بین

از عدسي هاي  تركیبي  تشكیل شده اند.  از چند جزء  كه  مركب  عدسي هاي     ٢
محدب و مقعر

انواع عدسي برحسب فاصله کانوني:
این بخش شامل عدسي هاي نرمال، تله و واید است كه توضیحات بیشتري داده 

خواهد شد.
فاصله کانوني و پرسپکتیو: 

براي كنترل اندازۀ یك موضوع دو روش وجود دارد: 
الف( تغییر فاصله بین دوربین و موضوع. 

ب( تغییر فاصله كانوني. حال آیا استفاده از هركدام از این دو روش روي پرسپكتیو 
تصویر تفاوتي ایجاد مي كند یا خیر؟ جواب بله است. وقتي فاصله كانوني را تغییر 
به  موضوع  و پس زمینه  پیش زمینه  هردوي  بگیریم،  بسته تري  تا شات  مي دهیم 
همان نسبت بزرگ تر مي شوند. به عبارتي اگر فاصلة كانوني دو برابر شود، تمامي 
موضوعات در قاب تصویر از نظر اندازه دو برابر مي شوند. حال اگر به جاي تغییر 
و  پیش زمینه  فاصله  كنیم،  نزدیك  موضوع  به  را  دوربین  عدسي،  كانوني  فاصله 
ترتیب كه موضوعات  این  به  تغییر خواهد كرد.  با نسبت هاي متفاوت  پس زمینه 
اگر  مي شوند.  بزرگ  دوربین  به  دورتر  موضوعات  از  سریع تر  دوربین  به  نزدیك 
فاصله خود را با سوژه نصف كنیم، تصویر پیش زمینه دو برابر مي شود ولي اشیاي 
با  دوربین  فاصله  كه  دلیل  این  به  نمي شوند.  بزرگ  نسبت  همان  به  پس زمینه 
پس زمینه خیلي بیشتر از پیش زمینه است. با جابه جا كردن فاصله كانوني و فاصله 

و در لنزهاي تصویرساز كار اصلي را انجام مي دهد. با این توضیح كه گرچه عدسي 
مقعر قدرت تصویرسازي ندارد، ولي در تشكیل تصویر بر روي پرده در سیستم لنز 

مورد نیاز است.

عدسي مقعرعدسي محدب

نقطه کانونی

نقطه کانونی
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دوربین تا موضوع، تصویربردار مي تواند پرسپكتیو را كنترل كند. با نزدیك شدن 
و  عمیق  پرسپكتیو  و  شده  تشدید  فاصله  واید  عدسي  از  استفاده  و  موضوع  به 
اغراق شده اي به وجود مي آید. حال آنكه عقب رفتن و استفاده از عدسي با فاصله 

كانوني بلند، فواصل را در هم فشرده كرده و پرسپكتیو تخت مي شود.
كه  باشد  پرسپكتیوي  با  معادل  كه  مي دانیم  نرمال  پرسپكتیو  داراي  را  تصویري 

چشم ما از همان صحنه تجربه مي كند. 

همان تصویر با لنز واید از فاصله نزدیکتصویري با لنز تله از فاصله دور

تأثیرات پرسپکتیو
یا فشرده  باشد، پرسپكتیو حاصل بیشتر تخت  از موضوع دورتر  هرچقدر دوربین 
مي شود. به این معني كه در این حالت موضوعاتي كه در فواصل متفاوت نسبت به 
دوربین قرار دارند از نظر اندازه تفاوت زیادي را نشان نمي دهند. با یك عدسي با 
فاصله كانوني بلند، موضوعات در فاصله دور اختالف اندازه پیدا نمي كنند. این جلوه 
در یك مسابقة دو، هنگامي كه دوربین از روبه روي سوژه و با یك لنز تله تصویر 
مي گیرد مشهود است. در تصویر به نظر مي رسد كه دوندگان خیلي پیش از واقعیت 
به یكدیگر نزدیك اند. ضمن اینكه به رغم تالش زیادي كه از خود نشان مي دهند، 
چندان پیشرفتي در حركت رو به جلو ندارند. یك عدسي تله باعث مي شود كه دنیا 
به نظر تخت یا به اصطالح دوبعدي باشد. برعكس لنزهاي واید تمایل زیادي به غلو 
در عمق دارد. در چنین لنزهایي فاصله بین پیش زمینه و پس زمینه پیش از آنكه 
انتظار دارید، افزایش مي یابد و موضوعات واقع در فاصله دور از دوربین به نظر خیلي 

كوچك تر از سوژه هاي نزدیك به دوربین مي باشند.
استفاده  واید  لنز  از  كلوزآپ   )cu( چهره  از  درشت  نماي  اندازه  در  وقتي  مثال: 
كنیم، اگر دوربین به موضوع خیلي نزدیك باشد، عمق به صورت اغراق آمیزي دیده 
مي شود. در چنین تصویري، بیني به شدت بزرگ و گوش ها زیادي كوچك به نظر 

مي آیند و در فاصله اي دورتر از جایي كه باید دیده شوند!!
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روش تدریس: براي درک پرسپكتیو و فاصله كانوني مثال هاي فوق و نمونه هایي دیگر با دوربین 
تصویربرداري شود تا هنرجویان مطالب فوق را به طور كامل درک كنند.

فاصله کانوني کوتاه ـ تصویر کوچک تر 

زیبایي شناسي لنزها
اگر یك منبع نوري واقع در بي نهایت را در نظر 
بگیریم )هر منبع نوري كه در فاصله اي بیش از 
300 متر باشد براي عدسي بي نهایت است(، 
عدسي شعاع هاي نوري نقاط مختلف این منبع 
را در آن سوي خود متمركز مي نماید. این نقاط 
روي سطح )صفحه( كانوني Focal Plan قرار 
عدسي  مي گوییم  این صورت  در  مي گیرد. 
موضوع را بر صفحة كانوني خود فوكوس كرده 
است. در دوربین هاي فیلم برداري معموالً فیلم 
از همان محل صفحة كانوني مي گذرد و جایي 
انجام مي گیرد. به  است كه نوردهي روي آن 
سنسور  هم  ویدئو  دوربین  در  ترتیب  همین 
یا Imager در همین محل قرار دارد، فاصلة 
به  عدسي،  یك  قدرت  تعیین كننده  كانوني 
موضوع  از  كه  نوري  شعاع  شكست  زاویه 
نور  شكست  چقدر  هر  دارد.  بستگي  مي تابد 
بیشتر، فاصله كانوني كوتاه تر و به همان نسبت 
صفحة تصویر نزدیك تر، شكل خواهد گرفت. 
مركز  فاصلة  از  عدسي  یك  كانوني  فاصله 
عدسي  در حالي كه  كانوني،  صفحة  تا  عدسي 
فوكوس  بي نهایت  فاصله  در  موضوعي  روي 

شده باشد، تعریف مي شود.
عدسي هاي پرایم یا fix با فاصله كانوني ثابت 
فقط یك فاصله كانوني دارند. یك عدسي زوم 
گوناگون  كانوني  فاصله هاي  سلسله  یك  از 

تشكیل شده است.

فاصلة کانوني بلند ـ تصویر درشت تر

فاصله کانوني بلندتر ـ تصویر نرمال
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عدسي هایي با فاصله کانوني متوسط یا نرمال
 25 mm عدسي هایي هستند كه  پرسپكتیو  طبیعي  شبیه   چشم   انسان   دارند.  یك لنز 
دوربین هاي  در  نرمال  لنز  كه  مي شود  محسوب  نرمال  16میلی متر  دوربین  براي 
2 اینچ حدود mm 19 است. دردوربین هاي 

3
mm 35، لنز mm 50 و در دوربین ویدئو 

ویدئو با سنسور فول فریم لنز نرمال حدود mm 45 است. عدسي هایي كه داراي 
فاصله كانوني به طرز محسوسي كوتاه تر از نرمال باشند. وایدانگل با پرسپكتیو بسیار 

زیاد و اگر بلندتر از لنز نرمال باشد، تله با پرسپكتیو بسیار فشرده خواهد بود.

Normal لنز نرمال
اندازۀ  رو  این  از  است.  انسان  دید چشم  شبیه  تقریباً  عدسي  این  در  دید  زاویة   
داراي  لنز  این  است.  طبیعي  تقریباً  مي شود  گرفته  عدسي  این  با  كه  تصویري 
واقعیت  با  آن  در  نیز  سوژه  حركت  و  است  معمولي  تصویري  عمق  و  پرسپكتیو 
متفاوت نخواهد بود. تصاویري كه لنز نرمال ارائه مي كند به واقعیت فیزیكي نزدیك 
است. اگر قرار است فیلم، واقع گرایانه داشته باشید، استفاده از این لنز كارساز است. 
تصاویراین لنز در بیننده یك نوع حس تعادل ایجاد مي كند. چنین قابلیتي مي تواند 
در القاي تعادل روحي قهرمان فیلم مؤثر باشد. در هنگام حركت دوربین در این لنز 
به خصوص هنگامي كه در تعقیب سوژه هستیم، ریتم حركت نه تند خواهد بود و 
نه كند و وضعیتي طبیعي خواهد داشت. اگر بخواهیم بیننده بدون اندیشیدن به 
نقش واسطة دوربین، مستقیماً با موضوع ارتباط برقرار كند و یا به عبارتي به دنبال 
حذف دوربین باشیم، استفاده از این لنز توصیه مي شود. این لنز در بیننده اعتماد 
ایجاد مي كند. در فیلم هاي مستند ابعاد و ارتباط واقعي اجسام را مي توان توسط 

این عدسي به نمایش درآورد.

Tele Photo لنز تله فوتو
فاصله كانوني در این لنز نسبت به لنز نرمال بلندتر است و زاویه دید بسته تري 
نسبت به آن ایجاد مي كند. این عدسي پرسپكتیو را از بین برده و تصویر حاصله 
عمق میدان بسیار كمي خواهد داشت و در نتیجه نقاط فوكوس به حداقل مي رسد 
یا دوربین سخت خواهد  به همین دلیل فوكوس كشي در هنگام حركت سوژه  و 
بود. این نوع لنزها چون زاویه دید بسته تري دارند، فضاي اطراف موضوع را حذف 
مي كنند و در مقایسه با لنزهاي نرمال و واید تصویر بزرگ تري ارائه مي كنند. درک 
بیننده از تصویر حاصله دركي است كه از تصاویر تهیه شده از فاصله نزدیك را دارد 
و از آنجا كه تصویر نزدیك باید دید پرسپكتیوي شدیدي داشته باشد، لذا به نظر 
مي رسد كه تصویر تله فوتو دچار به هم ریختگي پرسپكتیو شده است. عامل اصلي 
در تضعیف و به هم ریختگي پرسپكتیو، دوري عدسي از موضوع است. تصویري كه 
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به وسیله لنز تله تهیه مي شود به دلیل بسته بودن زاویه دید فقط بخش كوچكي از 
سوژه را ثبت مي كند و با بزرگ كردن موضوع، جزئیات بیشتري را در اختیار بیننده 
كوچك ترین  مي گردد.  آشكارتر  هم  تصویري  نواقص  نتیجه  در  كه  مي دهد  قرار 
حركت سوژه در این لنز در طول كادر بسیار سریع جلوه خواهد كرد، ولي حركت 
عمقي سوژه به طرف دوربین در این لنز محسوس نیست و این حس ایجاد مي شود 

كه سوژه هیچ گاه به دوربین نخواهد رسید.
رفع  در  اگر  كه  برمي خوریم  به مشكالتي  تله فوتو،   با عدسي هاي  كار  هنگام  در 
ناخواسته  ارتعاشات و حركات  به كیفیت تصویر لطمه خواهد زد.  نكوشیم،   آنها 
دوربین در هنگام تصویربرداري و تأثیرات اتمسفر و فضاي كار نظیر هرم گرما، مه و 
امواج ماوراي بنفش از جمله عواملي هستند كه به وضوح تصویر آسیب مي رسانند. 
انتخاب سه پایه مناسب در نگهداري لنز تله فوتو در منتفي كردن نوسانات دوربین 
نقش مهمي دارد. وضوح تصویر عدسي تله فوتو، شدیداً تحت تأثیر درجه حرارت 
محیط است. عدسي تله فوتویي كه فرضاً در درجه حرارت اتاق كانوني )فوكوس( 
شده باشد، در گرماي شدید بیرون از اتاق و براي همان فاصله ممكن است وضوح 
خود را از دست بدهد، به همین دلیل هنگام كار با عدسي تله فوتو تنظیم فاصله و 
فوكوس تصویر باید در شرایط كار صورت بگیرد. رطوبت و برودت هوا نیز در این 
مورد بي تأثیر نیست. هنگام كار با عدسي تله، گاهي در حركت چرخشي دوربین، 
تصویر دچار كشیدگي مي شود كه با بستن زاویه شاتر این پدیده تا حدودي تحت 
كنترل درمي آید. هنگام كار كار با عدسي تله، باید از حركت سریع اجتناب كرد 
مگراینكه جلوه اي خاص مد نظر باشد. به دلیل عمق میدان بسیاركم، سطوح رنگي 

جلوه بیشتري دارند و بخش كمتري از تصویر در وضوح قرار مي گیرد.
حاصله  تصویر  قاب  و  جهان  سوي  به  گشوده  است  دریچه اي  نرمال،  عدسي  اگر 
دریچه اي كه جهان واقعي را به بیننده مي نمایاند، عدسي تله فوتو، كیفیتي به تصویر 
مي دهد كه گویي با نصب پرده اي در جلوي دریچه دوربین، جهان را از واقعیت به 
عالم تجریدي مي كشاند، چراكه براي درک واقعیت یك موضوع،  باید درک ما به 
تمام عواملي كه با موضوع ارتباط دارند یا موضوع با آنها ارتباط دارد، تعمیم داده 
شود. اگر از بین وجوه مختلفي كه واقعیت یك موضوع را مي رساند چند وجه حذف 
شود درک ما از موضوع نسبت به آنچه باید باشد دركي تجریدي خواهد بود. فرض 
كنید اسبي به سوي دوربین مي آید. اگر با عدسي نرمال تصویربرداري كنید، تصویر 
به دست آمده این درک را خواهد داد كه: اسب از كجا آمده؟ به كجا مي رود؟ با چه 
سرعتي و با چه انگیزه اي مي تازد و... . حال اگر همین موضوع را با عدسي تله فوتو 
تصویربرداري كنیم، اطالعات فوق در اختیار بیننده قرار نخواهد گرفت. شاید بیشتر 
این طور به نظر برسد كه اسب بین ابرها درجا مي زند. در حالت اول اسب در جمع 
موضوعات دیگر قرار دارد و همراه آنها كلیت صحنه را مي سازد و بیننده چیزي را 
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مي بیند و درک مي كند كه اگر خود در محل تصویربرداري بود، مي دید، ولي در حالت 
دوم اسب مجرد از سایر موضوعات، جلوه اي یگانه و منحصربه فرد داشته و بیننده و 
آن چیزي را مي بیند كه براي او برگزیده شده است. تصاویر عدسي نرمال، شبیه كار 
نقاشان كالسیك است و تصاویر تله فوتو شبیه كار نقاشان نوگرا. در نقاشي كالسیك 
اهمیت اصلي با موضوع است و در نقاشي نوگرا با فرم و شكل. در تصاویر به دست 
آمده به وسیلة عدسي تله فوتو به جاي تركیب موضوعات با تركیب شكل ها و به جاي 
طرح با رنگ روبه رو هستیم. كار عمدۀ لنز تله فوتو در هم فشرده كردن، حذف فاصله 
و ایجاد رابطة تنگاتنگ بین دو موضوع و یا بین موضوع و زمینه است. این لنز بعد 
سوم را حذف كرده و بافتي دوبعدي در تصویر ایجاد مي كند. این لنز با حذف فاصله 
و ایجاد فشردگي بر گویایي نما، از این دیدگاه به نحو بارزي تأثیرگذار است و با حذف 
حاشیه ها و ناواضح كردن زمینه، سوژه را در مركز توجه قرار مي دهد. در این مورد، 
اگر انتخاب زمینه از نظر رنگ حساب شده باشد، تصویر آن به شكل یك سطح محو 

رنگي به رسایي پیام عاطفي نما كمك مي كند.
باشد،  دور  كافي  اندازۀ  به  موضوع  صورتي كه  در  قوي،  تله فوتوي  عدسي  یك  با 
حركت چرخشي دوربین به شكل حركتي همراه و دنباله دار جلوه خواهد كرد. به 
ویژه اگر با حركات زوم این و زوم بك نرم، اندازۀ تصویر ثابت نگه داشته شود، براي 

این مورد مي توان تیتراژ سریال روزي روزگاري و حركت اسب را مثال زد.
در سینما و تلویزیون اگر قرار است موضوع سینما بودن و نمایشي بودن جلوه گري 
كند، لنز تله یاري رسان است. اگر فیلم ساز خواستار فاصله گذاري در فیلم باشد، 
را  دوربین  حضور  كه  شود  تصاویر  غرق  آن چنان  فیلمش،  بیننده  نخواهد  یعني 
فراموش كند، تصاویر تله فوتو به خوبي از عهدۀ انجام این كار برخواهد آمد، چراكه 

تصاویر تله فوتو بر سینمایي بودن خود تأكید ویژه اي دارند.
در صورتي كه با لنز تله از سوژه اي با فاصله بسیار دور تصویربرداري كنیم، تأثیرات 
دراماتیك ویژه اي خلق مي گردد. براي مثال: ثبت نماي بسیار بسته از سوژه، خلق 
تصاویري با عمق میدان بسیار كم. )در مواقعي كه بخواهیم از سوژه در پیش زمینه 
و  زمینه  میان  از  اندكي  بخش  كه  گونه اي  به  گردد؛  ثبت  بسته  تصویري  صحنه، 
پس زمینه در تصویر دیده شود.( براي كاهش بعد چهره و رسیدن به چهره اي تخت، 
به صورت،  را  دور، صحنه  فاصلة  از  كند  احساس  بیننده  بخواهیم  كه  مواقعي  )در 
و سوژه پس زمینه  پیش زمینه  بخواهیم سوژه  زمانیكه  ببیند(،  درشت نمایي شده 
كم و بیش هم اندازه در تصویر دیده شوند، و همچنین در نماي روي شانه o.sh فرد 
پشت به دوربین و رو به دوربین نزدیك هم احساس شوند، این لنز كارگشا خواهد 
بود. در پالن هاي حركتي براي اینكه حركت پن سریع swich pan بهتر و ساده تر و 
تأثیرگذارتر جلوه كند و همچنین حركت تراولینگ سریع تر احساس شود، استفاده 

از این لنز توصیه مي شود.
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wide angle لنز واید انگل
برخالف تله فوتو داراي فاصله كانوني كوتاه است و در عوض عمق میدان و وضوح 
در  و  است  زیاد  بسیار  تصویر  پرسپكتیو  لنزها  این  در  است.  زیاد  آن  در  تصویر 
ابعاد  و  به سوژه  غیر طبیعي  حالتي  و  در هم شكسته شده  معمولي  فضاهاي  آن 
از یك فضاي محدود، مي توان  لنز،  این  باز در  آن مي دهد.به دلیل داشتن زاویه 
تصویري وسیع ایجاد كرد و بالطبع اشیاي موجود در آن فضا، به علت وسعت صحنه 
كوچك تر و دورتر به نظر مي رسد، وسعت زاویة دید و كم بودن فاصله و حداقل 
وضوح، به این لنزها امكان مي دهد كه به موضوع كاماًل نزدیك شده و با برهم زدن 
تناسب واقعي اندازه هاي جسم، پرسپكتیو شدیدي ارائه كند. براي مثال با نزدیك 
شدن به چهره بازیگر فیلم و با بزرگ كردن بیني و كوچك كردن گوش ها، تناسب 
طبیعي چهره به هم خورده و این تغییر شكل مي تواند با تأثیرات دراماتیك خود 
متناسب با محتواي داستان و پرداخت فیلم حالتي خنده دار یا ترسناک ایجاد كند 

و یا در القاي به هم ریختگي حالت روحي بازیگر فیلم مؤثر باشد.
همچنین هنگامي كه براي تحقیر كردن قهرمان فیلم یا عظمت بخشیدن به وي، 
دوربین را نسبت به نقطه دید معمولي باالتر یا پایین تر قرار مي دهیم، عدسي واید 

انگل در تشدید این تأثیر درام مؤثر خواهد بود.
به دلیل باز بودن كادر، به نظر مي رسد سوژه هیچ گاه نمي تواند طول كادر را طي 
كند و همچنین حركات افقي دوربین یا موضوع را كندتر نشان مي دهد، برعكس 
حركات عمقي سوژه به طرف دوربین و یا دوربین به طرف سوژه بسیار سریع و 
محسوس خواهد بود. این لنز با برهم زدن ریتم طبیعي حركت، اثرات دراماتیك 
خاصي به وجود مي آورد. هنگام تصویربرداري روي دست، براي به حداقل رساندن 
لرزش و تكان تصویر، بهتر است از این عدسي استفاده شود.  در حركت دوربین به 
جلو یا عقب با استفاده از لنز واید، تكان هاي كوچك و تغییر جزئي ریتم حركت 
اگر هدف  نخواهد شد. همچنین  منتقل  تصویر  به  باشد  درک  قابل  به صورتي كه 
از حركت دوربین، القاي احساس، حركت و نمایش تغییر پرسپكتیو باشد نتیجه 
بهتري خواهد داد، به خصوص اینكه به دلیل عمق میدان زیاد، به فوكوس كردن 
مداوم تصویر نیازي نیست. خطوط مستقیم افقي و عمودي در كناره هاي تصویر در 
لنز واید به شكل قوس دار جلوه گري مي كند و هنگام حركت دوربین سبب ایجاد 
اغتشاش و حركت دروني در تصویر مي شود، به خصوص در مواردي كه اشیا كاماًل 

به دوربین نزدیك باشد این حس بیشتر خواهد بود.
براي  اشاره كرد:  این موارد  به  واید مي توان  لنز  از دیگر شاخصه ها و كاربردهاي 
ثبت نماهاي باز از فاصله نزدیك به سوژه، ثبت تصاویر با عمق زیاد و اندازه نماهاي 
باز، با نزدیك كردن دوربین با لنز واید به سوژه مي توان تصویر بسته اي از آن در 
و  میان زمینه  از  توجهي  قابل  بخش  كه  به گونه اي  كرد  پیش زمینه صحنه ضبط 
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بازیگر  بعدي چهرۀ  كیفیت سه  افزایش  براي  دیده شود،  كادر  در  هم  پس زمینه 
به خصوص در زاویة High angle و Low angle در مواقعي كه بخواهیم بیننده 
مشاهده  را  صحنه  نزدیك  فاصله  از  واقعاً  كه  كند  احساس  صحنه  دیدن  هنگام 
فرد  از  دوربین  به  پشت  فرد  بخواهیم  اگر   o.sh شانه  روي  نماهاي  در  مي كند، 
و  خطوط  پرسپكتیو  در  اغراق  براي  همچنین  برسد،  نظر  به  دور  دوربین  به  رو 
ثبت سوژه هاي عمودي كه داراي پرسپكتیو اغراق شده باشد، در حركات كرین یا 
پدستال، دوربین با لنز واید استفاده مي شود. تغییرات تدریجي ارتفاع و پرسپكتیو 
بسیار مشهود است، نشان دادن بافت یك شيء یا موضوع براي اغراق در پرسپكتیو، 
خطوط در حركات دوراني دوربین و نزدیك بودن دوربین با لنز واید به سوژه بسیار 

تأثیرگذار است.

Macro لنز ماکرو
با این لنز مي توان از موضوعات ریز و كوچك، تصاویر درشت و در عین حال در 
میلي متري  چند  در  مي توان  لنز  این  با  كرد.  تهیه  اغراق  بدون  و  طبیعي  اندازه 
»ایني  لنز  ثبت كرد.  قبول  قابل  فوكوس  را در  تمام جزئیات  و  قرار گرفت  سوژه 
مستند  كارهاي  در  بلند  بسیار  اندازه  با  كه  است  ماكرو  لنز  نمونه هاي  از  ویژن« 
استفاده مي شود. تفاوت عمدۀ لنز ماكرو با لنز تله این است كه در این لنز، دوربین 
پرسپكتیو محیطي حفظ  و  فضا  و تصویر درشت مي گیرد.  نزدیك شده  به سوژه 
مي شود، اما در لنز تله از فاصلة دور تصاویر درشت تهیه مي شود كه البته جزئیات 
كامل را هم در برنمي گیرد و پرسپكتیو، كاماًل به هم ریخته و تخت خواهد بود. 
با استفاده از گسترش دهنده لوله اي یا اكستیشن تیوب مي توان با لنزهاي نرمال 

تصاویر درشت تري تهیه كرد.
در برخي از لنزهاي زوم در دوربین هاي حرفه اي با اهرمي بر روي لنز و با تغییر 
لنزها در عدسي زوم، لنز در حالت ماكرو قرار مي گیرد و نقطه فوكوس در جلوترین 
تصویري  دوربین  جلوي  سوژه  از  مي توان  حالت  این  در  مي گیرد.  قرار  لنز  جاي 
درشت تهیه كرد به صورتي كه پس زمینه كاماًل محو یا فلو خواهد بود. در روشي 
فوكوس  حالت  در  و  حالت  وایدترین  در  سوژه  به  زوم  لنز  كردن  نزدیك  با  دیگر 

بي نهایت مي توان تصاویر واضح و درشتي از جزئیات سوژه ثبت كرد.

eye Fish لنز فیش آي
 لنزي با فاصله كانوني كوتاه و با تصویري بسیار واید و اغراق شده در پرسپكتیو. این 
لنز تصاویر با اعوجاج و كروي ایجاد كرده و فضاي تصویر را كاماًل دفرمه مي كند. 
هنگام استفاده از این لنز، باید دقت داشت كه لبه هاي لنز یا شیدر لنز در كادر دیده 
نشود. تركیب بندي با این لنز مقداري سخت است چون به شكل غلوآمیزي تمام 
صحنه در كادر دیده مي شود و به همین دلیل ممكن است زوائد زیادي در تصویر 
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ضبط شود. در پالن هاي حركتي در معماري، اگر خطوط زیاد انحراف پیدا نكرده و 
دفرمه نشوند، ابهت و ویژگي هاي بناهاي معماري جلوه گري زیبایي خواهد داشت.

