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است.  تلویزیونی  برنامه های  ساخت  مرحلۀ  مهم ترین   )Production( یا  تولید  مرحلۀ 
مرحلۀ تولید حاصل طراحی و تالش هایی  است كه در مراحل قبل انجام گرفته است و 
در این مقطع از كار خودنمایی می كند. برای تولید صحیح و بدون نقص یک برنامه باید 
شناخت كاملی از عوامل تأثیرگذار آن داشته باشیم. در هنگام ساخت یک اثر تلویزیونی 

بخش اصلی وظایف به  عهدۀ كارگردان و گروه كارگردانی است. 

پودمان 4

فرايند مرحلۀ تولید
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تحلیل مراحل  تولید برنامۀ تلويزيوني

1واحد یادگیری 

آيا تا به حال پي برده ايد؛
    برای ساخت یک برنامه از چه روش هایی استفاده مي شود؟

    كارگردان چه نقشي در تولید یک برنامۀ تلویزیوني دارد؟ 

    برای ساخت یک برنامۀ تلویزیوني باید از كجا و چگونه شروع كنیم؟

    مهم ترین مرحله در ساخت یک برنامۀ تلویزیوني كدام است؟

    استفاده از پردۀ آبی یا سبز در پس زمینه چه كاربردي دارد؟

هدف از اين واحد يادگیری
را  آن  مختلف  روش های  و  تلویزیوني  برنامۀ  یک  ضبط  فرایند  یادگیری،  واحد  این  در  هنرجویان    

فرا مي گیرند.

استاندارد عملكرد
  تحلیل ساختار و اجراي برنامۀ تلویزیوني، با استفاده از نمایش پشت صحنۀ تولید انواع برنامۀ تلویزیونی
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تصویر 1- در موقع ضبط با یک-دوربین تجهیزات جانبی فقط 
برای نمایی كه گرفته می شود به كار می رود

شیوه های تولید برنامۀ تلویزیونی مبتنی بر ساختار
همان طور كه در پودمان اول اشاره شد، برنامه های تلویزیونی ساختارهای متفاوتی می توانند دارند. در مرحله 
طراحی و پیش تولید، نوع ساختار تعیین می شود و بر اساس آن برنامه ریزی تولید یا پخش انجام می گیرد، 
اما در مرحلۀ تولید، كارگردان می تواند روش های متفاوتی را برای ضبط تصاویر برنامه مورد نظر، با توجه به 

دساختار انتخاب شده، به كار گیرد.
ضبط برنامه های تولیدی می تواند به یکی از روش های زیر كه در پودمان سوم به طور مختصر اشاره كردیم، 

انجام گیرد:

1. ضبط با يک دوربین 
در شروع پیدایش صنعت فیلم سازی و در پی آن اختراع تلویزیون، مبنای كار فیلمبرداری و تصویربرداری 
تا تولید فیلم یا  ابتدای طراحی  از  از یک دوربین بود و تمامی فعالیت های سینمایی و تلویزیونی،  استفاده 
برنامۀتلویزیونی، بر مبنای استفاده از یک دوربین شکل می گرفت؛ به كار بردن یک دوربین برای تصویربرداری، 

باعث می شود كه كارگردان تمامی تمركز خود را برای ضبط تصاویر به صورت نما به نما به كار گیرد. 
همچنین این امر موجب می شود كه عوامل دست اندر كار صحنه از قبیل فیلمبردار، نورپرداز، صدابردار، طراح 
صحنه، چهره پرداز و منشی صحنه هم جزئیات كار را در هر نما مد نظر قرار دهند. با این روش، كنترل كیفیت 
در تصویربرداری هر نما به دقت انجام می شود، اما مقدار زمانی، كه گروه برای تصویربرداری فیلم یا برنامۀ 

تلویزیونی می گذارند، به شدت افزایش پیدا می كند. 
ضمن اینکه ممکن است هماهنگی رنگ و نور صحنه، از نمایی به نمایی دیگر به خوبی انجام نگیرد؛ البته با 
پیشرفت فناوری و اختراع ضبط مغناطیسی و امکان به كارگیری گیرندۀ پیش دید )monitor( به خصوص در 