و  شود  بررسي  جدا  و  دقت  با  لنزها  زیبایي شناسي  موارد  تمام  تدریس:  روش 
درصورت نیاز، با ضبط تصاویر و مقایسة آنها با یكدیگر این موارد را تحلیل كنید. 
همچنین با نمایش صحنه هاي مختلف فیلم كه با به كارگیري لنزهاي مختلف و با 
استفاده از زیبایي شناسي فاصله كانوني فیلم برداري شده اند دالیل هنري و تكنیكي 

را بررسي كنید.

Zoom لنز زوم
این عدسي داراي فواصل كانوني متغیر است كه به وسیلة اهرم دستي یا موتور این 
تغییر انجام مي گیرد و گستره اي از لنزهاي واید و تله را بسته به قدرت زوم در 
خود دارد. ممكن است لنز زومي 70ـ24 باشد یا دیگري 200ـ70 یا 120ـ12 
»آنژینیو« )این لنز در دوربین هاي 16 میلی متر اكلر استفاده شده است( در هر 
باز رسید.  به تصویري  از تصویري درشت  كانوني، مي توان  فاصله  تغییر  با  لحظه 
به  مي توان  دوربین  جابه جایي  یا  و  لنز  كردن  عوض  بدون  زوم  لنز  سیستم  در 
تركیب بندي هاي مختلف از یك صحنه رسید در استفاده از لنز زوم گاهي مقداري 
حركت پن و تیلت دوربین الزم است تا بتوان موضوع را در یك تركیب خوب حفظ 
كرد. زوم سریع یا چكشي را مي توان به عنوان جلوه اي تكان دهنده در تصاویر خود 

استفاده كرد، به خصوص وقتي از نمایي به نماي دیگر كات مي شود.
به  بیننده  توجه  دارد،  وجود  صحنه  در  كه  موضوع هایي  بین  از  بخواهیم  هرگاه 
موضوع خاصي جلب شود، راه معمول آن است كه از نماي باز به نماي بسته كات 
كنیم. این كار ممكن است بیننده را سردرگم كند و او نتواند بین تمام صحنه و 
جزئیاتي كه در نماي بسته به او نشان داده ایم ارتباط برقرار كند، چراكه جزئیات 
را در متني تازه مي بینید. و در حركت زوم از نماي باز به نماي بسته بدون آنكه 
ارتباط كل با جزء قطع شود، بیننده مستقیماً به سمت جزئیاتي از صحنه كه باید 
ببیند، هدایت مي شود. در موارد عكس نیز زماني كه قصد داریم از جزئیات یك 
صحنه شروع كنیم و به تمام صحنه برسیم باز حركت زوم به عقب در مقایسه با 

قطع از نماي بسته به نماي باز، جنبة تأكیدي بیشتري دارد.
در صحنه هایي كه اجراي دوبارۀ حادثه مشكل است، براي تغییر تركیب تصویر، 
عدسي زوم بسیار كاربرد دارد. در چنین صحنه هایي با نماهاي مختلف باز و بسته از 
اتفاقات جلوي دوربین به اتفاق مي توان تمام آن را پوشش داد و سپس در تدوین، 
ریتم آن را حفظ كرد. در صورتي كه با استفاده از لنز پرایم یا فیكس و یا كات در 
صحنه، تداوم حركت و اتفاق را از دست مي دهد، مگراینكه از چندین دوربین با 

لنزهاي مختلف استفاده شود.
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عدسي هاي زوم به دلیل خصوصیات ویژه اي كه دارند در كارهاي خبري مورد استفاده 
قرار مي گیرند، اگر قرارباشد به صحنه اي در یك فیلم داستاني جنبه اي خبري یا 
مستندگونه بدهیم، عدسي زوم، در القاي چنین جنبه اي مؤثر است. چنین تأثیري 

صرفاً به خاطر لنز زوم نیست بلكه از سابقة ذهني بینندگان سرچشمه مي گیرد.

نکـته چشم انسان نمي تواند زوم كند، لذا استفاده نابه جا و نامطلوب از این حركت 
آن هم فقط به عنوان یك وسیلة جانشین، تصویري ایجاد مي كند كه اثر آن بر 
بیننده ناخوشایند خواهد بود. هرچند قطع از نمایي به نماي دیگر پرش هاي 
طبیعي  تجربیات  با  مقایسه  در  و...  دوربین  متنوع  حركات  مكاني،  و  زماني 
انسان در امر مشاهده و برخورد با جهان، غیر طبیعي است،  ولي تماشاگر فیلم 

این وجوه غیر طبیعي را به طور قراردادي طبیعي و واقعي تلقي مي كند. 

از دیگر كاربردهاي زیبایي شناسة لنز زوم مي توان به این نكته ها اشاره كرد: زوم به 
طرف سوژه ثابت توجه ما را به خود جلب مي كند، با حركات زوم بسیار نرم به طرف 
سوژه، تأكید بر حالت سوژه را مي توان بیشتر كرد. مثل زوم به طرف چشماني پر از 
اشك، با تركیب زوم و پن مي توان توهم تراولینگ را ایجاد كرد. با تركیب حركات 
زوم و تراولینگ نیز تصاویر ویژه اي مي توان خلق كرد. در لنز تله و استفاده از زوم 

و با محو كردن پیش زمینه مي توان حركات موهوم و خیالي ضبط كرد.
 back zoom یعني زوم به جلو و زوم بك یا زوم اوت zoom in دو نوع حركت زوم این
)out( یعني زوم به عقب از حركات اپتیكالي لنز است. انجام این حركات با اهرم یا 

موتور زوم انجام مي شود.

نواقص لنز زوم
یكي از نواقص لنز زوم خطاي تغییرشكل است كه به طور مثال در هنگام زوم بك 
یعني تغییر فاصله كانوني بلند به كوتاه، تصویر از حالت بالشي بسیار كوچك به 
شبكه اي بسیار بزرگ تبدیل شود. نقص دوم خطاي نقصان نور است كه در هنگام 
زوم این و تله شدن تصویر به دلیل انكسار نور، افت نور و در نتیجه تاریكي تصویر 
بالعكس،  یا  خواهیم داشت. همچنین در تغییر فوكوس از جلوي صحنه به عقب 

تغییر اندازۀ ناچیزي در تصویر مشاهده مي شود.

فوکوس در لنز زوم: 
فوكوس  كانوني،  فاصلة  بلندترین  یا  زاویه  بسته ترین  در  زوم  عدسي  كه  زماني 
مي شود در وضعیت هاي دیگر فاصله كانوني به شرط حركت نكردن سوژه یا دوربین 
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وضوح تصویر را حفظ خواهد كرد. اگر عدسي زوم در وضعیتي غیر از تله ترین حالت 
به نماي بسته تغییر فاصله كانوني  باز  از نماي  فوكوس شود، ممكن است وقتي 
بدهیم، در انتها تصویر وضوح خود را از دست بدهد. اگر فاصله دوربین و سوژه نسبت 

به یكدیگر تغییر كند، در هنگام تصویربرداري به فوكوس كردن مجدد نیاز است.
گرچه استفاده از لنزهاي پرایم یا تك لنز در كارهاي حرفه اي رواج بسیار دارد، ولي 
برخي بر این عقیده هستند كه اگر عدسي زوم از سرعت مناسب و قدرت تفكیك 
خوبي برخوردار باشد، منطقي است كه از آن استفاده شود دالیل استفاده از آن 
عبارت است از: اول اینكه داراي مزیت منحصر به فرد، تغییر مداوم فاصلة كانوني 
است. دوم به سهولت و در كمترین زمان فواصل كانوني مختلف را بدون دغدغة 
انجام اصطالحات كوچك  با  او  تا  قرار مي دهد  اختیار تصویربردار  لنز در  تعویض 
از  را  متعدد  داشتن عدسي هاي  به  نیاز  برسد. سوم  دلخواه خود  تركیب بندي  به 
بین مي برد، چهارم اینكه از به هم خوردن تداوم رنگي نماهاي مختلف جلوگیري 
مي كند. مورد اخیر از این جهت داراي اهمیت است كه تصاویر به دست آمده از 
باز هم  به كار رفته،  آنها  با همه دقتي كه در طراحي و ساخت  ثابت  عدسي هاي 

هریك حال و هواي رنگي خاصي دارد.
هنگام كار با عدسي زوم با استفاده از اهرم با موتور زوم، باید دقت داشت، تا حركت 
نرم و یكنواخت و بدون سكته و ریپ باشد. هرگونه اشكال در سرعت زوم و عدم 
دقت در تصحیح كادر در هنگام زوم كردن تأثیر ناخوشایندي بر تصویر و در نهایت 

بر بیننده مي گذارد.

Dolly و دالي Zoom تفاوت حرکت زوم
عدسي زوم سبب حركت جدیدي در عالم سینما شده است كه اگر به جا و آگاهانه 
از آن استفاده شود، حائز جنبه هاي نمایشي و بیاني ویژه اي است. حركت زوم با 
حركت دالي دوربین تفاوت اساسي دارد. نشناختن این تفاوت و جایگزین كردن 
یكي به جاي دیگري ممكن است تأثیر معكوس و مخالف با خواست فیلمساز ایجاد 

كند. این تفاوت ها عبارت اند از:
تغییر  حال  در  مدام  صحنه  پرسپكتیو  دالي،  در  كه  است  آن  اصلي  تفاوت     ١
از اشیاي پس زمینه بزرگ  اندازه بسیار سریع تر  از نظر  است )اشیاي پیش زمینه 
تمام  و  فشرده شده  درهم  پرسپكتیو  تله  لنز  در  بخصوص  زوم  در  اما  مي شوند( 

قسمت هاي صحنه به طور مساوي بزرگ مي شوند.
٢   در حركت زوم، به دلیل ثابت بودن فاصله دوربین تا موضوع، تغییري در فضاي 
صحنه و عمق به وجود نمي آید، در حالي كه وقتي دوربین حركت مي كند به جهت 
تغییر فاصله اشیاء، پرسپكتیو مدام تغییر مي كند و احساس حركت در فضا را به 

بیننده القا مي كند.
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3  حركت زوم حركتي است دروني، در حالي كه حركات دوربین جنبة بیروني دارند.
4  در حركت زوم، موضوع به دوربین نزدیك یا از آن دور مي شود؛ ولي در حركت 
از آن فاصله مي گیرد، اگر  یا  دالي، این دوربین است كه به طرف موضوع مي رود 
بخواهیم موضوع یا حادثه به طرف بیننده بیاید باید از عدسي زوم استفاده كنیم، 
ولي اگر بخواهیم به موضوع قدرت و عظمت ببخشیم باید با حركت دادن دوربین 
به جلو، به حضور بیننده یا قهرمان قصه كه موضوع، از دید او به تصویر كشیده 
مي شود، برویم، در غیر این صورت یعني در شرایطي كه موضوع باید ضعیف جلوه 
كند، الزم است با استفاده از حركت زوم این )Zoom in( موضوع را به حضور بیننده 

یا قهرمان ناظر بیاوریم.
5   در زوم، عمق و فواصل اشیا به هم فشرده شده و انتزاعي مي گردد، ولي در دالي 

بدون تحریف و واقعي است.
6   در Dolly in كاهش عمق میدان نسبت به Zoom in كمتر است، چون در 

.Z.I ، لنز تله تر شده و عمق میدان به شدت كاهش مي یابد.
در  موضوع  و  دوربین  فاصله  است چون  نیاز  فوكوس كشي  به  مدام  دالي  در     7
حال تغییر است ولي در زوم، در صورتي كه فاصله سوژه و دوربین ثابت باشد فقط 

پیش فوكوس نیاز است.

فوکوس لنز )وضوح( 
این بخش شامل فرایندهاي فوكوس focusing، تغییر فوكوس change focus و 

فوكوس كشي focus pulling است.
نقاط متعددي تشكیل شده است كه هر نقطه  از  یا صحنة كادر دوربین  موضوع 
پرتوهاي نور را به سمت دوربین باز مي تاباند. چنانچه این نقاط در تصویر به صورت 
تصویر  در  آمد.  خواهد  به دست  )فوكوس(  كانوني  تصویري  شوند،  بازسازي  نقطه 
فوكوس، به ازاي هرنقطه در موضوع، در تصویر نیز نقاطي مشابه بازسازي خواهد 
شد. تصویر كانوني زماني به دست مي آید كه پرتوهاي بازتابیده از موضوع یا صحنه 
در محل سطح كانوني یا به عبارتي دقیقاً بر سطح سنسور دوربین همگرا شوند. در 
تصویر فوكوس، خطوط موضوع دقیق بازسازي مي شوند و در نتیجه شكل و فرم 

موضوعات در تصویر به درستي قابل رؤیت خواهد بود.

دایرة اغتشاش
چنانچه به هر دلیل پرتوهاي بازتابیده از موضوع جلوتر یا عقب تر از سطح كانوني 
یعني جلوتر یا عقب تر از سطح سنسور دوربین همگرا شوند، تصویر خارج از فوكوس 
)غیر كانوني( خواهد بود. در چنین حالتي، به ازاي هر نقطه از موضوع در تصویر، 
یك دایره بازسازي خواهد شد كه به این دوایر، اصطالحاً دوایر اغتشاش مي گویند.
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این دوایر در هم فرو مي روند و در نتیجه شكل دقیق موضوع در تصویر بازسازي 
نخواهد شد، بلكه فرمي كلي از موضوع در تصویر قابل رؤیت خواهد بود. تصویر 
غیر كانوني را تا واضح )فلو( مي نامند. هرچه تصویر بیشتر فلو باشد، دوایر اغتشاش 

بزرگ تر خواهد بود و تصویر نا واضح تر است.
زماني یك تصویر را فلو مي نامیم كه تمام قسمت هاي آن غیر كانوني باشد و نه 
صرفاً بخشي از آن. با فلو كردن تصویر به شكلي شدید، مي توان اشكال و خطوط 
و نقاط موضوع را در تصویر به صورت سطوح رنگِي انتزاعي )در تصویر رنگي( یا 

سطوح خاكسترِي انتزاعي )در تصویر سیاه سفید( بازسازي كرد.
هرچند در اكثر مواقع، تصویر فوكوس مطلوب است، اما گاهي برخي موقعیت هاي 
دراماتیك خاص یا ضرورت هاي زیبایي شناسانه ایجاب مي كند كه تصویر خارج از 

فوكوس داشته باشیم به عنوان مثال:
)فلش بك(  گذشته  به  انتقال  براي  ترفندي  عنوان  به  تصویر  كردن  فلو  از  گاه   

استفاده مي شود.
 گاه از تصویر فلو براي پنهان كردن هویت فرد استفاده مي شود.

 نماي نقطه نظر )Pov( شخصیتي كه مشكل بینایي دارد یا بیمار است را مي توان 
فلو ثبت كرد.

شیوه هاي فوکوس تصویر
بخشي از عدسي هاي لنز دوربین )عدسي هاي گروه فوكوس( به حلقة فوكوس لنز 
متصل هستند كه با چرخاندن این حلقه، عدسي هاي گروه فوكوس در جاي خود 
جا به جا مي شوند و در نتیجه محل تشكیل تصویر، درون دوربین تغییر مي كند. بر 
روي حلقة فوكوس لنز، اعداد فاصله در واحد متر )m( و در واحد فوت )ft( درج 
شده است. بنابراین با تنظیم حلقة فوكوس براي فاصله اي معین )فاصله سوژه تا 
دوربین(، تصویر سوژه بر سطح حسگر دوربین تشكیل مي شود و به صورت فوكوس 
ثبت خواهد شد. فرایند فوكوس كردن تصویر یعني چرخش حلقة فوكوس و تنظیم 

وضوح
قابل قبول

عمق میدان
وضوح

قابل قبول فیلم
موضوععدسی

خیلی نزدیک    نزدیک   دور  خیلی دور  ناواضح    وضوح کامل   ناواضح 

دایره اغتشاش 
غیرقابل قبول

دایره اغتشاش 
قابل قبول
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با سامانة فوكوس خودكار  به شكل دستي و هم  بر روي موقعیتي خاص هم  آن 
دوربین )AF( قابل انجام است.

فوکوس دستي
براي فوكوس كردن تصویر در هنگام تصویر برداري چرخاندن  معمول ترین روش 
حلقة فوكوس لنز و قرار دادن آن بر روي عددي متناسب با فاصله موضوع تا دوربین 
است. براي مثال: اگر موضوع در فاصلة 3 متري دوربین قرار دارد، با چرخاندن حلقة 
فوكوس و قرار دادن آن بر روي عدد 3 متر، تصویري واضح خواهیم داشت. اعداد در 
واحد متر )m( معموالً به رنگ سفید و اعداد واحد فوت )ft( معموالً به رنگ نارنجي 

روي لنز طراحي شده اند كه هر كدام در كشورهاي مختلف كاربرد خود را دارد.

فوکوس چشمي
با  كار  هنگام  در  است.  اهمیت  قابل  نكاتي  ذكر  این روش،  توضیحات  تكمیل  در 
به  است،  پرایم  یا  ثابت  لنز  به  مجهز  شما  دوربین  اگر  فیلمبرداري،  دوربین هاي 
هنگام فوكوس كردن تصویر به شیوۀ چشمي )پیش از شروع نما( در صورت امكان 
دیافراگم را تا آخر باز كنید. در این حالت عمق میدان كاهش مي یابد و مي توانید 
تصویر را دقیق تر فوكوس كنید. اگر عمق میدان نسبتاً یا كاماًل زیاد باشد، بر قضاوت 
شما در خصوص واضح یا ناواضح بودن موضوع در تصویر تأثیر مي گذارد، زیرا ممكن 
است موضوع در تصویر دقیق واضح نباشد اما به دلیل زیاد بودن عمق میدان، واضح 

دیده مي شود.
دیافراگم را در دوربین فیلمبرداري به راحتي و بدون مشكل مي توان باز كرد، این كار 
باعث مي شود تصویر درون نمایاب روشن تر و با عمق میدان كمتر دیده شود، اما باز 
امكان پذیر نیست. زیرا بیشتر  كردن دیافراگم در دوربین تصویر برداري به سادگي 
باعث خواهد شد ،تصویر درون نمایاب )اوراكسپوز( Over euposod دیده شود، در 
نتیجه هنگام انجام فوكوس چشمي براي رسیدن به دیافراگم كاماًل باز، در دوربین 
تصویر برداري ممكن است از فیلتر ND یا سرعت شاتر سریع )باال( استفاده كنیم 
تا تصویر درون نمایاب با روشنایي نرمالي دیده شود. به یاد داشته باشید كه پس از 
فوكوس كردن تصویر،  به شیوۀ چشمي و پیش از شروع ضبط، دیافراگم را به حالت 
قبل برگردانید و بر روي عددي كه مناسب موقعیت نوري صحنه و متناسب سایر 
 Ezfocus شاخصه هاي تصویر است، تنظیم كنید. در برخي دوربین ها گزینه اي به نام
)فوكوس آسان( وجود دارد كه با انتخاب آن، دیافراگم به صورت خودكار باز مي شود 

تا عمق میدان كاهش یابد تا بتوان تصویر را دقیق تر و ساده تر فوكوس كرد.

)AF( وضوح اتوماتیک
 برخي دوربین هاي تصویر برداري )عمدتاً نیمه حرفه اي و خانگي( مجهز به سامانه 
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خودكار براي انجام فرایند فوكوس هستند. وقتي این امكان فعال مي شود، دوربین 
از بین موضوع هاي درون كادر یك موضوع )یا گروهي از موضوع ها كه در فاصلة 
مشابهي از دوربین قرار دارند( را كه احتماالً روشن تر از بقیه است یا درصد بیشتري 
از سطح كادر را اشغال كرده یا شاید نزدیك تر است، را انتخاب و به صورت خودكار 

فوكوس مي كند. در خصوص این امكان چند نكته قابل ذكر است:
وقتي  به ویژه  دارد،  خطا  دیگري  خودكار  امكان  هر  همانند  خودكار  فوكوس    ١
به دلیل باز بودن دیافراگم یا تله بودن لنز یا هر دلیل دیگري عمق میدان محدود 

باشد، این خطاها بیشتر به چشم مي آید.
٢   وقتي دو موضوع كه در دو فاصلة مختلف از دوربین قرار دارند، به شكلي برابر، 
هر كدام نیمي از كادر تصویر را اشغال كنند، دوربین در تشخیص اینكه كدام را 

فوكوس كند، ممكن است به اشتباه بیفتد.
3   پس زمینه روشن تر از موضوع اصلي )موضوع پیش زمینه( باشد، معموالً دوربین 

پس زمینه را فوكوس مي كند.
4   ثابت در كادر دوربیني ثابت قرار دارد و با استفاده از امكان فوكوس خودكار 
آن را كانوني كرده ایم، قبل از شروع ضبط بهتر است فوكوس را از حالت خودكار 
خارج كنیم و در وضعیت دستي قرار دهیم تا اگر در حال ضبط، موضوع دیگري از 

جلو یا پشت موضع اصلي عبور كرد، به ناگاه فوكوس تغییر نكند.
5   زمانیكه از فوكوس خودكار استفاده مي كنیم،  نباید حركات دوربین را سریع 
انجام دهیم، زیرا وقتي به سرعت دوربین را از موضوعي به سمت موضوعي دیگر، 
كه در فاصلة متفاوتي قرار دارد، حركت مي دهیم، دوربین نمي تواند با همان سرعت 
فوكوس را تغییر دهد و در نتیجه موضوع دوم، براي مدتي ناواضح دیده خواهد شد.
6   وقتي جلو یا پشت موضوع اصلي یك نوع Pattern )الگویي تكرار شونده مثل 
توري فلزي( وجود دارد، دوربین به جاي موضوع اصلي بیشتر آن را فوكوس مي كند.

زیرا دوربین  استفاده كرد،  براي فوكوس كشي نمي توان  از فوكوس خودكار،     7
نمي تواند هم زمان و متناسب با تغییر فاصلة موضوع تا دوربین فوكوس تصویر را 
تغییر دهد، مگر در مواردي كه موضوع متحرک در تمام طول نما، تمام كادر را پر 

كرده باشد و حركتش چندان سریع نباشد.

Peaking
براي اطمینان از درست و دقیق بودن فوكوس از این گزینه استفاده مي شود. با 
هالة  كادر،  داخل  موضوع هاي  از  برخي  لبه هاي  روي  بر   ،Peaking كردن  فعال 
موجود  در  هالة  باشد،  فوكوس  تصویر  در  موضوعي  اگر  مي گردد.  پدیدار  نوراني 
لبه هاي آن با روشنایي زیاد دیده مي شود، اما اگر موضوعي دقیق فوكوس نباشد، 
هاله، كم نور است و اگر موضوع نا واضح یا فلو باشد، هاله اي در لبه هاي آن دیده 
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كنیم، حلقة  فوكوس  تصویر  در  را  وقتي مي خواهیم موضوعي  بنابراین  نمي شود. 
فوكوس را آنقدر مي چرخانیم تا هاله لبه هاي آن، در نوراني ترین حالت پدیدار شود. 
در برخي دوربین ها، گزینه هایي براي تنظیم شدت هالة Peaking )كم، متوسط، 
زیاد( یا رنگ آن )سفید، قرمز یا زرد( وجود دارد. هالة Peaking فقط براي دیدن 

است و ضبط نمي شود.

فوکوس کشي )فرایند دنبال کردن فوکوس(
نقطة  یك  فقط  باشد،  گرفته  قرار  دوربین  كادر  در  ثابت  شكلي  به  موضوع  اگر 
فوكوس خواهیم داشت. بنابراین تصویربردار یا دستیارش متناسب با فاصلة سوژه 
بر روي عدد معیني برحسب متراژ و فیت قرار  را،  لنز  تا دوربین، حلقة فوكوس 
مي دهد. این تنظیم از آغاز تا پایان نما ثابت بوده و در نتیجه تصویر واضحي از 

موضوع به دست مي آید.
یا  تا دوربین تغییر كند،  نما، سوژه حركت كرده و فاصلة آن  اگر در حال ضبط 
دوربین در حال ضبط نما به گونه اي حركت كند كه فاصلة لنز تا سوژه تغییر كند، 
یا اگر در حال ضبط نما، هم دوربین و هم سوژه حركت داشته باشند و فاصلة این 
دو تغییر كند، بیش از یك نقطة فوكوس خواهیم داشت. به عنوان مثال: اگر دوربین 
ثابت باشد، اما موضوع از فاصلة 10 متري حركت كند و به تدریج به فاصلة 1 متري 
دوربین برسد، در این فاصله غیر از نقطة فوكوس، اول )فاصلة 10 متري( و نقطة 
فوكوس آخر )فاصلة 1 متري(، نقطه هاي فوكوس دیگري بین این دو نقطة آغاز و 
پایان فوكوس وجود خواهد داشت. در چنین شرایطي الزم است كه تصویربردار 
یا دستیارش در حال ضبط نما، متناسب با تغییر فاصلة موضوع تا دوربین، حلقة 

فوكوس لنز را به گونه اي بچرخاند كه موضوع در تمام طول نما واضح باقي بماند.
از  بسیاري  در  فوكوس كشي  به  چنداني  نیاز  باشد،  زیاد  تصویر  میدان  عمق  اگر 
موقعیت ها نیست. هرچه عمق میدان تصویر كمتر باشد، فوكوس كشي حساس تر و 
خطاي این فرایند مشهودتر خواهد بود. نورپردازي در بسیاري از صحنه ها وافزایش 
مقدار نور صحنه، به گونه اي است كه بتوان از دیافراگم هاي میاني )نه خیلي زیاد و 

نه خیلي بسته( استفاده كرد تا خطاي فرایند فوكوس كشي به چشم نیاید.
اگر موضوع، حركت بسیار سریع و غیر قابل پیش بیني داشته باشد و با لنز تله فتو یا 
سوپر تله فتو از آن تصویر بگیریم، طبیعي است كه كار فوكوس كشي بسیار سخت 
و گاه حتي غیر ممكن خواهد بود مانند: سواركاري كه به سرعت در حال حركت 
است با لنز سوپر تله فتو، تصویربرداري  كنیم. در این مواقع، مي توان از تجهیزات 
خاص طراحي شده براي چنین موقعیت هایي استفاده كرد. یكي از این تجهیزات، 
نوعي فاصله سنج لیزري است كه در كنار لنز دوربین قرار مي گیرد و پرتوي لیزري 
كه به سمت موضوع پرتاب مي كند. اگر تصویر بردار، این پرتو را بر روي موضوعي 



62

تنظیم و اصطالحاً قفل كند و در طول ضبط نما موضوع حركت كند، این دستگاه 
فاصله سنج، تغییر فاصلة موضوع را تشخیص داده و به موتور كوچكي كه به حلقة 

فوكوس متصل است، فرمان فوكوس مي دهد.
مستندهاي  برخي  و  نمایشي(  مستند/  سریال،  )فیلم،  نمایشي  كارهاي  تولید  در 
پیچیده، فردي كه براي فرایند فوكوس كشي تربیت شده و آموزش دیده این كار 
را انجام مي دهد. به این شخص متصدي فوكوس یا focus puller مي گویند. حال 
اگر متصدي فوكوس حضور نداشته باشد معموالً دستیار اول تصویربردار این كار 

را انجام مي دهد.

Focus Change تغییر فوکوس
گاهي در كادر دوربین ثابت، اجسامي ثابت در فاصله هاي متفاوت قرار دارند، اما 
چون به هر دلیل عمق میدان كم است، در هر لحظه فقط یكي از این اجسام را 
مي توان فوكوس كرد. در این حالت تصویربردار یا دستیارش در حال ضبط نما، 
براي تغییر نقطة توجه تصویر و هدایت نگاه تماشاگر از یك جسم به جسمي دیگر، 
این  از  را كه پیش  تغییر نقطة فوكوس، جسمي  با  و  را بچرخانند  حلقة فوكوس 
واضح بود، از فوكوس خارج كرده و موضوع دیگري را فوكوس كنند. این كار نیز 
نامیده مي شود.   focus change یا  فوكوس  تغییر  كه  است  فوكوس كشي  نوعي 
فرایند  مستند،  كارهاي  برخي  در  و  خبري  كارهاي  تلویزیوني،  استودیوهاي  در 

فوكوس كشي و تغییر فوكوس به عهدۀ خود تصویر بردار است.

عمق میدان
اگر فقط یك جسم در كادر دوربین باشد، تنها یك نقطة فوكوس خواهیم داشت، 
در این حالت سوژه در فاصله اي معین از دوربین قرار داشته و به راحتي با چرخاندن 
رینگ فوكوس، تصویري واضح از سوژه به دست مي آوریم. اما اگر چند سوژه در 
فاصله هاي متفاوت از دوربین قرار گرفته باشد، یا اگر سوژه امتدادي در عمق داشته 
باشد، مثاًل زماني كه در كنار ردیف نرده ها از آنها عكس یا فیلم مي گیریم. كدام 
سوژه را باید فوكوس كنیم؟ سوژه نزدیك به دوربین، سوژه دورتر یا سوژه اي كه 
در فاصلة متوسط از دوربین قرار دارد؟  هر كدام از این سوژه ها را با چرخاندن 
رینگ فوكوس، واضح كنیم، آن سوژه در تصویر نهایي، فوكوس دیده خواهد شد. اما 
ممكن است تعدادي از سوژه هاي نزدیك تر و دورتر از آن نیز خودبه خود در تصویر 
فوكوس ثبت شوند. بنابراین مفهومي در اینجا شكل مي گیرد كه عمق میدان یا به 

اختصار )DOF )Depth of field نامیده مي شود.
عمق میدان مسافتي است كه سوژه مي تواند در محدودۀ آن حركت كند؛ یعني از 
دوربین دور شود یا به آن نزدیك شود، بدون آنكه از وضوح خارج گردد. در این 
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و عقب  بین جلو  به طور مساوي  دارد. عمق میدان  نسبي وجود  فوكوس  فاصله، 
2 در عقب 

3
1 در جلوي نقطه فوكوس و 

3
نقطة فوكوس تقسیم  نمي گردد بلكه 

آن خواهد بود.

عوامل عمق میدان
به غیر از سه عامل اصلي در كنترل عمق یعني دیافراگم، فاصله كانوني و فاصله 

دوربین از سوژه، عوامل دیگري نیز وجود دارد كه عبارت اند از: 
 فورمت )ابعاد گیت دوربین فیلمبرداري یا سنسور در دوربین هاي ویدئویي( 

 پرده نمایش به طوري كه تصویري كه در یك تلویزیون با صفحه اي كوچك به نظر 
واضح مي آید، وقتي روي پرده بزرگ سینما به نمایش گذاشته شود، مي تواند نا واضح 
اینكه در  به  توجه  با  نیز  نورپردازي، شاتر، گین و حساسیت  آید. همچنین  به نظر 

فاصله کانونی کوتاه

فاصله کانونی متوسط

فاصله کانونی بلند

دیافراگم تأثیر مي گذارد، جزء عوامل 
ثانویه در كنترل عمق میدان به حساب 
براي  موارد  از  بعضي  در  مي آیند. 
مورد نظر  میدان  عمق  به  رسیدن 
از  مي توان  دلخواه،  تصویر  اندازۀ  و 
هر دو عامل فاصله كانوني و فاصله 
سوژه از دوربین استفاده كرد. بدین 
نحو كه براي بزرگ كردن تصویر یك 
موضوع یا مي توانیم با دوربین به آن 
فاصلة  با  لنزي  از  یا  شویم،  نزدیك 
استفاده كنیم كه در  بلندتر  كانوني 
به موضوع  نسبت  این حالت تصویر 
كمي  میدان  عمق  و  بوده  درشت تر 
عمق  بخواهیم  اگر  داشت.  خواهیم 
تا  زیاد كنیم  را،  میدان تصویر خود 
پس زمینه را به خوبي فوكوس ببینیم، 
از موضوع دور كنیم  باید دوربین را 

و از عدسي زاویه باز استفاده نماییم.
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میزانسن عمق میدان )زیبایي شناسي(
به نظر مي رسد كه عمق میدان فقط یك مقولة تكنیكي است كه در آن بخشي از 
تصویر واضح و بخشي نا واضح است ولي از نظر زیبایي شناسي عمق میدان كم یا 

زیاد، سبب پیدایش سبك هاي خاص در فیلمسازي و فیلمبرداري شده است.
در میزانسن عمق میدان زیاد كه نتیجه گرایش واقع گرایي در سینما و بخصوص 
جزئیات  كامل  ضبط  براي  طوالني  پالن هاي  به كارگیري  است،  مستند  سینماي 
بدون نیاز به مونتاژ، حفظ وحدت مكاني در تمام صحنه ها، نگاه تئاتر گونه با احتراز 
از جرح و تعدیل عوامل تجسمي تصویر و وفاداري به دكور و واقعیت یك اصل است.
از كلیة عناصر مادي و عیني است كه روبه روي دوربین  استفاده  میزانسن نحوۀ 
قرار دارند. همچنین میزانسن به نوع كادر و نما، حركت دوربین، رنگ و نورپردازي 
نیز ارتباط دارد. نحوۀ حركت بازیگران در صحنه و نحوۀ قرارگیري اشیا در كنار 

بازیگران تكمیل كننده میزانسن است.
براي  تالش  زیاد،  میدان  عمیق  میزانسن  فیلمبرداري،  سبك  زیبایي شناختي 
دستیابي به نمایش اثرات خاص اجراي تئاتر است، آن هم به كاهش خصوصیات 
مشخص فیلم مثل مونتاژ و به كارگیري عواملی مانند حركت دوربین كه قادر است 
تداوم زماني و مكاني رویداد را آن گونه كه در تئاتر وجود دارد، در سینما تحقق 
ببخشد؛ و امكان نشان دادن موقعیت صحنه را براي تماشاگر به وجود مي آورد. 
جنبه هاي كاربردي نماي عمق میدان نیز با كاربرد وسعت صحنة تئاتر در ارتباط 
است. در نماهاي دور، غالباً تأكید بر كل رویداد است و نه جزئیات. از خصوصیات 
بارز عمق میدان، قدرت انتخاب تماشاگر در مشاهدۀ وقایع جاري صحنه است. عدم 
وجود تنها یك مركز توجه، نه تنها باعث آشفتگي حواس تماشاگر نمي شود، بلكه 
در صورت دقت در طراحي تركیب بندي تصویر، مي تواند كل توجه او را به خود 
جلب نماید. فیلمي كه آگاهانه از این تكنیك استفاده مي كند، از ابتدا تماشاگر را 
وارد یك بازي دوجانبه مي كند. فرایندي دو سویه كه طي آن فیلم و تماشاگر را 
در نقطه اي به هم مي رساند. تماشاگر تحریك مي شود تا وابستگي هاي دروني میان 
زمینه هاي مختلف عمق موجود در تركیب بندي را بررسي كند. در این نوع سینما، 
جریان فیلم پس از اتمام بر پرده در ذهن تماشاگر ادامه مي یابد و بعد از پایان فیلم 

مكاشفه اي ذهني در وي ایجاد مي گردد.
در صحنه هایي با عمق میدان زیاد، تماشاگر تا زماني كه پاسخ پرسش هاي خود را 
از وراي یك قاب تصویر كه طي آن قادر است كلیة عوامل را مد نظر داشته باشد، 

دست نیابد، ناگزیر است در تنش و انتظار باقي بماند. 
رسید.  فیلمبرداري  سبك  این  به  مي توان  زیاد  كنتراست  با  نورپردازي  در 
ایجاد  بر یكدیگر سبب  نور و سایه  بازي متقابل  و  سایه روشن تر در عمق صحنه 
عمق در تصویر مي شود. با حجم زیاد نور در تصویر و فیلم حساسیت باال، مي توان 
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عمق میدان را افزایش داد.
استفاده از حركت دوربین براي ایجاد روابط فضایي بین اشیا و آدم ها و یا قرار دادن 
دوربین به جاي قهرمان فیلم مي تواند در میزانسن عمق میدان وسیع، مؤثر باشد. 

ساختار دوربین متحرک، تمامي رویداد را در حین وقوع نشان مي دهد.
فیلمبرداراني   همچنین  ولز،  و  وایلر  فورد،  رنوار،  فالهرتي،  همچون   كارگردان ها 
وسیع  میدان  عمق  ساختار  از  میلر  آرتور  و  ونگ هو  جیمز  تولند،  گرگ  همانند 

استفاده كرده اند. 

تنظیمات رنگ دوربین )وایت باالنس(
نور از جنس امواج  الكترومغناطیس است و به صورت طول موج حركت مي كند. 
فركانس  مي كند  عبور  شاخص  مقابل  از  فرود  و  اوج  نقطة  كه  را  دفعاتي  تعداد 
نقطه فرود است. طول موج  یا دو  اوج  نقطة  بین دو  فاصله  مي گویند. طول موج 
و فركانس با هم نسبت عكس دارند، یعني هرچه طول موج كوتاه تر باشد، تعداد 

فركانس بیشتر است و سرعت انتشار هم بیشتر.

طیف امواج الكترومغناطیس از فركانس هاي بسیار پایین )كم( مانند: امواج رادیویي 
با طول موج بلند تا فركانس هاي بسیار باال )زیاد( مانند: امواج كیهاني با طول موج 
كوتاه گسترده است. به طوري كه امواج طول موج بلند، مادون قرمز و امواج طول موج 
كوتاه ماوراء بنفش نیز جزو این نورها هستند. در این گسترۀ وسیع فركانسي، محدودۀ 
بسیار باریك فركانسي وجود دارد كه توسط چشم انسان قابل رؤیت است و آن طیف 
نور مرئي است. این محدودۀ فركانسي بـاریك از 400 تا 700 نانومتر است. چون 
فركانس این امواج بسیار باال و در نتیجه طول موج آنها بسیار كوتاه است براي بیان 
طول موج آنها از واحد آنگستروم °A یا نانومتر nm استفاده مي شود كه برابر است با 

1 A° =1010ـ nm 1 وnm =109ـ  M

زمان یک ثانیه

طول موج

دامنه

دامنه

طول موج
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طول موج 400 نانومتر همسان است با نور رنگ بنفش و طول موج 700 نانومتر 
یك  به  مي شود  تجزیه  منشور  توسط  نور  وقتي  قرمز.  رنگ  نور  با  است  همسان 
سلسله رنگ تبدیل مي شود كه همان R.G.B است و البته با تغییر طول موج در 

روي طیف مرئي رنگ ها به طور پیوسته از بنفش تا قرمز دیده مي شوند.

کلوین
در  و  زده  یخ  سانتي گراد  درجه  در صفر  اتمسفر،  فشار  درجه  در 75  مقطر،  آب 
100 درجه سانتي گراد جوش مي آید، براي منابع نوري هم مقیاسي به نام كلوین 
توسط  مقیاس  این  است.  شده  گرفته  درنظر   0 k اختصاري  عالمت  با   Kelvin
دانشمند انگلیسي به نام لُرد كلوین كشف شده است. بدین صورت كه وقتي قطعة 
پالتیني مكعبي به ابعاد 1 اینچ مكعب را آنقدر سرد كنیم كه در سرماي مطلق، 
هیچ نوري از خود ساطع نكند، جسمي داریم كه به آن Black Body یا جسم 
سیاه گفته مي شود. در این حالت درجه حرارت C°273- )درجه سانتي گراد( و یا 
صفر درجه در مقیاس كلوین است. حال وقتي كه به تدریج به این جسم حرارت 
داده شود، كم كم از خود نورهاي قرمز، آبي و در نهایت سفید ساطع مي كند. این 
مقیاس از k°1800 درجه حرارت رنگي نور شمع تا k °12000درجه حرارت رنگي 
یك روز ابري خواهد بود. این مقادیر متعدد بین این دو عدد، بسته به شرایط نوري 
محیط در درجات پایین با نورهاي قرمز و در درجات باال با نورهاي آبي مشخص 
تنگستن كوارتز  تلویزیون المپ هاي  و  براي سینما  استاندارد  مي گردد. در شكل 
k  °3200، نور روز در شرایط استاندارد بدون ابر k °5600 و در شرایط ابري بین 
k  °10000 تا k °12000 است. ثبت رنگ طبیعي در تصویر كه نه آبي باشد و 
 Balance  و )BB بلك باالنس( Black Balance نه قرمز به وسیلة دو عملیات

White )وایت باالنس WB( انجام مي شود.
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بلک باالنس
بلك باالنس تنظیم حد سیاهي در دوربین است. براي اطمینان از پردازش رنگ 
دوربین، الزم است كه دوربین بتواند سیگنال واقعي را هنگامي كه دریچة دیافراگم 
دیده شود.  رنگ  انتشار  است  ممكن  غیراین صورت  در  كند،  پردازش  است  بسته 
این عملكرد مستلزم تطابق صحیح سطح سیاهي سیگنال هاي RGB است. بیشتر 
دوربین ها به عملكرد بلك باالنس خودكار مجهز هستند و هنگامي كه فعال باشد 
اتوماتیك دریچة دیافراگم را بسته و سطح سیاهي سیگنال هاي سبز و  به صورت 

آبي و قرمز را متعادل مي كند.

وایت باالنس
دوربین هاي ویدئویي با توزیع طیف هاي متفاوت رنگ منابع نوري، قابلیت تطابق 
ندارد، لذا براي فراهم نمودن همان رنگ تحت هر منبع نوري مختلف این تغییرات 
مي بایست، با تنظیم تقویت كننده هاي ویدئویي به صورت الكترونیكي جبران گردد. 
تناسب  بگیرید؛  نظر  در  را  رنگ  سفید  سوژۀ  یك  از  تصویربرداري  مثال  به عنوان 
سفید  سیگنال  پردازش  براي  خروجي  ویدئویي  سیگنال   RGB كانال هاي  بین 
مي بایست به نسبت 1،1،1، باشد. این تناسب باید تحت هر شرایط نوري به همین 
نوري، كلوین هاي متفاوتي دارند؛  اینكه منابع  به  با توجه  بماند، حال  باقي  اندازه 
وارد عدسي  از سوژه سفید كه  نوري منعكس شده  امر سبب مي شود طیف  این 
CCD هاي،  نتیجه خروجي  در  یابد،  تغییر  نور،  منبع  كلوین  با  متناسب  مي شود 
پیدا  تغییر  مي شود،  تصویربرداري  آن  از  كه  نوري  منبع  با  متناسب  نیز   RGB
 3200°  k كلوین  در  سفید  سوژه اي  تصویربرداري  هنگام  مثال  به عنوان  مي كند. 
سیگنال خروجي CCD آبي بسیار كوچك خواهد بود در حالي كه سیگنال خروجي 
CCD قرمز، بسیار بزرگ است. همان طور كه گفته شد سیگنال سفید فقط زماني 
مي تواند تولید شود كه تناسب رنگ RGB در تعادل 1،1،1 باشد، در مورد اخیر، 
ایجاد  براي  است.  شده   1/5 قرمز  رنگ  در  و   0/5 آبي  رنگ  در  مثاًل  تعادل  این 
تناسب با تنظیمات الكترونیكي وایت باالنس كه در خروجي CCD اعمال مي گردد، 
تنظیم  كوچك تر  مقدار  براي  باید  قرمز   CCD به  مربوط  ویدئویي  تقویت كنندۀ 
گردند.  متناسب  هم  با  دامنه  میزان  در  قرمز  و  آبي  سبز،  سیگنال هاي  تا  گردد 
به طور خالصه WB به تنظیم تقویت كننده هاي سه CCD متناسب با رنگ منبع 
نور اشاره دارد تا سطوح سیگنال هاي RGB براي پردازش رنگ سفید به نسبت 

1،1،1 فراهم گردد. 
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باال بودن درصد نور سبز، به این دلیل است كه چشم انسان به بخش سبز طیف 
به  آبي  و  قرمز، سبز  اگر سه رنگ  این رو  از  از سایر بخش هاست.  نور، حساس تر 
مقدار برابر به چشم برسد ناحیه سبز را روشن تر از سایر نواحي درک خواهد كرد. 
به همین دلیل در ویدئو، براي اینكه تصاویر به دیِد طبیعي، نزدیك تر باشد. همواره 
توان سیگنال سبز را بیشتر از دو سیگنال دیگر مي گیرند تا رنگ ها همان طور كه 
چشم ادراک مي كند، دیده شوند. از آنجا كه بیشترین اطالعات تصویري در بخش 
Cmos( و در چاپ  یا   CCD اعمال مي شود، در یك دوربین ویدئویي )در  سبز 

فیلم، بخش هاي در ارتباط با نور سبز، از اهمیت ویژه اي برخوردار است.
گاهي الزم است تا در فیلم، براي به دست آوردن یك افة خاص از نور غیر استاندارد 
استفاده كرد. مثاًل براي ایجاد افة آتش باید از فیلتر ژالتیني نارنجي  استفاده كرد. 
در چنین شرایطي باید اول براساس نور استاندارد k°3200 دوربین را تنظیم كرد 

و سپس پروژكتورهاي با فیلتر نارنجي را روشن كرد.
آن  در  اصلي موجود  رنگ هاي  نسبت  تفاوت  نوري مختلف، حاصل  منابع  تفاوت 
ابري  تمام  منظرۀ  از  حاصل  آبي  یا  خورشید،  غروب  در  غالب  قرمز  است،  منابع 
زمستاني، وقتي اتفاق مي افتد كه یكي از رنگ هاي تشكیل دهندۀ رنگ سفید به 
وضوح غالب باشد. برای مثال اگر مایلید تصویري از غروب آفتاب را ضبط كنید، 
چنانچه طبق روال معمول وایت باالنس كنید، آنگاه افة زیباي نارنجي و قرمز غروب 
را از دست خواهید داد و نتیجه، تصویري پریده رنگ از غروب خورشید خواهد بود. 
در چنین مواردي، روش درست این است كه دكمة حافظة دوربین را روي رقم از 
پیش تنظیم شده كارخانه )Preset( و باالتر از كلوین محیط قرار دهید، تا رنگ ها 
آن طور كه مي خواهید ثبت شوند. بدیهي است كه هر قدر عدد باالتر انتخاب شود، 

رنگ گرم تري خواهید داشت.

به محض تنظیم وایت باالنس، رنگ هاي دیگر نیز متعادل مي گردند. در ویدئو نکـته
سیگنالي كه تركیبي از 30% قرمز + 59% سبز + 11% آبي باشد، روي صفحه 
تلویزیون سفید به نظر خواهد آمد. این مقادیر عددي تناسب در رنگ سفید 

را به وجود مي آورد.
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نكاتي در مورد وایت باالنس با استفاده از سطح سفید: 
١   مقوای سفیدی كه به عنوان زمینه وایت باالنس انتخاب می كنید باید كاماًل 
سفید باشد. زیرا مقدار ته مایه رنگ آبی یا قرمز در زمینه سفید بر روي تنظیم آن 

تأثیر خواهد گذاشت. 
٢   مراقب انعكاس های رنگ در محیط باشید.

3   سطوح سفید را در شرایط نوری حاكم بر صحنه به گونه اي قرار دهید كه تمام 
سطوح آنرا، نور فرا بگیرد.

4   با دوربین كادری ببندید كه 70 تا 80 درصد آن را بپوشاند.
5   دیافراگم را در حالت اتوماتیك قرار داده تا از كم نور شدن یا پرنور شدن سطح 
سفید جلوگیری كند. اگر زمینه سفید كمتر یا بیشتر از حد نیاز نور خورده باشد، 

دوربین در تنظیم رنگ دچار سردرگمی می شود.
6   تصویر را مقداری ناواضح كنید تا پخش نور در سطح زمینه سفید یك دست 

شود.
7   در آخرین مرحله دكمه وایت باالنس را فشار دهید. بعد از یك یا دو ثانیه، 

عالمت پایان وایت باالنس در ویزور دیده مي شود.

شیوه تدریس   

حرکت زوم و دالي
تمام جزئیات مربوط به حركت زوم با دوربین انجام شود و سپس تحلیل وبررسي 
كاركرد  بررسي  به  سینمایي  فیلم هاي  در  زوم  حركت  بررسي  با  همچنین  شود. 
زیباشناسي آن بپردازید. تفاوت هاي زوم و دالي نیز در تمرین عملي به طور كامل 
را  زوم  كنترل سرعت  هنرجویان  دوربین،  زوم  موتور  از  استفاده  با  شود.  مقایسه 

تمرین كنند.

فوکوس کشی
موارد  تمام  هنرجویان  پیش فوكوس،  و  فوكوس كشي  عملي  تمرینات  از  جزء  به 
اشكال در فوكوس اتوماتیك دوربین را تجربه كنند تا به اهمیت فوكوس دستي در 

كار تصویر برداري پي ببرند.
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بهتر است تمرین فوكوس كشي هم به وسیلة متر و عالمت گذاري روي لنز فوكوس 
و صحنه انجام شود و هم به صورت چشمي و نگاه كردن. گاهي پیش مي آید كه در 
طول ضبط برخي برنامه هاي مستند، امكان تمرین و عالمت گذاري نقاط فوكوس 
از قبل وجود ندارد و دستیار تصویر، باید با اتكا به حدس و قدرت و تجربة خود و 

بدون نیاز به متر زدن كار فوكوس كشي را انجام دهد.