تولید برنامه های تلویزیونی، مشکل ناهماهنگی رنگ و نور تصویر تا حدود زیادی برطرف گردید. 
عمل زمان بندی و رج زدن، برای كنترل وقت و هزینه در این روش به شدت اهمیت پیدا می كند. گروهی از 

كارگردانان با توجه به ساختار برنامۀ خود ترجیح می دهند از یک دوربین برای تولید استفاده كنند.
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تصویر 2- استفاده از یک دوربین در گزارش های خبری

در  تولید  خبری،  گزارش های  مستند،  برنامه های  تولید  برای  بیشتر  تک دوربین  روش  از  حاضر،  حال  در 
مکان های محدود كم هزینه و برنامه هایی كه باید از عوامل كمتری برخوردار باشند، استفاده می شود؛ مگر 
اینکه كارگردان با توجه به سلیقۀ شخصی بخواهد در برنامه های وزین تر هم از روش ضبط با یک دوربین 

استفاده كند. 

2. استفاده از يک دوربین اصلی به همراه يک يا چند دوربین ديگر به عنوان مكمل برای استفاده 
در مرحلۀ تدوين

مشکالت فیلمبرداری و صرف وقت برای ضبط صحنه های شلوغ و پرهزینه، مثل بازسازی صحنه های جنگی 
و تاریخی و استفادۀ زیاد از سیاهی لشکر در بسیاری از فیلم ها، و همچنین سخت تر شدن عمل رج زدن و 
جلوگیری از قطع پی در پی فیلمبرداری، كارگردانان را به استفاده از یک یا چند دوربین دیگر به غیر از دوربین 

اصلی، برای ساخت فیلم های خود ترغیب كرد. 
هر چند كه دكوپاژ كارگردان برای دوربین اصلی انجام می گیرد، اما قرار دادن دوربین های فرعی در زوایای 
مختلف صحنه باعث می شود كه فیلمبرداری بدون ترس از كمبود نما از زوایای مختلف و كمبود نماهای الیی 
)insert( به صورت پیوسته در هر صحنه انجام گیرد، و سپس در مرحلۀ تدوین از نماهای مناسب گرفته شده 

توسط دوربین های دیگر استفاده گردد.
تصور كنید، در صحنه ای از مجموعۀ تلویزیونی »كیمیا« با موضوع دفاع مقدس، قرار است بازیگران خودروی 
شورلت حاوی طال و اسکناس های مسروقه را، در زیر آتش متجاوزان عراقی به حركت درآورند و به نقطۀ امن 
ببرند. اگر كارگردان بخواهد با استفاده از یک دوربین ماجرا را به تصویر بکشد، برای نشان دادن جزئیات و 
كشمکش های درون صحنه، باید چند بار تصویربرداری، و همزمان، عملیات تیراندازی، فعالیت های عوامل و 

بازیگران را قطع و از نو شروع كند. 
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تصویر 3- تصویری از سریال كیمیا

تصویر 4- ضبط با یک دوربین اصلی و چند دوربین فرعی
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3. استفاده از چند دوربین برای ضبط و تدوين، يا پخش همزمان
را ثبت می كردند و سپس  نظر  فناوری ضبط ویدئویی، دوربین های مختلف تصاویر مورد  تکامل  از  تا قبل 
تدوینگر برنامه از تصاویر ضبط شده، توسط دوربین های دیگر در مرحلۀ تدوین به عنوان مکمل تصاویر دوربین 
اصلی استفاده می كرد؛ هم اكنون نیز در ساخت فیلم های سینمایی یا تله فیلم های ـ همان طور كه قباًل توضیح 
 )Video Mixer( دادیم ـ این امر متداول است،  در حال حاضر، به مدد ساخت دستگاه های تركیب تصاویر
 )TV Director( امکان تدوین تصاویر همزمان دوربین ها، هنگام تصویربرداری توسط كارگردان تلویزیونی