وایت باالنس
در فعالیت عملي وایت باالنس در طول روز، قبل از طلوع آفتاب تا بعد از غروب 
آن، هنرجویان با عكاسي از چندین موقعیت مختلف، باید مفهوم تغییر شرایط نور 

و كلوین را درک كنند.
خواهند  آشنا  نورپردازي  بخش  در  نورپردازي  پروژكتورهاي  با  هنرجویان  گرچه 
شد، ولي آشنایي با درجه كلوین پروژكتورها در اینجا الزامي است. بر این اساس 
چراغ هاي تنگستن كوارتز كه داراي كلوین 3200 هستند و همچنین چراغ آرک با 
كلوین 5600 درجه را به هنرجویان معرفي كنید. در هنگام تلفیق این پروژكتورها 
با یكدیگر و یا با منابع نور طبیعي و نور روز، هنرجویان كاربرد فیلترهاي تصحیح 

كلوین را نیز فرا بگیرند.

نکات  ایمنی و بهداشت      

دقت در استفاده از تجهیزات تصویربرداري و حفظ آنها

شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي   

مشاهده عمكرد، آزمون عملكردي
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ارزشیابی شایستگی تنظیمات دوربین تصویربرداري )رنگ و نور(

شرح کار:
ورود به منوي دوربین و تنظیم آن،  تنظیم نوردهي، وایت باالنس، تنظیم رنگ، نصب، كنترل و كار با لنزها، تنظیم 

)فوكوس( وضوح 

استاندارد عملکرد: 
تنظیمات رنگ و نور دوربین برای تصویربرداری یك برنامه كوتاه تلویزیونی در مدت زمان 15 دقیقه بر اساس طرح 

برنامه

شاخص ها:
١   انتخاب و ثبت دمای رنگی مناسب با توجه به موقعیت داستان و فضای تصویربرداری

٢  عدم وجود نوردهی بیش از حد و كمتر از حد در تصویر

3  شكل گیری عمق میدان با توجه به نورپردازی صحنه و در ارتباط با نورسنجی دوربین )دیاگرام ثبت شده( 

به  توجه  با   )... و  لباس ها  رنگ  شخصیت ها،  صورت  )پوست  همچون  تصویر  مختلف  اجزای  طبیعی  رنگ  ثبت    4

دوربین عملكردی  های  شاخصه  و  صحنه  نورپردازی 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: 

زمان: 30 ساعت
مکان: كارگاه تصویربرداری

ابزار و تجهیزات:  قلم، كاغذ ـ انواع دوربین، انواع سه پایه، لنزها با فواصل كانوني متفاوت

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1ورود به منوي دوربین و تنظیم آن1

2تنظیم نوردهي2

2وایت باالنس، تنظیم رنگ3

2نصب، كنترل و كار با لنزها4

2تنظیم وضوح )فوكوس(5

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
استفاده  در  ، دقت   )N41(مناسب فناوري هاي  به كارگیري  و  انتخاب  نگرش: 
از تجهیزات تصویربرداري و حفظ آنها.ـ عدم تخریب محیط زیست طبیعي و 

تأمین نظركارگردان. براي  انساني ـ ثبت تصویر مناسب 

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندي: مكان یابي تصویربرداري خارج از استودیو ـ واحدیادگیری1ـ پودمان2

رئوس محتواپودمانواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

جلسه 1
خارج  تصويربرداري  مكان يابي 

استوديو 31آشنايي با مكان لوكيشن و تأثير آن در ساختار برنامه سازي2از 

جلسه 2
از  خارج  تصويربرداري  مكان يابي 

استوديو
2

22آشنايي با شرايط استاندارد لوكيشن

جلسه 3
از  خارج  تصويربرداري  مكان يابي 

استوديو
2

4ـبازبيني لوكيشن، تطبيق لوكيشن در فيلمنامه و فيلم )عملي( 

از جلسه 4 خارج  تصويربرداري  مكان يابي 
استوديو

2ـارزشيابي تصويربرداري از لوكيشن هاي مختلف و بررسي آن2
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مقدمه   

مدير  و  كارگردان، طراح صحنه، مديرتصويربرداري  مناسب،  لوكيشن  انتخاب  در 
با  انتخاب  حق  اگرچه  مي زند،  كارگردان  را  آخر  حرف  مي شوند.  همراه  توليد 
اوست ولي محل تصويربرداري بايد به گونه اي باشد كه براي طراح صحنه و مدير 

تصويربرداري نيز مفيد و قابل استفاده باشد.

مواد و تجهیزات   

قلم، كاغذ، نماياب ، دوربين عكاسی، موتور برق، منبع برق شهري.

دانش افزایی  

توليد  گروه  برود،  محل  يک  جست وجوي  براي  شخصاً  كارگردان  آنكه  از  قبل 
مي توانند يک عكاس را براساس نظرات كارگردان در مورد لوكيشن، براي عكاسي 
به محل بفرستد تا بتواند جزئيات را مطالعه كند. عكس ها براي گروه برنامه ساز، 
فقط به عنوان تصويركلي است. اندام در يک عكس مي تواند، معياري براي مقايسه 
بتواند  صحنه  طراح  تا  مي شود  تهيه  به گونه اي  عكس ها  بنابراين  باشد،  اندازه ها 

بخش  هاي مورد نظر خود را بازسازي كند. 
شود،  انجام  كار  براي  برنامه ريزي  آنكه  از  قبل  و  منطقه  يک  به  حركت  از  قبل 
اجازة صاحب ملک ضروري است و بايد با پليس يا هر فرد ديگري كه مستقيم يا 
غيرمستقيم با مسئله ارتباط دارد مشورت كرد. معموالً، بايد هزينه اي پرداخت شود 

و براي ترميم هرگونه خسارت، مبلغي در نظر گرفته شود.
برپاكردن  براي  موجود  تسهيالت  تصويربرداري،  مدير  با  بازديد  دومين  در خالل 
سكوهاي نورپردازي و تصويربرداري يادداشت مي شود. اما مسئله موقعيت دوربين 
بايد حل شود و بدين ترتيب كارگردان مي تواند تصميم بگيرد كه هنگام كار از 

واحد مکان یابی تصویربرداری خارج از استودیو
یادگیری 1

پودمان 2 : تصویربرداری خارج از استودیو
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چه زاويه اي استفاده خواهد كرد. در اين بازديد، دستيار اول نورپرداز و تصويربردار 
به شدت درگير خواهند شد. مديرتصويربرداري با توجه به نظرات نهايي كارگردان 
در مورد محل هاي دوربين، وضعيت نهايي سكوهاي نورپردازي و تصويربرداري را 

تعيين مي كند.
لوكيشن،  قابليت هاي  به  توجه  با  نيز  برق كار  نباشد،  در دسترس  برق  اگر شبكة 
صورت  در  كه  مي كند  انتخاب  را  برق  ژنراتورهاي  قراردادن  براي  مناسب  مكان 
امكان بايد خارج از فضاي صحنه باشد. هماهنگي مديرتصويربرداري و طراح صحنه 
بسيار با اهميت است. طراح صحنه نيازهاي مدير تصويربرداري را بايد برآورده كند. 
يا  لوكيشن  از  برق در بخشي  تير چراغ  با نصب يک  نوري  ايجاد يک جلوة  مثاًل 

آويزان كردن يک فانوس به ديوار.
براي ساخت پروژه هاي تاريخي قطعاً بهترين گزينه همان مكان واقعي است، ولي 
مواردي  در  نيست.  ممكن  هميشه  تصويربرداري  براي  مكان ها  به اين  دسترسي 
باشد،  نداشته  وجود  تاريخي  لوكيشن  در  تصويربردار  گروه  حضور  امكان  كه 
پس زمينه هاي تاريخي توسط گروه طراح صحنه ساخته مي شود. در پاره اي موارد 
با تغييراتي اندک در لوكيشن امروزي مي توان فضاي قديمي آنها را بازسازي كرد، 

براي مثال ميدان حسن آباد تهران.
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ساخت شهرک سينمايي غزالي با لوكيشن هاي متعدد تاريخي و مذهبي از موارد 
نادري است كه بخشي از موقعيت هاي قديمي، با تمام جزئيات آن ساخته شده 
پيشنهاد  به  و  كاردان  ولي اهلل  زنده ياد  1358توسط  سال  در  شهرک  اين  است. 

زنده ياد، علي حاتمي براي مجموعة هزاردستان ساخته شد.

در پاره اي از موارد، برنامه ساز يا فيلم ساز، با رعايت تمام جوانب و احتياط كامل 
در حضور لوكيشن هاي واقعي مي تواند كار تصويربرداري را انجام دهد. قطعاً دقت 
در استفاده از وسايل حركتي و نورها بايد بسيار باال باشد تا خسارتي به محل وارد 
نشود. نمونه اين كار فيلم كمال الملک ساختة زنده  ياد علي حاتمي است كه در كاخ 

گلستان فيلم برداري شده است.

محل یابي )لوكیشن(
ايده توليد،  اوايل فرايند شكل گيري  بايد از همان  تصوري از محل تصويربرداري، 
به  صحنه  كامل،  متن  نوشتن  از  بعد  مي توان  را  خاص  مكان هاي  شود.  حاصل 
صحنه انتخاب كرد، ولي محل يا لوكيشن بايد پيش از تكميل دكوپاژ، مشخص و 
نهايي شود. عالوه بر ويژگي هايی كه در لوكيشن به دنبال آنها مي گرديم مثل در 
دسترس بودن و داشتن ظاهر و ويژگي هاي صحنه اي مناسب، ويژگي هاي ديگري 
هم وجود دارد يک لوكيشن بايد نزديک به تسهيالت بهداشتي، پاركينگ، فضايي 
براي نگهداری تجهيزات و استراحت باشد. محوطه هايي كه دماي آنها تحت كنترل 
بوده كه گروه توليد و بازيگران بتوانند در فاصله برداشت هاي تصويربرداري، از آنها 
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استفاده  كنند. بعد از انتخاب لوكيشن، بايد با مسئول آن محل، يا مكان جلسه يا 
ديداري گذاشته شود. در اين ديدار، اطالعات زير بايد جمع آوري شود: نام ها، شماره 
تلفن ها و محل دقيق يا نشاني مسئوليني كه محوطه يا محل هاي مورد استفاده 
را در اختيار دارند. شخص مسئول مي تواند ساكن محل يا ساختمان، مسئول فني  
ساختمان، مدير ساختمان، سرايدار، مدير بخش يا كارمند مسئول اماكن عمومي 
داده  را  از محل  استفاده  اجازه  اطمينان حاصل كنيد كه شخصي كه  بايد  باشد. 
است، عماًل اختيار چنين كاري را داشته و سپس اين اجازه را به صورت مكتوب 

همراه با اجازه واگذاري، تنظيم نماييد.
در جلسه مالقات با مسئول محل، تهيه كننده بايد به طور كامل چگونگي استفاده از 
محل و اينكه چه تغييراتي ممكن است ضروري باشد، بازسازي و بازگرداني محل 
انجام خواهدگرفت و گروه توليد چه نوع دسترسي به آنجا  به حالت اول چگونه 
خواهد داشت را تشريح كند. هرگونه اتفاقي را كه ممكن است در زمان توليد رخ 
دهد، بايد مورد بحث قرارداد، تا هيچ اختالف حل نشده اي به طور غيرمنتظره در 

جريان توليد بروز نكند.
تمام توافق ها مكتوب باشد و از مسئول محل بخواهيد كه آن را امضا كند، يک 
نسخه توافقنامه را نزد خود نگه داريد. نسخه اي را به مسئول محل بدهيد و نسخه 
ديگري را براي باالترين مقام مسئول محل بفرستيد. قبل از آنكه برنامه اي براي 
تصويربرداري تنظيم شود، اين كار را انجام دهيد تا همه مسائل پيش از ورود  گروه 

توليد و بازيگران براي انجام كار تصويربرداري حل شده  باشد.

نقشه برداري از لوكیشن
 از محل تصويربرداري در روزي كه قراراست توليد آغاز شود، در هفته اي كه  اين 
كار انجام مي گيرد و در صورت امكان، در ماهي كه توليد وارد مرحله تصويربرداري 
ترافيک  نظير  مشكالتي  از  مي تواند  احتياط  اين  كنيد.  بازديد  حتماً  مي شود، 
جلوگيري  محيط  محيط  در  اضافی  صداهای  و  نورپردازي  معضالت  غيرمنتظره، 
دقت  به  بايد  گيرد  قرار  استفاده   مورد  است،  قرار  كه  فضايي  يا  اتاق  هر  كند. 
اندازه گيري شود و يک نقشه يا مقياس معين كه نشان دهنده مكان و اندازه هاي 
درها و پنجره ها، جاي اثاث و مبلمان و موضوع ديوارها و منابع برق است، ترسيم 
گردد. محل پريزهاي برق، محل فيوز يا جعبه كليد قطع مدار را باز بگذاريد. اگر 
جعبه فيوز باز گذاشته شود، گروه فني مي تواند بدون منتظر ماندن براي بازشدن 
جعبه فيوز، مشكالت را برطرف كند. ضمن بررسي محل جعبه فيوز، ميزان نيروي 
هر مدار را نيز بررسي كنيد و معين نماييد كه كدام يک از مدارها؛ پريزهاي خاص 
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مورد استفاده شما را كنترل مي كند.
زماني كه اندازه ها مشخص و نقشه ترسيم شد، محل هاي احتمالي مجريان، بازيگران 
بايد در  بايد مشخص شوند. حركات اجراكنندگان و حركات دوربين  و دوربين ها 
نظرگرفته شود. اگر لوازم صحنه نياز به جابه جا شدن يا كم و زيادشدن دارند، اين 
مسئله بايد روي نقشه قيد شود. نقشه به صورت يک نمودار يا پالن مقياس كوچک 
ترسيم مي شود. چنانكه گويي مستقيماً از باال به محل نگاه مي كنيد. بايد مقياس 
دقيق رسم شود. همچنين پيش از ترک جلسه، محل بارگيري بايد مشخص شود. 
در نهايت كارگردان با در دست داشتن دكوپاژ و نقشه لوكيشن، مي تواند در آنجا 
شود.  تصويربرداري  بايد  موضع  كدام  از  نماها  كدام  كه  بگيرد  تصميم  و  بنشيند 
اطمينان حاصل كنيد كه تمامي نماهاي ممكن در هر يک از لوكيشن ها، به پيش 
از انتقال دوربين و وسايل تصويربرداري و نورپردازي به لوكيشن بعدي، ضبط شده 

باشد.

شیوه تدریس   

در فعاليت كارگاهي طراحي لوكيشن براساس فيلمنامه، هنرجويان بايد ياد بگيرند 
لوكيشن هاي  از  ذهني  تصويرسازي  فيلمنامه،  صحنه هاي  بازخواني  با  چگونه  كه 
موجود در آن را انجام داده و طراحي كنند. بعد از ديدن صحنه هاي فيلمنامه در 
فيلم ساخته شده، هنرجو با درک نقاط قوت و ضعف در طراحي ذهني خود، متوجه 

خواهد شد كه آيا از فيلمنامه درک صحيحي داشته يا خير.
نقشه برداري از لوكیشن: هر هنرجو منزل شخصي را به عنوان يک لوكيشن داخلي 
تلقي كرده و با فرض اينكه با يک، دو و سه دوربين مي خواهد تصويربرداري كند، سه 

نقشه متفاوت از چگونگي حركت دوربين و بازيگران طراحي كند.

نکات ایمنی و بهداشت    

موارد ايمنی مربوط به شرايط آب وهوايی مختلف، مكان های خاص، كار در ارتفاع، 
كار با برق، دستكش كار، كفش راحت

شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازي    

فعاليت هاي كالسي و كارگاهي، مشاهده عملكرد، آزمون عملكردي
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ارزشیابی شایستگی مکان یابي تصویربرداري خارج از استودیو

شرح كار:
خواندن فيلمنامه ، بررسی دكوپاژ، انتخاب لوكيشن بر مبناي متن، تأمين منابع انرژي، آماده سازي لوكيشن.

استاندارد عملكرد: 
مكان يابی براي تصويربرداری برنامه تلويزيوني خارج از استوديو براساس طرح برنامه 

شاخص ها:
مكان يابی تصويربرداری استاندارد با توجه به ويژگی های موجود در طرح و شرايط فيزيكی محل تصويربرداری خارج 

از استوديو برای مثال شيوة استفاده از روش های تصويربرداری تک دوربين يا چند دوربين

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: 

زمان: 30 ساعت
مكان: كارگاه تصويربرداری

ابزار و تجهیزات: قلم، كاغذ، نماياب ، دوربين عكاسی، موتور برق، منبع برق شهري.

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

2خواندن و بررسی فيلمنامه 1

1بررسی دكوپاژ2

2انتخاب لوكيشن بر مبناي متن3

2تأمين منابع انرژي4

1آماده سازي لوكيشن5

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
شرايط  به  مربوط  ايمنی  موارد   ،)N6263ـ( كيفيت  و  كار  مديريت  نگرش: 
آب و هوايی مختلف، مكان های خاص، كار در ارتفاع، كار با برق، دستكش كار، 
كفش راحت ـ رعايت اصول بهره وری، عدم تخريب محيط زيست در هنگام كار، 

روحية كار جمعی

2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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رئوس محتواپودمانواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

22چگونگي تهيه ليست تجهيزات براساس طرح2ضبط تصوير خارج از استوديوجلسه 1

22آشنايي با مفهوم حركت در سينما2ضبط تصوير خارج از استوديوجلسه 2

22آشنايي با حركت در دوربين ثابت2ضبط تصوير خارج از استوديوجلسه 3

4ـانجام حركات در دوربين ثابت )عملي(2ضبط تصوير خارج از استوديوجلسه 4

22آشنايي با حركات دوربين روي ريل2ضبط تصوير خارج از استوديوجلسه 5

4ـكار با تجهيزات حركتي مانند ريل استدي كم و كرين)عملي(2ضبط تصوير خارج از استوديوجلسه 6

4ـانجام حركات دوربين روي وسايل حركتي )عملي(2ضبط تصوير خارج از استوديوجلسه 7

22آشنايي با مفهوم و قواعد تركيب بندي2ضبط تصوير خارج از استوديوجلسه 8

22آشنايي با عوامل موجود در تركيب بندي2ضبط تصوير خارج از استوديوجلسه 9

4ـتركيب بندي در دوربين ثابت )عملي(2ضبط تصوير خارج از استوديوجلسه 10

4ـتركيب بندي با دوربين متحرک )عملي(2ضبط تصوير خارج از استوديوجلسه 11

2ـارزشيابي و مهارت تركيب بندي و حركت دوربين2ضبط تصوير خارج از استوديوجلسه 12

نمونه جدول بودجه بندي: ضبط تصویر خارج از استودیو ـ واحد یادگیری2 ـ پودمان 2
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مقدمه    

سينما هنر حركت است و پايه و اساس آن بر حركت نهاده شده است، چرا كه 
تک فريم هاي ثابت هيچ گاه مبّين سينما نيست، مگر آنكه به حركت درآيند و با 
القا  بيننده  به  حركت  از  آنگاه حسي  شوند،  روان  هم  به دنبال  مشخصي  سرعت 
خواهد شد كه البته آن هم توهم حركت است، اين همان بخشي است كه مربوط به 
سيستم بينايي انسان و سازو كار دوربين و دستگاه نمايش فيلم و تلويزيون است. 
اما حركت از زاويه اي ديگر نيز قابل بحث است. كاربرد حركت دوربين و تأثير آن 

در صحنه كه با جنبة زيبايي شناسانه فيلم سازي ارتباط مستقيم دارد.

تركیب بندي
آنچه در مورد تركيب بندي بيان مي شود، بيشتر مربوط به زيبايي شناسي تصوير 
است. به همين دليل شرايطي را كه در تركيب بندي يک فيلم كالسيک رعايت 
مي كنيم در فيلم هاي جنگي به طور كامل صدق نمي كند. البته اين نكته هم قابل 
كساني  بسا  چه  و  كرد  حس  بايد  را  تصوير  يک  بصري  كيفيت  كه  است  تأمل 
كه بدون دقت در قوانين تركيب بندي تصاويري منسجم و دقيق ارائه مي دهند. 
به طور كل آنچه در سينما مدنظر است تركيب بندي مؤثر است نه تركيب بندي 
زيبا. براي رسيدن به اين كيفيت بصري، شناخت ايده ها، تحليل آنها و در نهايت 
اجراي آن مهم است. انتقال ايده ها از طريق تركيب بندي مؤثر امكان پذير است نه 

تركيب بندي كارت پستالي.

ضبط تصویر خارج از استودیو واحد 
یادگیری 2

پودمان 2 : تصویربرداری خارج از استودیو
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مواد    و   تجهیزات  

قلم، كاغذ، انواع دوربين، انواع منابع تغذيه، انواع لنزها، انواع سه پايه، انواع تراولينگ، 
انواع كرين، انواع فيلتر دوربين، رفلكتورها، ديفيوزره.

دانش افزایی و شیوه تدریس  

در مقولة حركت اين نكته ضروري است كه انگيزه و علت انجام حركت چه بوده 
است؟ آيا بعد از اتمام حركت نتيجة موردنظر براي انجام آن به دست آمده است و آيا 
توانسته ايم نگاه بيننده را از موضوعي به موضوعي ديگر منتقل كنيم و زاوية نگاهش 
را به سوژه عوض كنيم؟ هرگاه حركتي بدون توجه به نياز صحنه و حس بيننده و 
حتي موضوع، انجام شود، به راحتي اضافي بودن آن به چشم مي آيد و تنها كاري 
كه مي كند، سردرگمي بيننده است. در بازاريابي اتفاقات صحنه به وسيلة دوربين، 
چه اول شخص باشد و چه دوم شخص، ما به داخل صحنه كشيده مي شويم، چون 
دائماً تالش داريم خود را با آن وفق داده و در صحنه  جاي دهيم. از آنجا كه حركت 
خود گيج كننده است، ذهن ما تالش مي كند تا براي تشخيص موقعيت و همراهي 
با حركت دوربين و پي بردن به  اينكه كجا هستيم و چه چيز در شرف وقوع است، 

خود را انطباق داده و جهت دهي كند.

حركت ذهني و عیني
حركت دوربين يا عيني است و يا ذهني. اگر هيچ موردي در نما از جمله تعيين 
جاي دوربين ارجاع ذهني نداشته باشد حركت عيني خواهد بود و فقط موضوعات 
را به ما نشان مي دهد و ما را از موضوعي به موضوع ديگر مي برد. اما در حركت 
ذهني، دوربين با آهنگ بسيار سريع و غيرعادي خبر از تحرک يا بي قراري و يا 
آشفتگي مي دهد، به خصوص در تلفيق با كات سريع. در اينجا حركت معناي دومي 
پيدا مي كند و سبب پويايي ذهن شده و بيننده را به اعماق مفاهيم بعدي راهبري 

مي كند.

انگیزه حركت
بهترين انگيزه براي حركت دوربين حركت سوژه است. خود اقدام به حركت هم 
مي تواند انگيزة حركت باشد، مثل حركت شخصي از روي صندلي به كنار پنجره. 
در ابتدا و انتهاي هر حركتي بايد انگيزه وجود داشته باشد، مثل يک كادر جديد 
يا انتقال اطالعات جديد. با هر حركت دوربين، جاي آن در صحنه عوض مي شود 
و اين بدين معني است كه بيننده از منظرجديدي به موضوع مي نگرد، و بايد دقت 
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كرد كه حركت بيننده را از داستان بيرون بكشد و او را آگاه كند كه در حال ديدن 
فيلم است.

گاهي حركت مخالف، مي تواند علت و انگيزة انجام حركت باشد، بدين معني كه 
دوربين مستقل از موضوع حركت كند و يک نقطة مقابل و يک عنصر اضافي در 

صحنه بياورد.
همچنين بيان روايت مستند گونة يک فيلم مي تواند انگيزه اي باشد براي حركت 
دوربين روي دست. با حركات لرزان و خفيف دوربين روي دست مي توان حسي از 
نزديكي موضوع به ذهن و روندي مستندوار را خلق كرد. حركت دوربين بايد براي 
هدايت چشم و ايجاد احساسي خاص، القاي نكته اي منطقي يا تأثيري دراماتيک 
باشد. حركت دوربين همچنين براي نماياندن موقعيت مكاني و رفتن از بخشي به 
به نوعي يكپارچگي در صحنه است و بين  براي رسيدن  از صحنه و  بخش ديگر 

اجزاي صحنه و همين طور صحنه اي به صحنه هاي مختلف ارتباط ايجاد مي كند.