به راحتی وجود دارد. 
برنامه سازان از این امکان برای جلوگیری از اتالف وقت در زمان تدوین، همچنین باال بردن كیفیت تولید در 
بسیاری از برنامه ها كه با روش ضبط تک دوربین به خوبی و با كیفیت مطلوب امکان پذیر نیست، بهره می برند 

و برنامه های خود را با این روش ضبط می كنند. 
ضبط و تدوین مسابقات ورزشی با استفاده از چند دوربین جزئیات را خیلی بهتر به مخاطب نشان می دهد. 
ضبط یک گفت وگوی چندنفره با استفاده از چند دوربین به دلیل استفاده از نماهایی كه عکس العمل حاضران 
در گفت وگو را به طور همزمان نشان می دهد، بسیار جذاب تر است. در حال حاضر اكثر برنامه های تلویزیونی، 

با این روش ضبط می گردد. 
اما یکی از ویژگی های مهم و جذاب چنین روشی، ضبط نمایش های صحنه ای یا نمایش های تلویزیونی موسوم 

به تله تئاتر است.
برنامه سازان  دلیل  همین  به  است؛  داشته  را  مخاطبان خاص خود  همیشه  روی صحنه  نمایش های  اجرای 
تلویزیونی نیز به فکر پخش تصاویر ضبط شده از نمایش هایی كه در روی صحنه اجرا می گردد، افتادند و به 
همین منظور نوعی از برنامه سازی، یعنی تبدیل نمایش های صحنه ای به نمایش های تلویزیونی رواج پیدا كرد. 
گردید؛  احساس  بصری  تغییرات  ایجاد  به  نیاز  تلویزیون،  از  پخش  هنگام  نمایش  بیشتر  جذابیت  برای  اما 
از چند زاویۀ مختلف صحنۀ نمایش  تلویزیون،  برای بهتر دیده شدن اجرای صحنه ای در قاب  بدین سبب 
تصویربرداری صورت می گرفت و سپس در تلویزیون نمایش داده می شد، این موضوع به این دلیل است كه 
تماشاگر، هنگام حضور در سالن نمایش از روبه رو و از زاویۀ دید خود صحنه را نگاه می كند، در صورتی كه 

با قاب كوچک، یکنواخت و خسته كننده است.  از تلویزیون  پخش نمایش بدین شکل 

حال اینکه با قرار دادن چند دوربین در زوایای مناسب می تواند جزئیات بصری موردنظر خود را به بیننده 
انتقال دهد. در حال حاضر تقریباً در تمامی تولیدات سینمایی و تلویزیونی به خصوص در صحنه های متراكم 

و پرحادثه از چند دوربین برای ضبط استفاده می شود. 
برنامه های  یا  فیلم ها  ساخت  در  مختلف  دوربین های  نوع  و  به كارگیری  نحوۀ  و  دكوپاژ  متفاوت  روش های 

داده می شود. آموزش  تصویربرداری  و  كارگردانی  تخصصی  كالس های  در  تلویزیونی 

يک فيلم تلويزيونی )تله فيلم( را بازبينی کنيد و سپس در مورد روش هاي مختلف تصويربرداري از 
صحنه ها، به بحث گفت وگو بپردازيد.

فعاليت 
كالسي
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تصویر 6- ضبط همزمان چند دوربین

تصویر 5- آماده سازی تجهیزات برای ضبط با چند دوربین
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تصویر 7- ضبط و پخش همزمان برنامه

با گذشت زمان و كسب تجربۀ بیشتر، برنامه سازان تلویزیون تصمیم گرفتند كه دكور و صحنه را مخصوص 
پخش از تلویزیون در استودیو های تلویزیونی طراحی كنند تا بتوانند جذابیت های بیشتری برای بیننده ایجاد 

كنند. 
در حال حاضر پخش نمایش های تلویزیونی موسوم به تله تئاتر، هر چند به مقدار كم، از بخش های اصلی 

است.  فرهنگی  شبکه های 
این  است.  پایان یک صحنه  تا  ابتدا  از  بازیگران  قطع  بدون  بازی  تئاتر،  در صحنۀ  اجرا  مهم  از خصوصیات 

است.  مخاطب  با  ارتباط  برای  جذابیت  عامل  نظر حسی  از  بازی  پیوستگی 
پس در هنگام تصویربرداری نمایش های صحنه ای، مهم ترین مسئله برنامه ریزی دربارۀ چگونگی وفادار ماندن 

به اصل بازیگری و عدم قطع تصویربردای در هر صحنه به منظور پیوستگی حس بازیگر است. 