انواع حركات در فیلم
سه نوع حركت در سينما وجود دارد كه عبارت اند از: 

1  حركت دوربين
2  حركت سوژه

3   حركت دوربين و سوژه.
حركات دوربين شامل تمام حركات دوربين روي سه پايه، وسايل حركتي و يا روي 
ناظر صحنه  فقط  دوربين  ثابت،  دوربين  در جلوي  در حركت سوژه  است.  دست 
اما در حركت دوربين و سوژه،  بازيگر است كه فيلم را پيش مي برد.  اين  بوده و 
ميزانسن اهميت فوق العاده اي پيدا مي كند، حركت دوربين نسبت به سوژه، حركت 
سوژه نسبت به سوژه و حركت سوژه نسبت به دوربين، يكي از اركان اساسي ايجاد 
و علت  پايان حركت  و  نقطة شروع، وسط  است. سه  ميزانسن در صحنه حركت 

شروع و پايان حركت بسيار بااهميت است.

حركات دوربین
حركت افقي )پن(: پن ديدگاه ذهني ناظر است، با حركتي متوالي و با سرعت 
مناسب. پن رابطة فضايي موجود بين دو موضوع را نشان مي دهد، در حالي كه برش 
يا كات از يک نقطه به نقطة ديگر، اين تداوم را به وجود نمي آورد. پن بخش هاي 
مياني صحنه را در ذهن بيننده به يكديگر مرتبط كرده و به او كمک مي كند تا 
موقعيت خود را دريابد. انتقال سوژه از يک موقعيت به موقعيت دوم و توقف براي 
يک كانون توجه، در مواقعي كه چند كانون توجه در مسير حركت وجود دارد از 
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خصوصيات پن است.
دارد:  صحنه  در  ويژه اي  كاربرد  كدام  هر  و  است  مختلف  انواع  در  افقي  حركت 
الف( پن تعقيبي كه براي تعقيب موضوع در حال حركت استفاده مي شود. ب( پن 
مروري كه دوربين به آرامي صحنه را جست وجو مي كند و به بيننده  اين امكان را 
مي دهد كه نقاط جالب توجه خود را انتخاب كند. در چنين مروري مي توان چند 
ايجاد حس  به   و  داشته  نمايشي  جنبة  كه  كرد  بيان  بيننده  براي  را  توجه  مركز 
انتظار كمک كند. ج( پن گسسته نرم و طوالني است كه ناگهان متوقف گشته و 
يا باز مي گردد، تا نوعي تضاد بصري در بيننده  ايجاد كند و براي مرتبط ساختن 
يک رشته موضوع هاي جدا از يكديگر، قابل استفاده باشد. د( پن شالقي يا سوئيچ 
پن، رفته رفته افزايش يافته و يا از اول حركت با سرعت زياد شروع مي شود كه با 
حذف صحنه هاي مياني از موضوع اول به موضوع دوم مي رسد و يا براي نقطة كات 
در تدوين استفاده مي شود كه به گذشت زمان كمک كرده و سبب توجه بيننده 
از صحنه اي به صحنة ديگر مي شود. هـ( پن 360 درجه كه با حركت بازيگر كه 
دايره اي را طي مي كند، دنبال مي شود. مانند: ضبط رقص، به طوري كه تصويربردار 

با طناب به رقصنده وصل مي شود.
حركت عمودي )تیلت(: تيلت عملكرد سه ارتفاع دوربين است و اين توانايي را به 
بيننده مي دهد تا بين موضوع هاي مختلف و صحنه هايي كه از يكديگر فاصله دارند 
پيوندي بصري برقرار كند. براي تأكيد بر ارتفاع )كوهنوردي در حال صعود( و تأكيد 
بر عمق )تعليق براي سقوط در دره( و همچنين تأكيد بر روابط موضوعي )پرواز يک 
كبوتر و پسربچه اي با تير و كمان( استفاده مي شود. حركت تيلت به طرف باال در 
انتظار، اميد و پيش بيني است و حركت  افزايش توجه، هيجان،  بردارندة احساس 
تيلت به طرف پايين سبب كاهش توجه و هيجان، نوميدي، افسردگي و خردشدن 

شخصيت قصه است.
حركت تراک: ساده ترين و با انگيزه ترين حركت دوربين در امتداد حركت بازيگر 
با خودرو است. در اين حركت حسي از همراهي با شخصيت داستان و تعقيب و 
مرور صحنه را مي توان القا كرد. پوياترين نوع اين حركت زماني است كه موجب 
تغيير نما مي گردد. مي توان در يک نماي باز، با موضوع حركت كرد و به يک نماي 

بسته رسيد يا بالعكس.
حركت دالي: با حركت دالي براي داخل شدن به داستان و يا خروج از آن بر روي 
ريل و در عمق صحنه مي توان تماشاگر را به حضور كاراكتر فيلم برد و حسي از 
تغيير فضا و حركت مكان و ايجاد انتظاري كشنده، را براي وقوع يک خطر بيان 
كرد. در اين حركت فوكوس كشي بسيار مهم است. مي توان جلوه اي بسيار نمايشي 
ثابت نگه  اندازة تصوير را نسبتاً  اين كار  ايجاد كرد.  از تلفيق حركت زوم و دالي 
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داشته، اما تغييري نمايشي در پرسپكتيو و پس زمينه  ايجاد مي كند. به  اين حركت 
اصطالحاً زالي مي گويند.

معلق  فضا  در  كامل  به طور  دوربين  حركت  اين  در  جرثقیل )كرین(:  حركت 
بوده و به  هر سويي قادر به حركت است. كرين، تركيبي از تمام حركات دوربين 
باشد، بدين صورت كه در حركت كرين  بوده و مي تواند داراي تداوم بسيار زياد 
اندازه نماهاي مختلف و حركت هاي مختلف در يک پالن و بدون قطع وجود دارد. 
تغيير در ميزانسن دوربين نسبت به سوژه و به دست آوردن ميزانسن هاي جديد 
از قابليت هاي اين حركت است. اين حركت براي توضيح صحنه هاي بغرنج به كار 

مي رود و منطبق بر الگوهاي كنشي در صحنه طراحي مي شود.
در حركت كرين بايد دقت داشت كه فقط سوژة اصلي نقطة تأكيد باشد و به لحاظ 
اينكه فاصله بين دوربين و سوژه مدام در حال تغيير است، ضايعات از گوشه و كنار 
وارد كادر مي شوند. اين مسئله بايد به دقت كنترل شود چون تعادل كادر را به هم 
ريخته و ذهن بيننده را ناخودآگاه از موضوع اصلي به طرف موضوعات فرعي هدايت 

مي كند.
حركت روي دست: اين روش روندي مستندگونه را در ذهن به وجود مي آورد. 
حركت روي دست به خاطر سرعت عمل باال در جابه جايي تصويربردار و رسيدن به 
موقعيت جديد، در كارهاي خبري كاربرد ويژه اي دارد. همچنين براي حركت نماي 
نقطه نظر از حركت دوربين روي دست استفاده مي شود. در حركت Pov نمايانگر 
بازيگر چون عدم تعادل،  با دوربين روي دست مي توان حاالت روحي  بازيگر  نگاه 
كنجكاوي و... او را بيان كرد و در Pov نمايانگر نگاه كارگردان براي معرفي صحنه 

براساس ساختار فيلم مي توان از حركت روي دست استفاده نمود.
است  محل هايي  در  دوربين  روان  حركت  تأمين  به  قادر  استدي كم  مثال:  براي 
كه نصب ريل غيرعملي يا مشكل است و يا دوربين در تمام شرايط صحنه مانند 
راه پله مي خواهد بازيگر را همراهي كند. در واقع اين ابزار، حركات اضافي راه رفتن 
تصويربردار و تكان هاي شديدي كه حركت دوربين روي دست ممكن است ايجاد 

شود را كنترل مي كند. 
حركت مخالف: اگر دوربين هميشه با موضوع حركت كند و با جهت و سرعت آن 
هماهنگ باشد، ممكن است خسته كننده شود. در اين صورت دوربين به موضوع 
گره خورده و كاماًل وابسته به آن است. اگر گاهي اوقات دوربين مستقل از موضوع 
حركت كند، مي تواند يک نقطه تقابل و يک عنصر اضافي در صحنه بياورد. بي شک 
عمق  حركت،  در  تقابل  نقطه  ايجاد  با  و  بوده  پرانرژي  و  پويا  مي تواند  عمل  اين 
تصوير را افزايش دهد. هرگاه دوربين در جهت مخالف حركت كند، به نظر مي رسد 
پس  زمينه دو برابر سريع تر از زماني حركت كرده كه دوربين در امتداد موضوع و 

در همان جهت حركت  كرده است.
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فعالیت کالسی حركت مخالف حركتي پيچيده است، به صورت مجزا، در شكل هاي مختلف 
تمرين شود.

نمودار حركات دوربین تصویربرداري

تأثیرگذاري حركت دوربین و سوژه در پس زمینه هاي مختلف
در حركت پن و براي تأكيد بر سوژه، شاهد جدا شدن از پس زمينه هستيم. در اين 
حركت سوژه در فورگراند بوده و كاماًل جلب توجه مي كند و بک گراند از اهميت 
كمتري برخوردار است. در اين حالت اگر فاصلة دوربين و سوژه كم باشد و عمق 
ميدان محدوتر گردد، تأكيد بر حركت سوژه بيشتر خواهد بود. قاعدتاً در لنز وايد، 
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به دليل عمق ميدان بيشتر و گستردگي فضاي قاب اين تأكيد كمتر خواهد بود.
زياد پن، پس زمينه حركت كرده و  در حركت پن شالقي، به دليل سرعت نسبتاً 
انرژي آن به مراتب بيشتر خواهد بود. در حركات روي ريل يا وسايل حركت مشابه، 
اختالف بين پس زمينه، زمينه و پيش زمينه مهم است. به گونه اي كه آنچه در جلو 
يا پيش زمينه است، بيشترين حركت را داشته و انرژي زيادي دارد، البته گرچه  اين 
سوژه در جلوي كادر زياد در نقطة تأكيد نيست ولي جداي از اينكه به عمق صحنه 
كمک مي كند، تأثير حركت را دو چندان مي نمايد. اين در حالي است كه زمينه 
در يک حركت معمولي مطابق با آنچه چشم مي بيند در صحنه ديده مي شود و 
پس زمينه تقريباً ثابت است. اين صحنه در فيلم هاي وسترن زياد به چشم مي خورد.

به گونه اي  آن  است  پس زمينة  از  متأثر  حركتي  پالن هاي  در  سوژه  بر  تأكيد 
در  دارند.  سوژه  بر  مختلفي  تأثيرات  كدام  هر  ساده  يا  رنگي  پس زمينه هاي  كه 
پس زمينه هاي ساده، تأكيد بر سوژه بيشتر از پس زمينه هاي رنگي و طرح دار است.

تأثیر فاصله كانوني لنز بر حركت
حركت دوربين و يا سوژه در لنز هاي مختلف تله، وايد و نرمال كاماًل با يكديگر 
متمايز است. در عدسي هاي تله سرعت و انرژي حركت بيشتر بوده و بيش از حد 
معمول جلوه مي كند. به همين دليل حركات بازيگر بايد در پالن هاي بسته كنترل 
شود كه هم، از قاب بيرون نزند و هم تأثير دراماتيک آن از دست نرود. براي مثال 
حركت قرنية چشم بازيگر در لنز تله و در يک نماي Ecu بسيار نمود بيروني دارد.
در انجام حركت دوربين در لنز تله، بايد دقت زيادي به خرج داد، چون كوچک ترين 
وايد  لنزهاي  در  برعكس  كرد،  خواهد  جلوه  بد  به شدت  دوربين  تيک دار  حركت 
جزئيات حركت ديده نخواهد شد؛ ولي اغراق در سرعت حركت زياد است و به دليل 
در حركات روي  است.  بسيار مشهود  پرسپكتيو  تغييرات  بودن فضاي صحنه  باز 
ريل و همچنين كرين، وجود اشيايي در پيش زمينه، انرژي حركت را بسيار زياد 

خواهد كرد.

نكاتي در مورد تأثیر حركت در صحنه
1   حركت، پالن هاي مقطع را در توالي يكديگر ثبت كند.

2   حركت، حسي از فاصله و مسافت را در تماشاگر ايجاد مي كند كه در برش 
نيست.

3   حركت، تحرک ذهني ايجاد مي كند و بيننده را وادار به كنجكاوي و پويايي 
مي نمايد.

٤  حركت سوژه در صحنه، باعث ايجاد عمق در صحنه مي گردد.
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سوژه  توجه  مركز  خواه  مي گردد،  فريم  در  توجه  مركز  تغيير  باعث  5   حركت، 
اصولي باشد يا جزئي از اجزاي صحنه.

و  شده  غيرمنتظره  موقعيت هاي  و  دراماتيک  فضاهاي  نمايش  باعث  6        حركت، 
اطالعات صحنه اي جديدي را به تماشاگر مي دهد.

7  حركت باعث تعقيب عمل و حادثه است و تماشاگر را همراه با داستان پيش 
مي برد.

8       حركت دوربين مي تواند منعكس كنندة حاالت دروني و احساسات بازيگر گردد.
9      حركت باعث ايجاد ريتم و تمپوهاي احساسي است. ايجاد تنش، هيجان، انتظار 

و پيش بيني از نتايج وجود حركت در پالن است.
10   حركت پرسپكتيو بازيگر را نسبت به اشياي داخل صحنه تغيير مي دهد و سبب 

مي شود كه ارتباط منطقي بين عوامل و بازيگران ايجاد شود.
11  حركت، تغيير صحنه مي دهد و تركيب بندي هاي جدي و پويا به وجود مي آورد. 
در پي ايجاد تركيب بندي هاي متوالي و متفاوت، ارتباط بين موضوعات در صحنه 

به خوبي شكل مي گيرد.
12  حركت دوربين در هر لحظه، مكان و زمان واقعي را براي بيننده  ايجاد مي كند 
و در عين حال وحدت زمان و مكان به طور كامل حفظ شده و اين پيوستگي سبب 

مي شود كه به تداوم موضوع در زمان و مكان كمک كند.
13   حركت دوربين در POV مي تواند حس واقعي شديدي را كه شخصيت داستان 
احساس مي كند يا ارائه ديدگاه وي درگير و دار يک حركت خشن يا خطرناک را به 

تماشاگر عرضه كند.
1٤  حركت هاي كوچک دوربين يا تصحيح كادر، غير از اينكه به تعادل كادر كمک 
كرده و اجزاي زائد را از داخل فريم حذف مي كند، سبب ايجاد تركيب بندي هاي 

بهتري مي گردد.
انجام  از حركت دوربين منحرف مي كند. در  را  تماشاگر  حركت سوژه، توجه    15
چنين حركتي، نخست اجازه دهيد سوژه به حركت درآيد، سپس او را با دوربين 
دنبال  كنيد. همچنين پيش از ايستادن سوژه، به حركت دوربين خاتمه دهيد و 

بگذاريد كه سوژه اندكي بيشتر در قاب حركت كند.

تركیب بندي
درک و شناخت انسان از محيط و ارتباط او با محيط، به ديدن متكي است و البته 
در  ولي  است،  بر چشم  تكيه  ديدن  دارد.  وجود  تفاوت  درک كردن  و  ديدن  بين 
درک كردن نه فقط چشم بلكه تمام بدن شريک اين دريافت است و آن دريافت 
و  تجزيه  ولي  را مي گيرد  مطالب  ديدن  مرحلة  با  است. چشم  احساسي  و  ذهني 
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تحليل و تأثيرات بعدي آن تصوير بر عهدة ذهن است و نه چشم. به همين خاطر 
است كه نمي توان فرمي ايجاد كرد كه براي همگان يک نوع احساس ايجاد كند. 
خود  بلكه  نيست،  حقايق  ثبت  براي  سيستم  و  دستگاه  يک  فقط  بينايي  فرايند 
آفريننده و خالق گونه اي از حقايق و وقايع بوده و آنها را نيز تحليل مي كند. 70 
تا 80 درصد شناخت انسان از طريق چشم، 12 تا 15 درصد از طريق گوش و 
باقيمانده از طريق ديگر حواس خواهد بود. هنگام فرايند ديدن، چشم تصاوير را 
از تصاوير فقط  انسان  بنابراين درک  كوچک، معكوس و قوس دار ثبت مي كند و 
به چشم مربوط نمي باشد، آنچه توسط چشم ديده مي شود، به وسيله يک ُكد در 
ذهن ثبت مي گردد و سپس از طريق شنيدن و بازآفريني آن ُكد، تصوير در ذهن 

ايجاد مي گردد.
براي درک نور و رنگ يک چشم كافي است، ولي براي درک عمق و حركت هر دو 
چشم نياز است. درک عمق به لحاظ فاصلة حدود 65 م م بين دو چشم است كه 
انجام مي گيرد و نكته مهم ديگر، اينكه شرط كافي براي درک صحنه توسط فرايند 
بينايي آن است كه تصوير به اندازه كافي بزرگ باشد، براي مدت زمان مناسب مورد 
رؤيت قرار بگيرد، نور مناسب داشته باشد، از پس زمينه جدا باشد و كد آن تصوير 

از نظر حافظه قابل شناسايي باشد.

وزن تصویري ـ موازنه و تعادل
تصوير  به خود  نوبت  تصوركردن  و  ديدن  و  فرايند درک  مرحله شناخت  از  پس 
می رسد. اينكه يک تصوير چگونه بايد باشد تا بيننده در كمترين زمان بتواند آن  را 
درک كند. راه حل تركيب بندي است كه با به كارگيري عوامل صحيح آن در قاب 
مي توان به آن دست يافت. وجود عوامل تركيب بندي در قاب منجر به  ايجاد وزن 

تصوير مي گردد. 
كادر تصوير را از اين نظر به دو كفة ترازو مي توان تشبيه كرد. همان طور كه براي 
متعادل نگه داشتن دو كفة ترازو الزم است مقدار وزن قرار داده شده در هر كفه 
مساوي باشد، براي متعادل نگه داشتن كادر تصوير نيز الزم است تا عواملي كه در 
كادر قرار مي گيرند، تعادل تصويري مورد نياز را ايجاد كنند. عوامل وزن تصويري 
به شرايط و نوع آن ممكن است در يک طرف قاب قرار گيرند يا در كل قاب تقسيم 

شوند مهم اين است كه قاب متعادل باشد.
از نظر فيزيكي توازن به معني تعادل نيروها در سيستم است. در تصوير به جاي نيرو، 
وزن تصويري داريم كه سبب جذب تماشاگر است. هر كدام از عوامل تركيب بندي 
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هم  تصوير  رسيدند  تعادل  به  عوامل  اين  وقتي  و  دارند  مشخصي  تصويري  وزن 
به يک مركز توجه  را  برسند چشم  تعادل  به  اوزان تصويري  متعادل است. وقتي 
هدايت مي كنند. در غير اين صورت تماشاگر دچار سردرگمي شده و نمي داند كدام 
بخش، مركز توجه است. عدم وجود وزن تصويري سبب مي شود كه اجسام بدون 
اهميت و ناشناس چشم را به خود هدايت كرده و تعادل بعدي تصوير، از بين برود 
ـ در صورتي  كه توازن صحيح باشد، به طور ناخودآگاه سازگاري در تصوير حاكم 

مي شود. 

Center of interest مركز توجه
تمام بحث تركيب بندي، براي رسيدن به مركز توجه است. به واسطة مركز توجه 
است كه بقية اجزاي صحنه تفسير مي شوند. همواره در تصوير بايد يک مركز توجه 
وجود داشته باشد و تمام عوامل تركيب بندي، چشم بيننده را به اين مركز توجه 

هدايت كند.
استثنا  هم وجود دارد، گاهي ممكن است عوامل وزن تصويري مركز توجه را به 
خارج از قاب هدايت كند، در اين حالت فضاي خالي نگاه براي حركت به مركز خارج 

از فريم اهميت مي يابد.

تقسیم فضاي مثبت و منفي
با  تقابل  اين در  و  قرار مي گيرد  فضاي مثبت جايی است كه سوژه اصلي در آن 
زمينه منفي است. ايجاد ارتباط و تناسب بين دو زمينه مثبت و منفي، نتيجه بحث 
تركيب  بندي است كه در نهايت به يک مركز توجه مي رسد. در نماهاي بسيار باز 
بسته تر  نماهاي  در  مي شود.  ديده  منفي  زمينه  فقط  و  ندارد  وجود  مثبت  زمينه 
و عوامل محيطي  بين سوژه  رابطه  براي خلق  و  بيشتر مطرح است  زمينه مثبت 
به كار  مي رود. در نماهاي متوسط رابطه بين زمينه مثبت و منفي به تعادل رسيده و 
براي جلو بردن داستان و رسيدن به اوج كاربرد دارد. در نماهاي بسيار بسته، زمينه 

مثبت غالب است و براي ايجاد رشد عاطفي استفاده مي شود.
اين عوامل هر كدام مي توانند به تنهايي چشم بيننده را به خود جلب كنند، ولي به 
دليل اينكه هر كدام داراي وزن تصويري هستند، وقتي تعدادي از آنها را با يكديگر 
در تركيب بندي به كار مي بريم بايد تعادل كادر حفظ شود تا زماني كه  اين تعادل 
و توازن در تصوير حفظ شود، سازگاري در تصوير حاكم شده و مركز توجه، به يک 

بخش در تصوير تبديل مي شود.
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تركیب بندي مؤثر هدف اصلي كارگردان
بديهي است در يک كادر يا تصوير بعضي از قسمت هاي اطالعات، مهم تر از بقيه 
هستند و كارگردان و تصويربردار مي خواهند، اين اطالعات به ترتيبي خاص توسط 
بيننده درک شوند. از طريق تركيب بندي به تماشاگر مي گوييم كجا را نگاه كند 
و به چه چيزي در كادر بيشتر دقت كند. از آنجا كه كادربندي دوربين در هر نما 
بايد تحت نظر كارگردان انجام شود، وي بايد الزاماً با اصل هنري آن آشنا باشد. در 
حقيقت بسياري از مناظري كه به چشم زيبا مي آيند الزاماً در فيلم چنين نيستند، 
مي گيرد  بر  در  را  چيز  همه  كه  زاويه اي  از  مي تواند  انسان  چشم  كه  حالي  در 
به راحتي ببيند. دوربين يک مرز بيروني دارد. كادر چهارگوش يک تصوير هرچند 
كه توهم واقعي است، اما فقط بخشي از طبيعت را نشان مي دهد. تماشاگر تنها 

چيزي را كه كارگردان مي خواهد نشان دهد، مي بيند. 

نکات ایمنی و بهداشت   

رعايت نكات ايمنی مربوط به استفاده از جريان برق، ارتفاع، شرايط آب و هوايی 
مختلف، لباس كار مناسب، كفش مناسب، دقت در نصب تجهيزات نور، دوربين و 

حركت، دقت در حمل تجهيزات.

شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازي    

فعاليت كالسي و كارگاهي، مشاهده عملكرد، آزمون عملكردي
حركت  درست  انتخاب  دوربين،  جاي  مشخص كردن  ارزشيابي(  در  مهم  )نكات 
دوربين بر مبناي لوكيشن و صحنه، انتخاب ابزار مناسب، تمرين حركت دوربين و 
بازيگر در صحنه، هماهنگ بودن با بازيگر در حركت و كنترل هدروم1و لوک روم2، 
چگونگي قرار گرفتن پشت دوربين و انعطاف بدن در حين حركت، از ظرايف انجام 

يک حركت خوب است.

Look Room ـHead room                   2 ـ1
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ارزشیابی شایستگی ضبط تصویر خارج از استودیو

شرح كار:
تهيه تجهيزات، آماده سازي تجهيزات، تعيين زاويه دوربين و اندازه نما و تركيب بندی تصوير و تصويربرداري، جمع آوري 

وسايل و كنترل تجهيزات، ضبط تصوير خارج از استوديو

استاندارد عملكرد: 
تصويربرداری يک برنامه كوتاه تلويزيوني در خارج از استوديو براساس 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 مكان جای گيری شخصيت ها، فضای باالی 

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

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: 

زمان: 30 ساعت
مكان: فضای آزاد

ابزار و تجهیزات:  قلم، كاغذ، انواع دوربين، انواع منابع تغذيه، انواع لنزها، انواع سه پايه، انواع تراولينگ، انواع كرين، 
انواع فيلتر دوربين، رفلكتورها، ديفيوزرها

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

2تهيه تجهيزات1

2آماده سازي تجهيزات2

2تعيين زاويه دوربين، اندازه نما و تركيب بندی تصوير3

2ضبط تصوير خارج از استوديو4

1جمع آوري وسايل و كنترل تجهيزات5

زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
به  مربوط  ايمنی  نكات  رعايت   ،)N6263ـ( كيفيت  و  كار  نگرش:مديريت  و 
استفاده از جريان برق، ارتفاع، شرايط آب و هوايی مختلف، لباس كار مناسب، 
كفش مناسب، دقت در نصب تجهيزات نور، دوربين و حركت، دقت در حمل 
تجهيزات حركتي  به كارگيري  زمان  در  گياهي  تجهيزات، حفظ محيط زيست 
 ،... و  باتری ها  با مواد مصرفی همچون  آلوده كردن محيط زيست  نوري عدم  و 

كار جمعی روحيه 

2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندي: انتخاب تجهیزات و طراحي فني نور واحد یادگیری 1ـ پودمان 3
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4ـبررسي ويژگي هاي نور در صحنه )عملي(3انتخاب تجهيزات و طراحي فني نورجلسه 2

22آشنايي با طراحي نور در فيلم هاي مختلف3انتخاب تجهيزات و طراحي فني نورجلسه 3

31طراحي پالن نور در استوديو3انتخاب تجهيزات و طراحي فني نورجلسه 4

4ـطراحي پالن نور در استوديو )عملي(3انتخاب تجهيزات و طراحي فني نورجلسه 5

31آشنايي با تجهيزات نورپردازي3انتخاب تجهيزات و طراحي فني نورجلسه 6

4ـتجهيزات نورپردازي )عملي(3انتخاب تجهيزات و طراحي فني نورجلسه 7

ارزشيابي، مهارت طراحي پالن نور و كاربرد تجهيزات 3انتخاب تجهيزات و طراحي فني نورجلسه 8
2ـنورپردازي
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مقدمه   

دو مسئوليت اصلي مدير فيلم برداري)تصويربرداري(، نورپردازي صحنه و عملكرد 
دوربين است. وقتي زمان اجراي كار در صحنه و تصويربرداري فرا  مي رسد، وي بايد 
نورپردازي، محل استقرار چراغ ها در صحنه و تمامي عملكرد دوربين شامل حركت، 
تركيب بندي، نوردهي، وضوح و... را با كمك گروه خود انجام دهد. روند كار به  اين 
شكل است كه وقتي دكور، كم و بيش آماده شد، دستوراتي براي استقرار نورهاي 
صحنه مطابق طرحي كه قباًل تهيه كرده است به برق و گروه نور مي دهد. در مرحله 
بعد وقتي دكور كامل شد، بازيگران براي تمرين وارد مي شوند. مدير تصويربرداري 
از نزديك ماجرا را مي بيند و آرايش نوري را براي حركت آنها در صحنه بررسي 

مي كند و هرگونه اصالح مورد نياز را انجام مي دهد. 
اكنون براي به دست آوردن بهترين تركيب بندي، در صورت لزوم حركات دوربين 
نيز طراحي مي شود. در اين مرحله هر جا الزم باشد چراغي در خالل نما، حركت 
داده مي شود يا چراغي ديگر به خاطر سايۀ نا خواسته اي كه به وجود آورده است، 

جابه جا مي شود.
وي بايد مسائل مختلف نورپردازي را حل كند. در تمرين نهايي، مدير تصويربرداري 
از دريچه دوربين صحنه را نگاه مي كند و تمرين را انجام مي دهد. وقتي آخرين 
تنظيمات و اصالحات انجام شد، صحنه تصويربرداري مي شود. اگر نتيجه قابل قبول 
نبود، در برداشت هاي بعدي موفقيت كامل مي شود. در مواردي كه تصويربرداري 
بيرون از استوديو است، وي بايد جلوه هاي بصري كار خود را با استفاده از عناصر 
طبيعي يا تركيبي از جلوه هاي طبيعي و مصنوعي تأمين كند. بنابراين او بايد، براي 
و چگونگي  آمادگي  ابري  روز  يك  در  آفتابي  قانع كنندۀ،  نماهاي  ايجاد  چگونگي 
تصويربرداري از باران و برف و هرگونه جلوه تصويري ديگر را داشته باشد. شايد او 
مجبور شود با رفلكتور هاي بسيار عظيم و پروژكتورهاي پرتوان كه انرژي آن توسط 

ژنراتور برق تأمين مي شود صحنه را نورپردازي كند.
بسته به چگونگی نورپردازی می توان در نمود موضوعی، دخل و تصرف انجام داد. 
می توان در خصايص موضوع مبالغه كرد يا نكرد و به طور ضمنی نمود جنبه هايی 

را كه بالقوه موجود نيست، به وجود آورد.

واحد انتخاب تجهیزات و طراحی فنی نور
یادگیری 1

پودمان 3 : نورپردازی
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مواد و تجهیزات   

لوازم  انواع  مربوط،  كابل های  و  تغذيه  منابع  انواع  كامل،  ابزار  جعبه  كاغذ،  قلم، 
انواع  )با دمای رنگی مختلف(،  انواع پروژكتورها  و...(،  پايه  نور)گيره ها، سه  نصب 

بازتابنده ها.

دانش افزایی  

جهت نور
جهت نوري كه به موضوع مي تابد، بيشتر به نقطه ديد ما مربوط مي شود تا به جهت 
اشاره موضوع. اگر موضوع را در تمركز يك صحنه افقي ساعت فرض كنيم، نقطه 

ديد دوربين روي ساعت H6( 6( قرار مي گيرد.
اگر نور از ساعت H6(6( بتابد، سايه هاي موضوع مستقيماً پشت آن قرار مي گيرند 
و ديده نمي شوند. با اين حال از ديگر زواياي ديد قابل رؤيت اند. هر چقدر نور به 

در تكنيك های عملی اولين هدف كارگردان، تعيين اين نكته است كه كدام جنبۀ 
موضوع را می خواهد با قّوت و اهميت و كدام را بی اهميت نشان دهد. می توانيد 
موضوع را نسبت به محيط قياس كنيد يا آن را از محيط جدا سازيد. ممكن است 
بخواهيد توجه را به جالی موضوع و يا به تأللؤ، نرمی، ريزی، شفافيت، ظرافت، 
تقارن، شكل ناهموار، خطوط مرزی، جثه، وزن و ... جلب يا از آن منحرف كنيد. 

نور مهار شده ما را قادر می سازد تا از راه های زيركانه ای عمل كنيم.

نکـته

)مثل( ساعت 9)مثل( ساعت3

)مثل(ساعت12
 نور پشت

پهلوپهلو موضوع

موقعیت          جلویی        دوربین

 کاماًل
جلویی

 کاماًل
پشت

3 پشت
3/4 پشت4/

نور اصلی 

متقاطع
متقاطعنور اصلی 
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تخت تر مي شود.  ديد  نقطه  اين  از  موضوع  باشد،  نزديك تر  دوربين  محور عدسي 
برجسته نمايي و هم بافت سطح، به وسيله نوري كه از روبه رو مي تابد، از بين  مي رود. 
برجسته  و  كرده  جلوگيري  اضافي  سايه هاي  ايجاد  از  مي تواند  جلو  از  نورپردازي 
نمايي را كاهش دهد. اين امر ما را قادر مي سازد تا چين و چروك ها را پنهان و 
چهره ها را جوان تر نشان دهيم. همچنين ناهمواري هاي سطح ديواره  هاي دكور را 
حذف كنيم. بهتر است نوري كه در كنار عدسي دوربين قرار مي گيرد از جنس نرم 
باشد تا سايه اي تند ايجاد نكند. به محض اينكه نور از كنار محور عدسي به سويي 
حركت مي كند، جلوه موضوع به طرز فزاينده اي تغيير مي يابد. نور در آن سمتي از 

موضوع كه دورترين فاصله را از چراغ دارد، كاهش مي يابد.
اگر چراغ به گرد موضوع به سمت پهلو حركت كند، يعني در موقعيت ساعت 3 
يا 3H( 9 تا 9H( از نقطه ديد ما كه روي ساعت 6 )6H( هستيم، زاويه اي بسيار 
كوچك نسبت به سطح مقابل ما مي سازد. در اين حال برخطوط مرزي موضوعاتي 
كه از پهلو روشن شده اند، تأكيد مي شود. اين جلوه را در طبيعت زماني مي بينيم 
كه نور خورشيد غروب بر چين خوردگي هاي زمين سائيده مي شود. اگر نور را به 
موقعيت ساعت 1 يا 1H( 11 يا H 11( حركت دهيد، به شكلي كه چراغ مستقيماً 
به عدسي بتابد، شروع به روشن كردن حاشيه هاي جانبي موضوع و تأكيد بر خطوط 
3 است. اگر اين عوامل تأثيرگذار 

4 مرزي آن قسمت مي كند. در اين حالت نور پشت 
گوناگون را بشناسيد، متوجه مي شويد كه جلوه كامل بسياري از موضوع ها، بسته 
به اينكه با نور نرم روشن شوند يا نور سخت و يا بسته يه تغيير موقعيت منبع نور 
اصلي، به حد قابل توجهي تغيير مي يابد، زيرا در اين فرايند درخشش آشكار سطوح 
مختلف بسته به شكل دوبعدي، اندازه و زاويه شان تغيير مي يابد و اهميت نسبي 

آنها را كم يا زياد مي كند.
بررسي نور در اطراف ما در هر محل، زمان، آب و هوا و فصل هاي مختلف بهترين 
روش براي شناخت ويژگي هاي نور است. روش ديگر اين است كه ضمن تماشاي 
فيلم، نورپردازي آن  را در ذهن خود مرور كنيد، جاي پروژكتور ها را در صحنه از 
جهت سايه هاي ايجاد شده بيابيد و بدين طريق رازهاي طراحي نور و نورپردازي 

را كشف كنيد.

توازن نور رنگي با رنگ هاي صحنه
يكي از چالش هاي بزرگي كه طراح نور، با آن روبه روست، هنگامي است كه وي در 
نورپردازي صحنه، از نورهاي رنگي بهره مي گيرد. او بايد بداند كه اين نورهاي رنگي 
چه تأثيري بر رنگ هاي پيگمنتي يا شيميايي موجود در صحنه )رنگ هاي موجود 
در اشياء و عناصر صحنه، رنگ لباس و گريم بازيگران( خواهد گذاشت و در تصوير 
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نهايي چه رنگي از اين درهم آميزي رنگ ها، حاصل مي شود. براي تعيين اثر نورهاي 
رنگي بر رنگ هاي صحنه سه روش وجود دارد:

 روش اول
بر  را  رنگي  نور  اين  اثر  و  كنيد  تركيب  هم  با  ذهني  به صورت  را  رنگي  نورهاي 
به  نماييد. الزم  به صورت ذهني پيش بيني  رنگ هاي شيميايي موجود در صحنه 
نورهاي رنگي  با رنگ هاي اجسام، كاماًل فرق دارند.  نورهاي رنگي  ذكر است كه 
ـ  آبي RGB هستند و رنگ هاي شيمياي كه مادي هستند عبارت اند  قرمزـ سبز 
از: قرمزـ آبی ـ زرد RBY با تركيباتي كاماًل متفاوت با فراگيري كامل فيزيك نور 
و رنگ، فرد مي تواند به شكل تئوريك اثر نورهاي رنگي را بر رنگ هاي شيميايی 
گوناگوني وجود  اشباع  با درجات  رنگ ها هميشه  آنجا كه  از  اما  كند.  پيش بيني 

دارند،  انجام اين پيش بيني مشكل، ناكامل و فوق العاده پيچيده خواهد بود.
 روش دوم

رنگ هاي  بر  را  رنگي  نورهاي  تأثير گذاري  عملي،  تست  تصويربرداري،  از  پيش 
شيميايي در صحنه، برروي لباس، گريم چهره بازيگران و اشياء انجام دهيد و با 
اطالعات به دست آمده و پس از اصالح روش ها و شيوه هاي آزمايش خود اقدام به 

تصويربرداري كنيد.
 روش سوم

از جدول تأثير نورهاي رنگي مختلف بر رنگ هاي شيمياي )راه حل تجربه شده( 
استفاده كنيد. 

نورو سایه
يك تصوير به واسطه نور و سايه شكل مي گيرد. هر قدر منبع نور بهتر باشد، سايه 
ناشي از آن مشخص تر خواهد بود. محل قرارگيري منبع نور، زاويه و طول سايه را 
تعيين خواهد نمود. سايه ها نشانه هاي بعدي مربوط به موضوع را آشكار مي سازند، 
ابعاد موضوع است. سايه ها روشي مؤثر در ايجاد  يعني عاملي براي آشكار كردن 
تفكيك بين سطوح مختلف تصوير محسوب مي شوند. سايه ها ممكن است زشت 

باشند.
و  تصويربرداران  نورپردازان،  دغدغه هاي  مهم ترين  از  يكي  سايه  ايجاد  فرايند 
نامطلوب  و  ناخواسته  سايه هاي  براي حذف  تالش  و همچنين  است  فيلم برداران 
بايد دقت داشت كه اگر نورپردازي به شكلي كامل،  از ديگر دغدغه ها است.  نيز 
بدون سايه و تخت باشد؛ عوارضي نظير كاهش وضوح تصوير، كاهش عمق تصوير، 

از دست رفتن بافت اشياء و در نهايت بي روح شدن تصوير را ايجاد خواهد كرد.
نبايد از سايه ها اجتناب نمود. بلكه بايستي آنها را كنترل كرد. يك راه براي كنترل 

سايه ها، نرم كردن نور با استفاده از ديفيوزرها )نرم كننده ها( است.
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دیفیوزر چیست؟
وقتي از يك منبع نقطه اي بر يك شيء سه بعدي مي تابد، سايه ها ايجاد مي شوند، 
سايه ها مناطقي هستند كه نور بدان جا نمي تابد. در طبيعت، خورشيد در يك روز 
بدون ابر مثال خوبي از يك منبع نقطه اي است و در نتيجه سايه هاي غليظي ايجاد 
مي كند. اين مباني پايه اي به اغلب تجهيزات نورپردازي مورد استفاده در توليدات 
فيلم و ويدئو قابل تعميم است، يعني هر چقدر تجهيزات نورپردازي، شامل منابع 
نور، نقطه اي )Spot( باشند، سايه هاي غليظ ايجاد مي كنند. در بيشتر پروژكتورها 
نقطه اي متمركز  به صورت يك منبع  را  نور المپ  رفلكتورهايي موجود است كه 
مي سازد. از اين رو پرتوهاي نور حاصل از اين پروژكتورها، به شدت جهت دار خواهد 
بود. كاربرد اين پروژكتورها، بدون استفاده از ديفيوزر مي تواند عوارضي به شرح زير 

به همراه داشته باشد.
الف( محدوده اي كه توسط پرتوهاي نور حاصل از اين پروژكتورها روشن مي شود، 

ممكن است شدت يكنواختي نداشته باشد.
ب( حاشيه هاي اين محدوده نور مي تواند، بسيار خشن و واضح باشد.

كه  باشد؛  غليظ  و  واضح  آنقدر  است  ممكن  پروژكتورها،  اين  از  حاصل  سايه  ج( 
غيرقابل اغماض به نظر آيد.

د( نور تيز حاصل از اين پروژكتورها بافت اشياء را بيشتر به شكل نامطلوبي اغراق 
شده جلوه خواهد داد كه معروف ترين مثال در اين مورد تأكيد و تشديد چين و 

چروك صورت بازيگر است.
ديفيوزرها ابزاري هستند كه در مقابل مسير پرتوهاي نور پروژكتور قرار داده  مي شوند 
و با متفرق كردن پرتوهاي نور، به آنها اجازه مي دهند كه به شكل مؤثرتري حول 
اشيای سه بعدي قرار بگيرند يا بچرخند و مناطقي از صحنه كه قباًل بدون نور مانده، 
نرم تر شده يا در برخي موارد كاماًل از  سايه روشن شود و در نتيجه سايه ها غالباً 
بين  مي روند. معموالً هر قدر پهناي پرتوهاي ساطع شده از منبع نور )به واسطه وجود 
ديفيوزر( بيشتر باشد، سايه ها نرم تر خواهند بود. وقتي پرتو هاي نور، متفرق مي شوند 

كاهش شدت منبع نور و در غالب اوقات تغيير در دماي رنگ نور نيز رخ مي دهد.

انواع دیفیوزرها
ديفيوزرها را مي توان در دو دسته كلي تقسيم كرد: ديفيوزرهای مصنوعي و طبيعي. 
در مورد ديفيوزرهاي مصنوعي بايد گفت كه هر ماده اي كه پرتوهاي نور به هنگام 
عبور از درون آن متفرق مي شوند، مي تواند ديفيوزر محسوب شود. پرده هاي نازك، 
كاغذ  كاغذي،  دستمال  كاغذ،  آكرليك،  پالستيك  مختلف،  پارچه هاي  توري ها، 
كالك اسپان گالس همه مثال هايی از ديفيوزرهاي مصنوعي هستند، كه هر كدام 
در جايي مورد استفاده قرار مي گيرند )بسته به ساختمان و ميزان مقاومت آنها در 
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برابر گرما( و جلوه خاصي را به دنبال خواهد داشت. همه  اين مواد بر كيفيت منابع 
نور اثر مي گذارند. از جمله مثال های ديفيوزر طبيعي، بخار آب است. در يك روز 
كاماًل ابري، بخار آب موجود در پوشش ابري آسمان، كيفيت كاماًل جهت دار نور 
خورشيد را تغيير مي دهد و اين كار از طريق متفرق كردن و منحرف كردن پرتوهاي 
نور خورشيد انجام مي شود. نوري كه بدين ترتيب حاصل مي شود گويي از تمامي 
آسمان ساطع شده است و كاماًل نرم و ديفيوز خواهد بود. در چنين حالتي سايه ها 
ضعيف و غيرقابل تشخيص خواهند بود و كنتراست عمومي تصوير و صحنه كم 
خواهد بود. به هر حال همه ديفيوزرها عملكرد يكساني ندارند. برخي از آنها برروي 
پروژكتورهاي بدون لنز بهتر عمل مي كنند و برخي برروي پروژكتورهاي لنزدار. 
برخي از آنها مي توانند پرتوهاي نور را نرم كنند، بدون آنكه لبه هاي محدوده نور 
نرم مي كند. مهم آن است كه مواد  را  نور  ببرند و برخي كل محدوده  بين  از  را 

ديفيوزكننده را مورد آزمايش قرار دهيد و با ويژگي هاي آنها آشنا شويد.

محل قرارگیري دیفیوزرها
هر قدر ماده ديفيوزكننده دورتر از منبع نور قرار گيرد، اثر بيشتري بر نور خواهد 
منبع  نور  پرتوهاي  مي گيرد،  فاصله  نور  منبع  از  ديفيوزكننده،  وقتي  گذاشت. 
قبل از رسيدن به آن بيشتر متفرق مي شوند و در نتيجه سطح بيشتري از ماده 
بيشتر  ماده ديفيوزكننده  قدر سطح  نتيجه هر  در  و  را مي پوشانند  ديفيوزكننده 
باشد، اثر بيشتري حاصل مي شود چون در اين حالت خود ماده ديفيوزكننده در 
حكم منبع نور عمل مي كند. در نتيجه هر قدر اندازه  اين منبع نور بزرگ تر باشد 

نور حاصله نرم تر خواهد بود.
اندازه قاب فيلتر )قابي است  ماده ديفيوزكننده مانند اسپان گالس را مي توان به 
را در خود جاي داده و مقابل  اسپان  و  فيلتر  اندازه هر پروژكتور كه  با  متناسب 
پروژكتور نصب مي شود( بريد و مستقيماً در برابر نور قرارداد و يا آن  را به وسيله 
گيره به شيدر يا Barn doors وصل نمود. توصيه مي شود از ديفيوزر درون قاب 
فيلتر استفاده شود، مگر اينكه جلوه نرم تري بخواهيد كه در اين حالت بايستي از 

قطعه بزرگي از ديفيوزر در خارج از پروژكتورها استفاده نمود.
بسياری از دستياران نور، براي اجتناب از بريدن ديفيوزرها آنها را با گيره به شيدرها 
وصل مي كنند. البته كار نادرستي است، زيرا در اين حال كنترل هايي كه به وسيله 
شيدرها مي توان بر محدوده نور صورت بگيرد از كف مي رود و در نتيجه مجبور 
خواهيد بود كه از پرچم ها )flay( براي جهت دادن و كنترل محدوده نور استفاده 

كنيد.
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براي پروژكتورهاي بدون لنز و حفاظ بهتر است كه ديفيوزها را دور از آنها استفاده 
كرد. اين پانل ها مي توانند منابع متعدد نور را به صورت يك منبع نور واحد و نرم و 
داراي روشنايي كم كنتراست در آورند. اين پانل ها مي توانند در باالي صحنه هاي 
خارجي و داخلي نصب شوند تا يك حجم نوري نرم )مانند روزهاي ابري( ايجاد 
كند و همچنين اين پانل ها در موقعيت هاي مختلف براي نرم كردن نور خورشيد 

نيز كاربرد دارند.

طراحي نور در لوکیشن خارج از استودیو
هميشه  اين فرصت وجود ندارد كه مدير تصويربرداري يا نورپرداز بتواند از قبل، 
لوكيشن را بازبيني كند. برنامه هاي خبري و گزارشي يا برخي از مستند ها از اين 
نوع هستند. در اين موارد بايد بعد از حضور در لوكيشن و بررسي آن، خيلي سريع 
برق  يا  باتري  به وسيله  را  آنها  و  كرد  را مشخص  نور  پايه هاي  استقرار  محل هاي 
شهري روشن كرد. دقت كنيد كه چراغ ها در تيررس لنز دوربين نباشد و بدون 

اينكه سايه هاي زشت ايجاد كند نوري قابل قبول به صحنه بدهد.
در كارهاي خبري و گزارشي مهم  نيست كه تصوير از اكسپوز قابل قبولي برخوردار 
بهتر  هستيد،  نوري  طرح  سريع  اجراي  به  مجبور  مستند  موقعيت  در  اگر  باشد، 
آنها  كنترل  و  محيطي  نورهاي  كمك  با  و  صحنه  واقعيت  از  وام گرفتن  با  است 
از چند چراغ محدود  استفاده  با  نهايت  در  و  پرچم  پايه  و  رفلكتور  ديفيوزرها،  با 
نورپردازی را انجام دهيد. اين طرح نوري با وفاداري به وجوه مستند صحنه، شما 
داستاني  كارهاي  در  فيلم كمك خواهد كرد.  پيام  انتقال  به هدف  در رسيدن  را 
عمدتاً بازبيني لوكيشن از قبل انجام مي شود و اين امكان را به تمام عوامل صحنه، 
به خصوص كارگردان، تصويربردار، نورپرداز، صدابردار و طرح صحنه مي دهد كه 
با آمادگي كامل و طرح هاي دقيق از قبل تعيين شده كار را شروع كنند. دغدغه 
از  جاهايي  چه  در  را  چراغ ها  كه  است  اين   نورپرداز  يا  تصويربرداري  مدير  مهم 
صحنه مخفي كند، باري كوداها را كجا نصب كند، محل استقرار جعبه تقسيم برق 
تابلو به چراغ ها و شيوه كابل كشي چگونه خواهد  از  انتقال برق  كجاست و نحوه 
بود. صدابردار نيز با توجه به جاي چراغ ها مي تواند حركات بوم صدا در صحنه و 
با  و مشورت  نياز  در صورت  كند. طراح صحنه هم  كنترل  را  احتمالي  سايه هاي 
نور پرداز مي تواند چند چراغ دكوري مثل آباژور، چراغ ديواري، لوستر يا المپ نئون 
را در بعضي جاها در صحنه نصب كند و در نهايت گروه برق كار و نور هم محل هاي 

عبور كابل و مخفي كردن آن را خواهند يافت.
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شیوه تدریس  

توازن نور رنگي با رنگ هاي صحنه 
و  شده  انجام  عملي  تست  جدول،  طبق  فرايند،  اين  با  هنرجويان  آشنايي  براي 
تصويربرداري شود. با استفاده از چارت رنگي پيگمنتي و فيلترهاي رنگي ژالتيني 

و تأثير نورهاي رنگي در چارت اين تست را انجام دهيد.

طراحي نور
در فعاليت طراحي و اجراي نور ميزانس ساده در كالس، بهتراست اين تمرين را با 
چندين طرح نوري تصويربرداري كنيد و هنرجويان را در چند گروه تقسيم كرده 
و اين تمرين را اجرا كنند. بعد از تصويربرداري و نمايش آن در كالس، تمرين هاي 

نوري را با يكديگر مقايسه كنند و نقاط قوت و ضعف هر كدام را بررسي نمايند.