مواردی که در هنگام ضبط با چند دوربین اهمیت دارد، عبارت اند از: 

 :)Screen Play( 1. نوشتن تصويرنامه
نماهای هر دوربین به همراه توضیحات صحنه و محل قرارگیری همه دوربین ها و نوع نماهایی كه باید گرفته 
شود، یک جا نوشته می شود و در اختیار منشی صحنه برای كنترل قرار می گیرد. برای هر دوربین نیز برگۀ 
قرار  تصویربردار  اختیار  در  و  می شود  نوشته   )camera card( دوربین  كارت  عنوان  تحت  دكوپاژ جداگانه 

می گیرد.
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تصویر 8

تصویر 9

2. افزايش دوربین ها، در نتیجه افزايش امكانات تكنیكی مورد نیاز و باال رفتن زمان آماده سازی: 
در روش ضبط با چند دوربین، همزمان تصاویر تدوین می گردد. در این صورت عالوه بر تجهیزات مخصوص 
هر دوربین، به دستگاه تركیب تصاویر دوربین )Video Mixer(  نیاز است و تنظیمات رنگ و نور توسط واحد 
كنترل تصویر در اتاق فرمان انجام می گیرد. بنابراین عالوه بر احتیاج به اتاق فرمان و عوامل فنی بیشتر، مدیر 
صحنه نیز كه هماهنگ با كارگردان، عوامل جلو دوربین را در استودیو مدیریت می كند، به مجموعۀ تولید 

اضافه می شود.

                      نام برنامه:
کارت دوربین شماره:

                      کارگردان:

توضیحات
نمـا

حرکت 
دوربین

نوع تصوير شماره
نمـا

استوديو تلويزيونی دانشگاه
عنوان برنامه:..........................

تاريخ ضبط:...........................            زمان ضبط:.............................                   نويسنده:..........................
تهیه کننده:........................................................              کارگردان:..............................................

  (Audio)                                             صدا                    (Video)                                                       تصوير

صدا و موزيک گفتار زمان نما نما و حرکت شماره نمـا
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تصویر 10- میکسر تصویر

تصویر 11- اتاق فرمان و یک نمونه از میکسر های تصویری
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و  زمان هماهنگی  افزايش  نتیجه  مرتبط، در  و عوامل تخصصی  برداران  تعداد تصوير  افزايش   .3
آنها:  با  برنامه ريزی 

هنگام كار با یک تصویربردار، كارگردان برای ضبط نما های مورد نیاز فقط با یک نفر تبادل فکری و هماهنگی 
انجام می دهد؛ در حالی كه استفاده از چند دوربین باعث می شود انجام درخواست های كارگردان و هماهنگی 

چند تصویربردار با یکدیگر به دقت و زمان بیشتری نیاز داشته باشد. 
تصور كنید، كه اگر در یک صحنه قرار است مجری و میهمان برنامه، ضمن بیان جمالت خود از یک نقطه به 
نقطه دیگر برود، تصویر برداران هنگام ضبط باید با جابه جایی های هماهنگ و به موقع، ضمن گرفتن تصاویر 

صحنه، مواظب باشند كه در دید دوربین های دیگر قرار نگیرند. 
و  تمرین  برای  بیشتری  زمان  به  احتیاج  و  كار مشکل تر می گردد  نمایشی  ترتیب در صحنه های  به همین 