نکات ایمنی و بهداشت   

رعايت نكات ايمني مربوط به استفاده از جريان برق، ارتفاع، آتش سوزی با استفاده 
از سيم كشی مناسب، استفاده از نردبان مناسب، دستكش كار، كفش مناسب

شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازي  

فعاليت هاي كالسي و كارگاهي، مشاهده عملكرد، آزمون عملكردي
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 ارزشیابی شایستگی انتخاب تجهیزات و طراحي فني نور

شرح کار:
باز بينی طرح دكور در استوديو يا لوكيشن خارج از استوديو براساس متن، بررسی فنی محل نورپردازی، طراحی پالن 
نور، تهيه تجهيزات براي لوكيشن خارج از استوديو، بررسي تجهيزات نور داخل استوديو، بررسی منابع انرژی برق و 

باتری در لوكيشن خارج از استوديو

استاندارد عملکرد: 
انتخاب تجهيزات و تهيه نقشه نورپردازی و استفاده از آن در يك برنامه كوتاه تلويزيونی براساس طرح برنامه

شاخص ها:
انتخاب تجهيزات نوری استاندارد باتوجه به ويژگی های موجود در طرح و تصوير مورد نظر

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: 

زمان : 30 ساعت
مکان: كارگاه تصويربرداری

ابزار و تجهیزات:  
قلم، كاغذ، جعبه ابزار كامل، انواع منابع تغذيه و كابل های مربوط، انواع لوازم نصب نور )گيره ها، سه پايه و...(، انواع 

پروژكتورها )با دمای رنگی مختلف(، انواع بازتابنده ها

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

بازبينی طرح دكور در استوديو يا لوكيشن خارج از استوديو بر اساس 1
1متن

2بررسی فنی محل نورپردازی2

2طراحی پالن نور3

2تهيه تجهيزات براي لوكيشن خارج از استوديو4

2بررسي تجهيزات نور داخل استوديو5

2بررسی منابع انرژی برق و باتری در لوكيشن خارج از استوديو6

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
نگرش: مسئوليت پذيري )N72(، رعايت نكات ايمني مربوط به استفاده از جريان 
برق، ارتفاع، آتش سوزی با استفاده از سيم كشی مناسب، استفاده از نردبان مناسب، 
دستكش كار، كفش مناسب، عدم تخريب محيط زيست طبيعي و انساني در هنگام 

استفاده از تجهيزات، روحيۀ كار جمعی

2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندي: اجراي نور صحنه واحد یادگیری 2ـ پودمان 3

رئوس محتواپودمانواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

پالن 3اجراي نور صحنهجلسه 1 براساس  نورپردازي  براي  كابل كشي  چگونگي 
31نور

31آشنايي با نورپردازي كالسيك3اجراي نور صحنهجلسه 2

4ـانجام نورپردازي كالسيك )عملي(3اجراي نور صحنهجلسه 3

4ـنورپردازي چهره ساكن )عملي(3اجراي نور صحنهجلسه 4

4ـنورپردازي گروهي )عملي(3اجراي نور صحنهجلسه 5

4ـنورپردازي در حركت )عملي(3اجراي نور صحنهجلسه 6

4ـاجراي نور در دكور استوديويي )عملي(3اجراي نور صحنهجلسه 7

2ـارزشيابي، اجراي نور در استوديو براساس پالن نور3اجراي نور صحنهجلسه 8
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مقدمه   

کابل کشي
اطالعات  سكانس،  يك  تصويربرداري  براي  نوري  لوازم  و  نيازها  ارزيابي  هنگام 
مختصري درباره كابل ها و ظرفيت آنها براي برق كارها يا كارگردان فني گروه نور 

بسيار الزامي است.

مواد و تجهیزات   

قلم، كاغذ، جعبه ابزار كامل، انواع منابع تغذيه و كابل های مربوط، تابلوي برق، انواع 
لوازم نصب نور )گيره ها ، سه پايه و...( انواع پروژكتورها )با دمای رنگی مختلف(، 

انواع بازتابنده، انواع فيلتر.

دانش افزایی   

افزايش  كابل ها  ظرفيت  يا  و  باشد  زياد  برق  انرژي  منبع  از  چراغ ها  فاصله  اگر 
يابد،ولتاژ موجود در سر چراغ ها به ناچار افت خواهد داشت. با افت ولتاژ، شدت 
نور و دماي رنگ )كلوين( نيز افت پيدا مي كند. از اين رو طول كابل ها بايد در حد 
افت  تا  باشند  باشد و همچنين خود كابل ها هم داراي قطر مناسب  امكان كوتاه 
برق به حداقل برسد. هنگام كار در مكان هاي واقعي، ممكن است ولتاژ در خالل 

واحد اجرای نور صحنه
یادگیری 2

پودمان 3 : نورپردازی
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مدتي كه بيشترين بار برق مصرف مي شود، افت كند، يعني موقعي كه همسايه ها 
وسايل برقي پرمصرف را هم زمان روشن كنند، كابل ها تا حدي مي توانند بار اضافه 
از  بيش  كه  كابل هايی  دمای  كنند.  تحمل  كوتاهي  مدت  براي  را  خود  بركشش 
كشش عادی خود بار حمل می كنند زياد شده و احتمال آتش گرفتن آن وجود 
شود.  خنك  لزوم  حد  در  بايد  )آتش سوزی(  فاجعه  اين  از  جلوگيری  برای  دارد. 
كار  اين  گرفت،  به كار  است  پيچيده شده  قرقره  دور  حالي  كه  در  نبايد  را  كابل 
سبب مي شود، القا، گرماي بيش از حد به وجود آيد و ظرفيت كابل تا حدود نيمي 
كاهش يابد. استفاده از تابلوي برق سه فاز در كابل كشي و نورپردازي لوكيشن هاي 
خارجي بسيار ضروريست. كابل سه فاز اصلي از منبع اصلي انرژي مثل كنتور يا 
تير برق يا مولد سيار توليد برق به وسيله جك به تابلو منتقل مي شود. كابل سه 
فاز بسيار قطور بوده و داراي ظرفيت بااليي است. تابلو مجهز به دسته اصلي روشن 
نام شاتل است و براي هر فاز برق، يك فيوز جداگانه در آن  يا خاموش كردن به  

طراحي شده است.
هر فاز داراي تعدادي پريز است كه براي انتقال برق از تابلو به چراغ ها از آنها استفاده 
فاز تقسيم كرد كه مشكالت  بين سه  را  انرژي مصرفي  بايد  مي شود، هنگام كار 
احتمالي گرفته شود. استفاده از لوازم ايمني به خصوص دستكش مخصوص، براي 

برق كار الزامي است.

سبک های نورپردازی
بسته به داستان فيلم و سليقۀ مدير تصويربرداری، سبك های نورپردازی متعددی 
وجود دارد ولی در شكل كالسيك، سه سبك اصلی در نورپردازی می توان تعريف 

كرد:
1   سبک نورپردازی مایه روشن1

در اين روش صحنۀ مورد نظر به شدت روشن شده و از نورهای زيادی در صحنه بهره 
گرفته می شود. در اين سبك كه به آن حمام نوری نيز می گويند، نور چراغ ها پراكنده، 
نرم و بدون سايه هستند. حالت طبيعی و شفافيت نقاط روشن در اين روش نورپردازی 
بسيار قابل توجه است. به همين دليل هماهنگی نورپرداز با دكوراتور و طراح صحنه و 
لباس از اهميت خاصی برخوردار است. در فيلم های شاد، كودكانه و كمدی از اين سبك 
نورپردازی بيشتر استفاده می شود. البته بايد دقت داشت برای عدم توهم در روشن  بودن 
بيش از حد تصوير يا اوراكسپوز شدن آن، می توان از وسايلی با رنگ های تيره در صحنه 
يا در لباس بازيگران بهره جست. نورپردازی مايه روشن كه با نواحی تيره مشخص و 

كوچك تری تحقق يابد، درخشش و حيات، شادی و لطافت را القا می كند. 

High Key ـ1
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2   سبک مایه تیره1 
در اين سبك برخالف سبك مايه روشن، بيشتر از نورهای لكه ای و اسپات بهره 
گرفته می شود و برای ايجاد فضاهای خيالی، دلهره آور و مرموز و پر از ترس استفاده 
می گردد. كنتراست و اختالف سايه روشن در اين سبك زياد است و سايه ها كاربرد 

ويژه ای در نورپردازی دارند.
 

3   سبک سایه  روشن2 
نورپردازی عادی و معمولی كه سايه  روشن های بدون اغراق در كنار يكديگر، فضای 
غالب نوری صحنه را خلق می كند. فيلم های واقع گرايانه با بهره جويی از نورپردازی 

طبيعی در اين سبك نورپردازی می شوند. 

Broad Lighting ـGraduated Tonality                           3 ـLow Key                              2 ـ1

کار کالسی هنری  نقاط  نورپردازی،  متفاوت  سبك های  در  مختلف  فيلم  چند  ديدن  با 
بپردازيد. گفت وگو  و  بحث  به  در كالس  و  كنيد  بررسی  را  هركدام 

نورپردازی کالسیک چهره ثابت
1  نورپردازی پهن3

در اين روش منبع نور اصلی طوری قرار می گيرد تا گونۀ نزديك به دوربين روشن 
شود و گونه ای كه از دوربين دورتر است نسبتاً در تاريكی واقع شود. ارتفاع اين نور 
حدود 60 تا 100 سانتی متر باالی خط نگاه است و حدود 70% صورت را روشن 
می كند. به مثلث زير چشم راست، خوب توجه كنيد )تصوير1(. دقت كنيد اين نور 
كه نور اصلی يا كی اليت است، نقطه ای نباشد. در مرحله بعدی نورهای مكمل يا 
فيل اليت را، هم ارتفاع خط نگاه )تصوير2( و سپس نور پس زمينه و بك اليت را 

اضافه كنيد.

تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4
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2   نورپردازی باریک1
در اين روش منبع نور،گونۀ دورتر از دوربين را روشن كرده و گونه ای كه به دوربين 
نزديك است، نسبتاً در تاريكی قرار دارد و حدود 30% آن روشن است )تصوير 5( 
به مثلث نور روی گونه سمت چپ كه در ناحيه تيره تشكيل شده است دقت كنيد. 

نورهای مكمل، پس زمينه و پشت سر هم در تصاوير بعدی اضافه شده است.

Butterfly Lighting ـNarrow Lighting                      2 ـ1

تصویر 5تصویر 6تصویر 7تصویر 8

در ارزيابی شما بين تصوير 4 و 8 كدام يك جوان تر است؟

3   نور پروانه ای2
در اين روش منبع نور اصلی در مقابل صورت قرار می گيرد 
و بيشتر برای بانوان كاربرد دارد. در اين حالت نوری تخت، 

صورت را روشن می كند. 
آيا اين روش نورپردازی را می پسنديد؟

با هنرجويان خود به فعالیت کارگاهی از 4 پروژكتور روش های نورپردازی فوق را  با استفاده 
دقت تمرين و اجرا كنيد؛ سپس از آن تصويربرداری يا عكاسی كنيد و در مورد 

آن تصاوير در كالس به بحث و گفت وگو بپردازيد.
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 نورپردازی در حركت     

اگر موضوع ساكن باشد، قاعدتاً بايد جزئيات چهره را به دقت بررسي كرد؛ تصميم 
را كم اهميت جلوه  تأكيد كرد و كدام جنبه ها  به كدام جنبه هاي موضوع  گرفت 
داد. با اندك تغييري در جاي نور يا ارتفاع آن مي توان جلوۀ نور چهره را متفاوت 
 كرد و عيوب احتمالي را از بين برد. حال اگر بخواهيم موضوعي در حال حركت 
را نورپردازي كنيم، چه اتفاقي مي افتد؟ در تلويزيون و سينما، آرايش نور بايد به 
نحوي باشد كه علي رغم حركت موضوع و دوربين، جلوۀ صحنه تداوم داشته باشد. 
بيننده نبايد تغييري در نمود خصايص موضوع احساس كند؛ مانند شكل، اندازه، 

سن و سال، جذابيت و نيز زمان و شرايط محيط.
مثاًل به نحوي كه با قطع از نماي يك دوربين به دوربين ديگر، يكي در روز جلوه 
باشد و ديگري در  از شادي داشته  نما، حالتي  يا يك  كند و ديگري در شب؛ و 
چه  بيننده  اينكه  جمله  از  دارد؛  بستگي  عامل  چند  به  پيچيدگي  اين  مصيبت! 
چيزي را نگاه مي كند و عيوب را تا چه حدي مي بيند و به دليل درگير شدن ذهن 
با موضوع از كنار برخي اشكاالت به راحتي بگذرد. همچنين برجسته نمايي چهره در 
حركت در نماهاي باز تمام قد و از فاصله اي دورتر كمتر مورد توجه قرار مي گيرد، 
اما در نماي متوسط و بسته تر اين امر اهميت بيشتري مي يابد. اگر حركت سوژه در 
نما تند باشد، برجسته نمايي ضعيف چهره در نورپردازي ممكن است ناديده گرفته 
شود. اما با آرام شدن سوژه مي توان با به كارگيري اصول نورپردازي ساكن، جلوه 

بهتري خلق كرد.

شیوۀ نورپردازي در حركت    

براي نورپردازي موضوعات متحرك، شيوه  هاي متعددي وجود دارد، ولي تمام اين 
روش ها  از اصل مثلث نور )نور اصلي، پُركننده، پشت( پيروي مي كنند. ذكر اين اين 
نكته ضروري است كه در بعضي موارد مي توان با روش هاي سليقه اي و شخصي، در 
موضوعات خاص، مكان هاي خاص و البته با رعايت اصل نورپردازي، جلوه هاي ويژه اي 

خلق كرد. 
بهتر است براي كسب جلوۀ مطلوب، هر نما را به طور جداگانه نورپردازی كرد. اين 
اينكه زواياي دوربين  امر در سينما يك اصل است و در تلويزيون نيز مشروط به 
محدود باشد و دقيق طراحي شده باشد، امكان پذير است. حتي در برداشت هاي كاماًل 
طوالنی و متداوم نيز نورپردازي مطلوبي كه بتواند به خوبي حركت موضوع و زواياي 
مختلف دوربين را تغذيه كند، امكان پذير است. در صورتي كه حركات، تنوع زيادی 
داشته باشند، ممكن است كاستي هايي را بپذيريد و بخشي را با كيفيتي باالتر و بخشي 
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را در حد مطلوب نورپردازي كنيد. 
نورپردازي به روش های زير انجام می شود:

1   نورپردازي سراسري با روش مثلث نور براي نواحي كوچك )تصوير1( يا به صورت 
تفكيك شده براي نواحي گسترده )تصوير2( اين اولين روش به اصطالح نورپردازي 
عمومي است. در اين روش اگر دوربين ها از نماهاي ضربدري اجتناب  كنند، با كمي 
شانس ممكن است به نتايج خوبي دست يافت. اين نوع نورپردازي تابع محدوديت هاي 

صحنه مثل ساختمان دكور يا بازوي ميكروفون است.
2   نورپردازي ناحيه اي با دو نور اصلي، نور پشت و نور پركننده: اين نورپردازی روش 
بهتری است كه موقعيت را به دو بخش، كه يك يا دو نور پشت دارند، تقسيم می كند. 

)تصوير3(

تصویر 3تصویر 2تصویر 1

3   نورپردازي با نور نرم جلو همراه با نور پشت سه چهارم )تصوير4( در اين روش 
با تدارك يك زمينۀ نور سراسري قدرتمند و يا با اتكاي نورپردازي كل صحنه بر نور 
تخت مي توان از تاريك ماندن صحنه جلوگيري كرد. گرچه در اين روش موضوع 

غالباً به  وضوح ديده مي شود، اما نتيجه تخت و يكدست است. 
4   نورپردازي با نورهاي اصلي جانبي: نورهايي كه در امتداد اضالع دكور مي تابد و 
نور اصلي، نورپشت را نيز فراهم  مي سازد، همراه با نور نرم پُركننده از جلو )تصوير5( 
اين روشي است پيچيده تر كه زواياي طراحی   شده دقيقي را براي نور نرم جلوی 
دكور فراهم می سازد و در نهايت نور با كيفيت عالي به  دست مي  آيد. در امتداد 
موقعيت هاي  از  اقتضاي هر يك  به  لكه اي  نيز چراغ هاي  ديواره هاي جانبي دكور 
بيشتر محل های دوربين  لكه اي در  اين چراغ هاي  با دقت مستقر مي شوند.  بازي 
زواياي مناسبي به عنوان نور اصلي و نور پشت دارند و براي دوربين هاي مستقرشده 
در جوانب نور به شمار مي روند و براي دوربين هاي جلو كه تصاوير نيمرخ مي گيرند، 

نور جانبي مناسبي به حساب مي آيند.
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تصویر 5تصویر 4

5   موقعيت هاي متمركزي كه با روش مثلث نور و به طور مجزا نورپردازي شده اند 
موضوع  هر  روش هاست.  ممتازترين  و  پيشرفته ترين  اين  روش  )تصاوير6     و 7   ( 
حتي االمكان به طور مفرد با نور اصلي، پركننده و نور پشت مخصوص خود روشن 
مي شود. اين طراحي ظريف نور كه با پراكنده بودن مواضع و محدود بودن حركات 
ارائه  فوق العاده اي  نور  پرداخت  مي شود،  انجام  بيشتري  سهولت  با  بازيگران  سر 

مي دهد.

تصویر 7تصویر 6

6   مي توان موضوع را با چراغ هاي خاص 
آن دنبال كرد )Follow( مثاًل با نور لكه اي 
دنبال كننده )تصوير 8( در اين روش صحنه 
به اندازۀ نياز روشن می گردد و سوژۀ اصلي 
به وسيلۀ نور لكه اي دنبال شده و برجسته 
مي شود. اين روش براي برخي از موقعيت ها 

كاربرد دارد.
تصویر 8
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تمرین هایي براي نورپردازي در حرکت

در تصاوير زير نمونه های ديگري از نورپردازي در حركت ترسيم شده است كه 
هنرجويان مي بايست آنها را اجرا نموده و نور سوژه را در موقعيت هاي مختلف 

صحنه بررسي كنند.

روش هاي فوق را به دقت اجرا نمایيد و در موقعيت هاي مختلف دوربين در فعالیت کارگاهی
صحنه، نور سوژه را بررسي كنيد. كدام روش بهتر است؟ معایب و محاسن 
به بحث و گفت و گو  با یکدیگر  را بررسي كنيد و در مورد آن  هر روش 

بپردازید.

فعالیت کارگاهی
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آنچه در نورپردازی بسيار اهميت دارد، اين است 
كه موضوع در روشنايی ها و تاريكی ها در موقعيت 
مناسب نور قرار بگيرد و بيننده را با خود همراه 
تكنيك  و  اصول  از  نورپردازی  گرچه  سازد. 
كالسيك بهره  می برد ولی هميشه سليقه و ذوق 

نورپرداز، تكميل كننده آن خواهد  بود.

مباحث نورپردازی هيچ وقت تمامی ندارد. برای نور هر صحنه ای به دقت انديشه 
كنيد. نورها و سايه ها را در ذهن خود مجّسم كنيد و سپس جای چراغ ها را معين 
نماييد. شايد با تغييری كوچك در زاويه، شدت، ارتفاع و كيفيت نور بتوان نتيجه 

بهتری گرفت. بنابراين فقط هنرجويان را وادار به تمرين كنيد.

چهار مقوله در نورپردازی   

خلق فضاهاي نوري براي پيشبرد داستان، ايجاد منطق نوري براساس واقعيت و 
لوكيشن، تداوم1 )راكورد( نوري براي ايجاد يك دستي در نورپردازي و نسبت هاي 
نوري براي ايجاد حالت هاي سايه روشن )كنتراستي( از جمله اهداف مهم نورپرداز 

در سينما و تلويزيون است.
1   فضای نوری 

فضای نوری رسيدن به طرحی از نورپردازی است كه داستان در بستر آن تعريف 
می شود، مثل فضای نوری در فيلمی جنايی پليسی، فيلمی عاشقانه و درام.

2  منطق نوری
 گاهی الزم است براساس شرايط نور محيطی يا در لوكيشن، نورپردازی براساس 
واقعيت نور صحنه صورت گيرد؛ مثال: در يك اتاق با دو پنجره بزرگ و يك لوستر، 
جای منابع نور در صحنه مشخص است. نوری كه از پنجره وارد می شود و نوری 
كه به وسيله لوستر صحنه را روشن كرده  است. بقيه نورها براساس اين دو منبع نور 

در صحنه تعريف می شوند.
3  تداوم نوری

بايد دقت داشت كه در يك سكانس كه از پالن های متعددی در اندازه های متفاوت 
تشكيل شده است، نوع نورپردازی پالن باز و بسته تغييری نكند؛ مثاًل اگر در پالن 

                   record ـ1
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باشد.  تاريك  بسته هم همان طرف  نمای  در  است  تاريك  راست سوژه  باز طرف 
همچنين سايه روشن های صحنه نيز در پالن های متفاوت، نبايد تغييرات محسوسی 

داشته باشد.
طراح نور يا نورپرداز بايد جای چراغ ها را به خاطر بسپارد تا با توجه به جابه جايی 
دوربين، تداوم نور صحنه به هم نريزد. بيننده همواره بايد احساس كند كه در تمام 

سكانس يك روش نوری حاكم است.
4   نسبت نوری1 

نور،  نسبت  است.  برخوردار  ويژه ای  اهميت  از  نورپردازی  در  به سايه  نور  نسبت   
شدت اختالف روشنايی در طرفين چهره است، اينكه نور اصلی چند برابر نور مكمل 
شدت داشته باشد. كم يا زياد بودن نسبت نورها در صحنه، كنتراست نور صحنه را 
كنترل می كند. برای مثال نسبت نور 3 به 1 به اين معنی است كه شدت نور اصلی 

در برابر شدت نورمكمل است.

شیوه تدریس   

فعالیت
نوری، کارگاهی 1 فضای  مقوله های  هنرجويان  شود.  داده  نمايش  در كالس  فيلم  چند 

بررسی كنند. را  نوری  تداوم  و  نوری  منطق 

فعالیت
نسبت های مختلف نوری را روی يك چهره ثابت نورپردازی كنند.کارگاهی 2

نکات ایمنی و بهداشت   

رعايت نكات ايمني مربوط به استفاده از جريان برق، ارتفاع، آتش سوزی با استفاده 
از سيم كشی مناسب، استفاده از نردبان  مناسب، دستكش كار، كفش مناسب، دقت 

در به كارگيري تجهيزات نورپردازي.

شیوه  ارزشیابی  اهداف توانمندسازي   

مشاهده عملكرد، آزمون عملكردي

 lighting ratio ـ1 
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 ارزشیابی شایستگی اجراي نور صحنه

شرح کار:
نصب چراغ ها، كابل كشی در لوكيشن خارج از استوديو، نصب فيلترها و بازتابنده ها، نورپردازي، نورپردازي در استوديو، 

نورپردازی در لوكيشن خارج از استوديو، آماده سازی نهايی نور جهت تصويربرداری و كنترل تصوير

استاندارد عملکرد: 
اجراي نور يك برنامه كوتاه تلويزيونی براساس نقشه نورپردازي  

شاخص ها:
1  تطابق جهت نورها با طرح داستانی و تصويری و موقعيت قرارگيری دوربين

2  عدم وجود سايه های مزاحم و سايه های چندگانه

به  توجه  با   )under ـ Exposure( اندازه  از  كمتر  و   )over ـ Exposure( اندازه  از  بيش  نوردهی  وجود  عدم    3

دوربين نورسنجی  و  نورپردازی 
4  تطابق دمای رنگی حاكم بر محيط با طرح داستانی و فضای تصويربرداری

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : 30 ساعت            مکان: كارگاه نورپردازی

ابزار و تجهیزات:  
قلم، كاغذ، جعبه ابزار كامل، انواع منابع تغذيه و كابل های مربوط، تابلوي برق، انواع لوازم نصب نور )گيره ها، سه پايه 

و...( انواع پروژكتورها )با دمای رنگی مختلف(، انواع بازتابنده، انواع فيلتر

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
2نصب چراغ ها، كابل كشی در لوكيشن خارج از استوديو1
1نصب فيلترها و بازتابنده ها2
2نورپردازي3
2نورپردازي در استوديو4
2نورپردازی در لوكيشن خارج از استوديو5
2آماده سازی نهايی نور جهت تصويربرداری و كنترل تصوير6

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
نگرش: مديريت مواد و تجهيزات)N66(، رعايت نكات ايمني مربوط به استفاده 
استفاده  مناسب،  سيم كشی  از  استفاده  با  آتش سوزی  ارتفاع،  برق،  جريان  از 
از نردبان  مناسب، دستكش كار، كفش مناسب، دقت در به كارگيري تجهيزات 
به كارگيري  هنگام  در  استوديو  از  خارج  محيط  تخريب  عدم  نورپردازي، 
تجهيزات، عدم آلوده كردن محيط زيست با مواد مصرفی همچون المپ ها، فيلتر 

هوا و ... روحيه كار جمعی

2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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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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آشنایي با عوامل استودیو   

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 



129

بخش دوم: دروس و جلسات

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. 
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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.
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نمونه جدول بودجه بندي: انتخاب و آماده سازي تجهیزات فني صدا واحد یادگیری 1ـ پودمان 5 

رئوس محتواپودمانواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

انتخاب و آماده سازي تجهيزات جلسه 1
آشنايي با مفهوم صدا، گوش انسان و مشخصات 5فني صدا

ـ4صوت

انتخاب و آماده سازي تجهيزات جلسه 2
فني صدا

22انواع ميكروفون از لحاظ ساختار  )بخش اول(5

22انواع ميكروفون از لحاظ ساختار  )بخش دوم(5جلسه 3

22كاربرد انواع ميكروفون براي فيلمنامه هاي مختلف5جلسه 4

31آشنايي با لوازم جانبي صدابرداري5جلسه 5

31آشنايي با ميكسرها و مفهوم اگوستيك5جلسه 6

2ارزشيابي، مهارت كار با ميكروفون ها، بوم و ميكسر5جلسه 7

نمونه جدول بودجه بندي: ضبط صدا واحد یادگیری 2ـ پودمان 5

رئوس محتواپودمانواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

22آشنايي با فيلمنامه و طراحي اوليه فضاي صوتي صحنه5ضبط صداجلسه 1

22پرسپكتيو صدا و آشنايي با اندازه هاي نما و زواياي دوربين5ضبط صداجلسه 2

22صدابرداري همگام با حركات دوربين5ضبط صداجلسه 3

31آشنايي با صدابرداري در فضاهاي مختلف5جلسه 4

4ـصدابرداري در فضاي بسته )عملي(5جلسه 5

4ـصدابرداري در فضاي باز )عملي(5جلسه 6

4ـصدابرداري دراستوديو )عملي(5جلسه 7

4ـصدابرداري با شيوه هاي بوم مني ، تداوم صوتي5جلسه 8
2ـارزشيابي، مهارت صدابرداري و بوم مني در فضاي مختلفجلسه 9
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مقدمه  

امروزه يكي از جذابيت هاي شبكه هاي تلويزيوني توليد فيلم هاي داستاني به  صورت 
سريال و تله فيلم است كه مباني صدا در آنها تقريباً شيوه هاي سينمايي داشته و 
در همان راستا حركت مي كند و با اندك تفاوتي از نظر تجهيزات و محتوا، شيوه  
كار تقريباً به همان شكل است و چون حجم مخاطبان تلويزيون در كشور ما بيش 
از سينماست گونه هاي مختلف فيلم اعم از مستند هاي مختلف و انواع برنامه هاي 
فيلم هاي  انواع  و  پژوهشي  علمي  كارهاي  و  مسابقات  و  داستاني  مستند  خبري، 

داستاني را دربر مي گيرد.
مي بينيم  كه  را  اشيايي  و  اشخاص  تصوير  كه  نظر مي رسد  به  فيلم ها  در  معموالً 
هركدام داراي اصواتي هستند. در فرايند فيلم سازي، باند صدا از تصاوير جدا است 
و مي توان به طور مستقل دخل و تصرف هايي را بر روي آن انجام داد. صدا مانند 
ساير تكنيك هاي فيلم تغيير پذير و متنوع است. مطالعه صدا مشكل تر از مطالعه 

ساير تكنيك هاست. 
براي  بماند.  پنهان  عين حال  در  و  باشد  داشته  نيرومندي  تأثيرات  مي تواند  صدا 

شناخت قدرت صدا الزم است، ابتدا ياد بگيريم كه خوب گوش دهيم.
صدا جنبه  هاي سمعي، بصري و ذهن مخاطب را درگير مي كند و تجربه ادراكي 
كامل تري را به بيننده ارزاني مي دارد. صدا فعاالنه نحوه درك و تفسير تصاوير را 

در بيننده شكل مي دهد.

مواد و تجهیزات  

لوازم التحرير، فازمتر،انواع دستگاه های ضبط صدا، ريكوردر، انواع ميكروفون ها، بوم، 
كابل صدا، بادگيرها، گيره ميكروفون ها، پايه ميكروفون ها، هدفون. انواع دستگاه های 

ضبط صدا، ريكوردر، بوم، كابل، دسته ميكروفون ها.

انتخاب و آماده سازی تجهیزات فنی صدا واحد 
یادگیری

 ضبط صدا 1 و 2

پودمان 5 : دستیار صدا
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دانش افزایی  

ویژگي هاي صوتي
بررسي ويژگي هاي صوتي مبحثي مفصل است كه مطالعه آن خارج از اهداف اين 
كتاب است. با اين حال برخي از ويژگي هاي ضروري آن را به شيوه اي كه درك 

مي كنيم مطالعه خواهيم كرد.

بلندي صدا
 صدايي را كه مي شنويم نتيجه ارتعاشاتي در هواست. دامنه يا وسعت اين ارتعاش ها 
باعث مي شود كه بلندي يا حجم صدا را حس كنيم. حجم صدا در فيلم هميشه 
مي تواند دستكاري شود. به عنوان مثال: در يك نماي دور )النگ شات( از فضاهاي 
گفتگو  به  شروع  و  مالقات  را  يكديگر  نفر  دو  ترافيك،  و  آمد  و  رفت  پر  شلوغ، 

مي كنند. در هنگام گفت وگو بلندي سر و صدا و ترافيك افت مي كند.
گاهي اوقات بلندي صدا به فاصله مربوط مي شود به  گونه اي كه هرچه صدا بلند تر 

شود فاصله منبع صدا با ما كمتر است.
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دانگ
دانگ يا همان »زيري« و »بمي« صدا، توسط 
اغلب  مي شود.  تعيين  صوت  ارتعاش  فركانس 
مي شنويم  روزمره  زندگي  در  كه  صداهايي 
صداهاي  همانند  هستند.  مركب«  »صداهاي 
فركانس هاي  از  مجموعه اي  كه  فيلم  يك 
در  مهمي  نقش  صدا،  دانگ  است.  مختلف 
تشخيص و تمييز دادن اشيا و صدا هاي مختلف 
در يك باند صداي فيلم دارد. مثاًل صداهايي با 
دانگ پايين، اشيای تو خالي را به ذهن متبادر 
باالتر  دانگ  با  در حالي كه صداهايي  مي كند، 
)مانند كشيدن صداي ناخن روي تخته( سطوح 

نرم تر، فشرده تر و زبرتر را القا مي نمايد. 

طنین
تركيبات هارمونيك هر صدا به آن لحن خاصي مي دهد كه در موسيقي آن را طنين 
مي گويند. طنين نسبت به دامنه و فركانس، اهميت كمتري دارد؛ اما در حس صدا 
ضروريست. مثال: وقتي در مورد كسي مي گوييم صداي تو دماغي دارد، به طنين 

صداي او اشاره مي كنيم. 
بلندي، دانگ و طنين به عنوان اجزاي تشكيل  دهنده صداي فيلم معموالً در كنش 
به  شود.  پرداخته  و  ساخته  فيلم  يك  صوتي  بافت  تا  هستند،  متقابل  واكنش  و 
بياني ساده تر باعث مي شود كه بين صداهاي فيلم تمايز قائل شد. مي توان صداي 

شخصيت هاي مختلف فيلم را از طريق اين ويژگي ها تشخيص داد.
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تنوع صدا
)افكت(.  به سه وجه وجود دارد: گفتار، موسيقي و جلوه هاي صوتي  صدا در سينما 
امروزه به تنوع صدا باند بين الملل گفته مي شود. در باند بين الملل گفتار يا ديالوگ، 
باند جدايي دارد كه در صورت نمايش در كشور هاي ديگر امكان دوبله داشته باشد. 
در  تكنيك صدا  اصلي  قرار مي گيرد. هدف  مقوله  در چند  گاهي يك صدا هم زمان 
سينما، جهت دادن به توجه بيننده است. يعني ايجاد وضوح و سادگي در باند صدا، به 
گونه اي كه عناصر مهم برجسته شوند. معموالً ديالوگ هايي كه جنبه اطالعات داستاني 
را دارند با حداكثر وضوح ضبط مي شوند و در چنين شرايطي موسيقي و جلوه هاي 
صوتي پس زمينه نبايد از نظر قابليت شنود با ديالوگ هاي مهم يكسان باشد. در اين 
ميان، جلوه هاي صوتي معموالً از اهميت كمتري برخوردار است. در چنين شرايطي 
القا نمود. فراموش نكنيم  مي توان يك حس كلي و تأثيرگذار از محيط رئاليستي را 
كم اهميت  بودن جلوه هاي صوتي به معناي بي اهميت بودن آن نيست؛ چرا كه حذف 
آسيب  قطعاً  صدا  دراماتيكي  تأثير  و  خواهدشد  آزاردهنده  سكوت هاي  به  منجر  آن 
خواهد ديد. در واقع جلوه هاي صوتي تحت الشعاع صداي اصلي و ديالوگ ها خواهد بود 
به طوري كه در  قرار مي گيرد.  ديالوگ ها  گونه كه موسيقي هم تحت الشعاع  همان 
مكث هاي ديالوگ ها يا جلوه هاي صوتي، وارد ميدان مي شود. اما با توجه به شرايط و 
فضاي دراماتيكي صحنه اين سلسله مراتب مي تواند دستخوش تغييرات شود. مثاًل در 
صحنه هاي پرتحرك، اصوالً جلوه هاي صوتي اولويت پيدا مي كند؛ همان طوري كه در 

صحنه هاي احساسي بدون ديالوگ، موسيقي غالب است.

ریتم
يكي از پيچيده ترين خصوصيات صدا، ريتم است. ريتم شامل يك ضرب يا ضرباهنگ، 
يك سرعت يا تمپو و الگويي از تأكيدها يا ضرب هاي قوي و ضعيف است. اين ويژگي ها 
در موسيقي فيلم به وضوح قابل درك است چرا كه ضرب، تمپو و تأكيد، خصوصيات 
بنيادي تركيب بندي موسيقايي تلقي مي شود. گفتار هم داراي ريتم است. هر شخصيت  
را مي توان از روي »اثرصدا« شناخت كه نه فقط فركانس ها و د امنه هاي ويژه، بلكه 
بازيگر،  گفتار  ريتم  مي دهد.  نشان  را  متمايز  هجايي  تأكيد هاي  و  سرعت  الگوهاي 
عاملي براي كنترل بازي است هرچند كه تدوينگر صدا مي تواند در مرحله صداگذاري 
هم آن  را دستكاري نمايد. جلوه هاي صوتي نيز داراي كيفيت هاي ريتميك هستند. 
صداي لك و لك شروع حركت يك قطار با صداي سرعت گرفتن آن متفاوت است. 
بدانيم حركت هاي درون  پيچيده تر مي شود كه  زماني  فيلم  ريتم صداي  اما مطالعه 
تأكيد(  و  سرعت  )ضرب،  ويژگي ها  همان  با  كه  است  خاص  ريتم  داراي  هم  تصوير 
تصويري  و  صوتي  ريتم هاي  هماهنگ سازي  شرايطي  چنين  در  مي شوند.  مشخص 

اهميت مي يابد.
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فضا
 از آنجا كه صدا از يك منبع صوتي صادر مي شود، داراي بعد فضايي است. چنانچه در 
درون فضاي داستاني فيلم منبع صدا، يك شيء يا شخصيت باشد، آن صدا را داستاني 
مي ناميم. صداي شخصيت ها، صداي حاصل از اشيای موجود در داستان و يا موسيقي اي 
كه از طريق سازهاي موجود در فضاي داستان ايجاد مي شود، همه، صداهاي داستاني 
هستند. صداي داستاني مي تواند هم بيرون از قاب تصوير باشد و هم درون قاب تصوير. 
به عنوان مثال: اگر از قبل مي دانيم كه چند نفر در يك اتاق حضور دارند، از ديدن نمايي 
كه فقط يك نفر از آنها را نشان مي دهد، استنباط نخواهيم كرد كه بقيه رفته اند؛ بلكه 
مي دانيم آنها در بيرون قاب حضور دارند و اگر يكي از آن چند نفر بيرون قاب حرف بزند، 
باز هم فرض ما بر آن است كه آن صدا مربوط به بخشي از فضاي داستان است. بنابراين 
صداي داستان مي تواند هم بيرون قاب و هم درون قاب باشد، متناسب با منبع بيرون يا 
درون قاب. فراموش نكنيم كه فضاي بيرون قاب قابليت آن را دارد كه به اندازه فضاي 
درون قاب اهميت داشته باشد. بنابراين صداي بيرون قاب مي تواند فضايي را كه تا آن 
سوي كنش قابل ديدن، فرا رفته است القا كند. گاه صداي بيرون قاب زمينه ساز كشف 
فضاي جديدي مي شود. به عنوان مثال در تصوير، چند نفر را در حين گفت وگو پشت 
ميز مي بينيم كه ناگهان صداي شليك اسلحه از فضاي بيرون قاب به گوش مي رسد. افراد 
پشت ميز به سمت منبع صدا نگاه مي كنند و بالفاصله فضاي جديدي وارد حوزه ديد 
ما مي شود. امكانات صداي داستاني بسيار است. معموالً فيلم سازان از صدا براي تجسم 
بخشيدن به افكار كاراكترها استفاده مي كنند. بسيار با اين صحنه مواجه شديم كه صداي 
كاراكتر در حالي كه افكارش را بيان مي كند، شنيده مي شود بدون اينكه لب هايش تكان 
اين  نمي توانند  براين است كه كاراكتر هاي ديگر  بخورد. در چنين صحنه هايي فرض 
افكار را بشنوند. در چنين مواردي روايتگر، از صدا براي دستيابي به ذهنيت كاراكتر 
استفاده مي كند و اطالعاتي از ذهنيت او به تماشاگر مي دهد. به طور كلي صدا ممكن 
است داستاني )در فضاي داستان( يا غير داستاني )خارج از فضاي داستان( باشد. اگر 
صدا داستاني است، ممكن است درون قاب يا بيرون قاب و يا دروني )ذهني( يا بيروني 
)عيني( باشد. از شاخص ترين ويژگي هاي صداي داستاني، توانايي آن در القای پرسپكتيو 
صوتي است. پرسپكتيو صوتي عبارت است از حس فاصله فضايي و محل استقرار. گاهي 
پرسپكتيو صوتي مي تواند از طريق حجم صدا القا شود. مثالً صداي بلند به نظر نزديك و 

صداي آهسته به نظر دور مي رسد.
زمان

به وجود  را  فيلم »صداي هم زمان«  نمايش  و تصوير در هنگام  هماهنگ سازي صدا 
اما اين امكان هم وجود دارد كه  مي آورد. صداي هم زمان متداول ترين حالت است. 
از  بعد   يا  قبل   ثانيه  چند  تأخير  با  داستان  توالي  نظر  از  مي شنويم  كه  را  صدايي 
رويدادهايي باشد كه در تصوير ديده مي شود، در واقع وقتي توالي داستان دستكاري 
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ناهمزمان،  صداي  كاربرد  متداول ترين  خواهدشد.  »ناهم زمان«  صدا  باشد،  شده 
فلش بك هاي صوتي است. مثاًل ما كاراكتري را در قاب تصوير مي بينيم ولي صداي 
كاراكتر ديگري را از صحنه هاي قبل تر مي شنويم. در واقع فيلم به واسطه صداي 
ناهمزمان اطالعاتي درباره رويدادهاي داستان به ما مي دهد بدون آنكه خود آن 
رويدادها را نشان بدهد. صداي ناهمزمان همانند صداي همزمان، ممكن است منبع 
بيروني يا منبع دروني داشته باشد. منظور از منبع بيروني، منبعي در جهان ذهني 

كاراكتر و منبع دروني، همان عالم عيني فيلم است.

روابط زماني صدا در سینما

فضاي منبع تولید صدا

غیرداستان
)فضاي خارج داستان(

داستاني
)فضاي داستان( روابط زماني

صداي مربوط به گذشته روي تصاوير 
مربوط به بعد از آن.

فلش بك صوتي، فلش فوروارد تصويري، 
پل صوتي

صداي ناهمزمان:
صدا در ترتيب داستان قبل تر از تصوير 

است.

به  تصاوير  با  همزمان  صورت  به  صدا 
گوش مي رسد.

جلوه هاي  ديالوگ،  بيروني:  صداي 
صوتي موسيقي

صداي دروني: افكار و ذهنيات كاراكترها 
در قالب كلمات

صداي همزمان:
با  همزمان  داستان  ترتيب  در  صدا 

تصوير است

صداي مربوط به زمان بعدتر از تصاوير، 
روي همان تصاوير

فلش فوروارد صوتي، فلش بك تصويري 
ادامه  حال  زمان  تا  كه  صدايي  با 
پيشين  رويدادهاي  بازگويي  مي يابد، 

توسط كاراكتر، پل صوتي

صداي ناهمزمان:
از تصوير  بعد  ترتيب داستان  صدا در 

است.

همزمانی                                                   دیالوگ                                             صدای ذهنی 
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صدا در ترتیب داستان قبل تر از تصویر است
از  قبل تر  لحظه  به  متعلق  مي شنويم،  حاضر  لحظه  در  كه  حالت صدايي  اين  در 
كنشي است كه در قاب تصوير ديده مي شود. حال اگر نشانه هايي دال بر دروني 
بودن صدا وجود داشته باشد )كاراكتري در تصوير ديده شود كه آن را به خاطر 
بياورد( صدا به اين شيوه تمام و كمال متعلق به گذشته نيست، چون يادآوري صدا 
در زمان حال صورت گرفته است. اما چنانچه كاراكتري موجود نباشد كه صحنه 
به طريق  با »فلش بك صوتي« مواجهيم. صدا  اين صورت  بياورد، در  به خاطر  را 
ديگري هم مي تواند به زمان قبل تر از تصوير تعلق داشته باشد. صداي يك صحنه 
ممكن است مدت كوتاهي روي تصوير صحنه بعدي ادامه يابد. اين پديده را »پل 
صوتي« مي نامند. پل صوتي مي تواند از طريق ايجاد انتظاراتي كه به سرعت برآورده 

مي شود، انتقال نرم از يك صحنه به صحنه بعد را ممكن سازد.

صدا در ترتیب داستان همزمان با تصویر است
 اين شيوه معموالً رايج ترين رابطه اي است كه صدا و تصوير در فيلم هاي داستاني 
نشئت  داستاني  فضاي  از  كه  گفتارهايي  يا  موسيقي  صوتي،  جلوه هاي  دارند. 
مي گيرند تقريباً همزمان با تصاوير به گوش مي رسند. صداي همزمان نيز مي تواند 

هم به صورت بيروني )عيني( و هم به صورت دروني )ذهني( باشد.

صدا در ترتیب داستان بعد تر از تصویر است
صداي ناهمزمان داستاني مي تواند در زماني بعد از آن كه تصوير ديده شد، شنيده 
شود. دراين حالت ما تصاوير را به عنوان تصاوير مربوط به گذشته مي بينيم و صدا را به 
صورت صداهايي كه در زمان حال يا آينده حادث مي شوند، مي شنويم. نمونه ساده آن 
را در درام هاي دادگاهي مي بينيم. شهادت شاهد در زمان حال روي باند صدا شنيده 

مي شود. ولي باند تصوير، فلش بكي از يك رويداد پيشين را نشان مي دهد. 

صداي غیرداستاني
غيرداستاني  از صداها، صداي  ديگري  دسته   
داستان  با  زماني  رابطه  هيچ  عموماً  كه  است 
ندارد. وقتي يك موسيقي »رمانتيك« را روي 
بي ربط  كاماًل  مي شنويم،  پرتنش  صحنه  يك 
در  موسيقي  كه  كنيم  تصور  اگر  خواهدبود. 
تصاوير  كه  است  شده  نواخته  زماني  همان 
هيچ  موسيقي  اين  افتاده اند،  اتفاق  پرتنش 

ربطي با فضاي داستان ندارد.
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شیوه تدریس   

كاربرد هاي  با  را  فيلم، شما  كاركردهاي صداي  و  انواع صدا  از  آگاهي  و  شناخت 
اساسي صدا در فيلم آشنا خواهدكرد. پاسخ به پرسش هاي ذيل شما را در تجزيه و 

تحليل صداي فيلم ياري خواهد نمود:
يا  است  گفتار  است،  موسيقي  هستند،  نوع  چه  از  مي شنويم  كه  صداهايي     1

جلوه هاي صوتي؟
2   بلندي، دانگ و طنين صداها به چه نحوي به كارگرفته شده اند؟

3   آيا صداها ارتباط ريتميك با تصاوير دارند؟
4   صدا مربوط به كدام فضاست؟ فضاي داستان يا بيرون از آن؟

نکات ایمنی و بهداشت   

 رعايت نكات ايمنی مربوط به استفاده از جريان برق، ارتفاع، شرايط آب و هوايی 
مختلف، لباس كار مناسب، كفش مناسب

شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي  

فعاليت كالسي و كارگاهي، تحقيق و پژوهش، مشاهده عملكرد، آزمون عملكردي
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ارزشیابی شایستگی انتخاب و آماده سازي تجهیزات فني صدا 

شرح کار:
بررسی دكوپاژ، بررسی فنی مكان صدابرداری، انتخاب و آماده سازی تجهيزات فنی صدا

استاندارد عملکرد: 
انتخاب و آماده سازی تجهيزات فنی صدا برای صدابرداری، يك برنامه كوتاه تلويزيونی 15دقيقه اي بر اساس طرح 

برنامه

شاخص ها:
انتخاب تجهيزات صوتی استاندارد با توجه به ويژگی های موجود در طرح و تصوير مورد نظر

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : 30 ساعت

مکان: كارگاه صدابرداري
ابزار و تجهیزات: 

گيره  بادگيرها،  صدا،  كابل  بوم،  ميكروفون ها،  انواع   ، ريكوردر  صدا،  ضبط  دستگاه های  انواع  فازمتر،  لوازم التحرير، 
ميكروفون ها، پايه ميكروفون ها، هدفون

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1بررسی دكوپاژ1

2بررسی فنی مكان صدابرداری2

2انتخاب و آماده سازی تجهيزات فنی صدا3

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
ارتفاع،  برق،  از جريان  استفاده  به  مربوط  ايمنی  نكات  نگرش: رعايت 
عدم  مناسب  كفش  مناسب،  كار  لباس  مختلف،  هوايی  و  آب  شرايط 
روحيه  باتری ها،  همچون  مصرفی  مواد  با  زيست  محيط  كردن  آلوده 

جمعی كار 

2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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بخش دوم: دروس و جلسات

ارزشیابی شایستگی ضبط صدا 

شرح کار:
ميكروفون گذاری، آزمودن صدای صحنه، بوم گردانی، ضبط صدا

استاندارد عملکرد: 
ضبط صدای يك برنامه كوتاه تلويزيونی در حد 10 دقيقه بر اساس طرح مورد نظر

شاخص ها:
1  ضبط صدای مناسب با جهت گيری مناسب ميكروفون به جهت ضبط كامل صدای شخصيت ها و همچنين صدای 

صحنه
2  عدم وجود نويز و صدای مزاحم در صدای ضبط شده

)pistrotion( 3  تنظيم كردن سطح شنيداری صدا برای دوری از خراب شدن و درهم تنيدگی صدا

4  عدم ورود ميكروفون ها به محدودۀ قاب تصوير

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان: 30 ساعت

مکان: كارگاه صدابرداري
ابزار و تجهیزات: انواع دستگاه های ضبط صدا، ريكوردر، ميكروفون ها، بوم، كابل، بادگيرها، دسته ميكروفون ها، پايه 

ميكروفون ها، هدفون

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
2ميكروفون گذاری1

2آزمودن صدای صحنه2

2بوم گردانی3

2ضبط صدا4

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
نگرش: مديريت كار و كيفيت )63   ـN62(، استفاده از لباس و كفش 
همچون  مصرفی  مواد  با  زيست  محيط  كردن  آلوده  عدم  مناسب، 

جمعی كار  روحيه  و...  باتری ها 

2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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پیوست ها
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نمونه فعالیت های کارگاهی  

کار عملی اضافی برای کسب مهارت

راهنمای دستگاه و نرم افزار و فضاي آموزشي  

راهنمای استفاده از دستگاه های جدید و نرم افزارهای جدید در رشته

نمونه كاربرگ ارزشیابي

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3 مرحلة كارردیف

1

2

3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

میانگین نمرات

پیوست ها
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بخش سوم: پیوست ها

فضاي آموزشي  

كارگاه تولید برنامه تلویزیونی

استودیو تولید تلویزیونی

3  میز تصویر 2  اتاق فرمان    درب ورود و خروج   1
6  اتاق صدا 5  میز نور  4  میز كارگردان 
9  موكت 8  انبار  7  میز صدا 
12  صحنه 11  سافت الیت  10   دوربین 

15  در كشویی 14  كارگاه دكور  13  پرده سیاه )سبز( 
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  فن برنامه ریزي تلویزیوني ـ جرالد ميلرسون، ترجمه مهدي رحيميان، انتشارات سروش،   1
سال 1367

2   فيلمبرداري نظري و عملي ـ بلين براون، ترجمه رضا نبوي، انتشارات دانشگاه هنر، سال 
1391

3   فيلمبرداري دیجيتال ـ پل ویلر، ترجمه حميد احمد الري، انتشارات فارابي، سال 1383
4  صافيهاـ ژان الموره، ترجمه پيروز سيار، انتشارات سروش، 1367

5   تكنيك نورپردازي در تلویزیون و سينماـ جرالد ميلرسون، ترجمه حميد احمد الري و 
فواد نجف زاده، انتشارات سروش، سال 1369

6  کار فيلمبردار سينماـ  فردي یانگ و پل پيترولد، ترجمه فواد نجف زاده، انتشارات سروش، 
سال 1368

7  عدسي در عكاسي و فيلمبرداري ـ حسين جعفریان، انتشارات سروش، سال 1368 
8   اصول و قواعد توليد تلویزیوني ـ دزموند دیویس، ترجمه علي اکبر عقيلي آشتياني، سال 

1363
9   متد تصویرگري تلویزیون ـ پيتر جونز، انتشارات سروش، سال 1363

10   فيلم و ویدئو در عصر دیجيتال ـ فرخ مجيد، سال 1392
11   سرگذشت سينماـ فرانك یوجين بيور، ترجمه بهروز توراني

12   جزوۀ آموزشي نورپردازي ـ اکبر عالمي 
13   مجموعه مقاالت تخصصي نور، فيلم، تصویر، اداره کل توليد سيماي جمهوري اسالمي 

ایران
14   جروۀ آموزشي فيلمبرداري و ترکيب بندي، اسفندیار شهيدي

15   تاریخ هنر، هلن گاردنر، ترجمه محمد تقي فرامرزي، انتشارات نگاه
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