می كند.  پیدا  هماهنگی 

همزمان  ضبط  به دلیل  نور  میكسر  دستگاه  از  استفاده  و  گسترده  نورپردازی  امكانات  به  نیاز   .4
متفاوت:  زوايای  از  صحنه 

در روش ضبط با یک دوربین می توان تجهیزات نورپردازی را از نمایی به نمای دیگر جابه جا كرد و در نتیجه با 
تجهیزات كمتری تصاویر را ضبط كرد؛ در حالی كه هنگام ضبط برنامه با چند دوربین، نورپردازی صحنه باید 
به صورت كلی و با توجه به تصویر برداری همزمان از تمام زوایا انجام گیرد. این امر باعث می شود كه تجهیزات 

بیشتری همراه با میکسر نور به كار گرفته شود.

تصویر 12- تجهیزات نورپردازی برای نور دادن تمام صحنه
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5. باال رفتن زمان آماده سازی دکور، صحنه و عوامل جلوی دوربین به دلیل ضبط همزمان از چند 
زاويه متفاوت: 

بر  را  صحنه  مختلف  قسمت های  می توانند  اجرایی  عوامل  و  صحنه  طراح  دوربین  یک  با  ضبط  روش  در 
اساس نمای دوربین آماده كنند و سپس به آماده سازی صحنه برای نما های بعد اقدام نمایند، اما در روش 
ضبط با چند دوربین به دلیل در معرض دید بودن كل صحنه و بازیگران یا عوامل جلوی دوربین، باید محل 

تصویربرداری از ابتدا و برای ضبط نما ها، از تمام زوایا طراحی و آماده گردد.
در مواقعی كه ضبط با یک دوربین انجام می گیرد، به غیر از مجری یا بازیگری كه در نمای انتخاب شده دیده 
می شوند، بقیۀ عوامل جلوی دوربین می توانند آزاد باشند؛ در حالی كه موقع تصویربرداری با چند دوربین 

تمامی عوامل جلوی دوربین به دلیل در معرض دید قرار گرفتن، به طور دائم باید حالت اجرا داشته باشند. 

 )Sound Mixer( 6.   به کارگیری تجهیزات صدابرداری بیشتر و اضافه شدن دستگاه ترکیب صدا
در اتاق فرمان به دلیل ضبط صدای صحنه از زوايای مختلف: 

همانند نورپردازی مجزای هر صحنه در روش كار با یک دوربین، صدابردار هم می تواند از تجهیزات الزم برای 
هر صحنه هنگام ضبط تصاویر بهره ببرد و برای صحنه های بعدی هم با همین روش كار كند. 

اما ضبط برنامه با چند دوربین به صورت همزمان این امکان را از بین می برد و صدابردار هم برای ضبط صدای 
همه عوامل جلوی دوربین و در تمامی نقاط صحنه باید آمادگی داشته باشد؛ بنابراین استفاده از تجهیزات، 

تعداد میکروفن های بیشتر و دستگاه تركیب صدا اجتناب ناپذیر است. 

تصویر 13- اتاق فرمان جهت كنترل و ضبط تصاویر دوربین ها
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تصویر 14- صدا بردار و میکسر صدا

تصویر 15- میکسر صدا
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تصویر 16- آماده سازی استودیو برای ضبط

ضمن بازبينی يک برنامۀ نمايشی که با استفاده از روش ضبط با چند دوربين به صورت همزمان توليد 
گرديده است، در مورد کيفيت ارتباط بازيگر و مخاطب، با توجه به تاثير استفاده از چند دوربين همزمان 

هنگام ضبط، به بحث و گفت وگو بپردازيد. 

فعاليت 
كالسي

7. باال رفتن زمان ضبط مفید به دلیل قطع نشدن ضبط برای جابه جايی دوربین هنگام ضبط با روش 
تک دوربین: 

قطع شدن تصویر برداری برای انجام جابه جایی دوربین و عوامل برای گرفتن نماهای بعدی به شدت وقت گیر 
است؛ در صورتی كه ضبط همزمان با چند دوربین به سبب قطع نشدن تصویربرداری باعث بهره وری بیشتر 

می گردد.

8  . انتقال بهتر بازی و اجرای عوامل جلوی دوربین، به مخاطب، بدلیل عدم قطع برنامه هنگام ضبط 
همزمان با چند دوربین: 

بازیگران یا مجریان به هنگام ضبط با یک دوربین بدلیل قطع ضبط و جابجایی دوربین طبق دكوپاژ باید حس 
بازیگری خود را از نمایی به نمای دیگرتا زمان آماده شدن عوامل برای گرفتن نمای جدید حفظ كنند كه این 
امر مشکلی است؛ در حالی كه هنگام ضبط با چند دوربین دفعات قطع ضبط به حداقل می رسد و در نتیجه 

بازیگر یا مجری با راحتی بیشتری اجرا می كند.

9. کم شدن زمان تدوين در مرحلۀ پس تولید:
با توجه به اینکه برنامه به صورت برنامه ریزی شده و كامل ضبط می شود، مرحلۀ تدوین بعد از ضبط، فقط برای 
اضافه كردن قسمت های مختلف در برنامه هایی با ساختار تركیبی، اصالحات و جبران خطاهای پیش آمده 

انجام می گیرد.
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اضافه کردن تصاویر به صحنه 
استفاده از پردۀ آبی يا سبز )Chromakey( در برنامه سازی 

هنگام مشاهدۀ بسیاری از برنامه های تلویزیونی متوجه می شویم كه بازیگر یا مجری برنامه در صحنۀ واقعی 
یا دكور ساخته شده اجرا نمی كند و تصاویری كه در پس زمینه می بینیم، به صورت عکس، عالئم گرافیکی 
بودن  دشوار  یا  دكور  ساخت  در  این كار صرفه جویی  انجام  برای  اصلی  ایدۀ  می آید.  در  نمایش  به  فیلم،  یا 
تصویربرداری در مکان های واقعی بوده است و پایه گذاری آن از صنعت سینما شروع گردید؛ بدین ترتیب كه 
بازیگران در جلوی پرده ای كه روی آن تصاویر آماده شده پخش می شد، به اجرای نقش می پرداختند و در 

نهایت، تصویر ضبط شده از بازیگر به اضافۀ تصویر روی پردۀ پس زمینه، در سینما به نمایش درمی آمد. 
همگام با پیشرفت های فنی، سینماگران موفق شدند تصاویر بازیگران را در جلوی پرده های آبی رنگ فیلمبرداری 
كنند و در مراحل بعدی طی فرایندی فنی، تصاویر منتخب را به آن بیفزایند. اما تحول اساسی در این زمینه 

از ابداع روش ضبط ویدئویی بر روی نوارهای مغناطیسی در تلویزیون ایجاد گردید. 
در روش های ضبط مغناطیسی این امکان به وجود آمد كه بتوان یک رنگ غالب در صحنه را با تصاویر دیگر 
جایگزین كرد؛ بدین شکل كه اگر بخشی از صحنه را از رنگ آبی یک دست بسازیم، می توانیم توسط ابزارهای 

ویژۀ ویدئویی به جای همان قسمت از صحنه، تصاویر انتخابی دیگری بارگذاری كنیم. 
البته در سیستم های تلویزیونی برای جابه جایی تصویر با رنگ غالب صحنه می توان از هر طیف رنگی استفاده 
كرد، اما به دلیل اینکه رنگ آبی كمتر در پوست انسان وجود دارد، بیشتر از این رنگ برای پس زمینه استفاده 
می شود، زیرا در صورت وجود رنگ آبی در هر جای صحنه، روی بخشی از تصاویر انتخابی، نیز ایجاد می گردد؛ 
ضمن اینکه در بعضی مواقع كه رنگ چشم های مجری یا بازیگر آبی است یا در اجزای صحنه رنگ آبی وجود 
دارد، می توان از رنگ سبز برای پس زمینه به منظور جابه جای با تصاویر آماده شده بهره برد. این فناوری در 

تلویزیون به نام »كروماكی« )Chromakey( شناخته می شود.

تصویر17- استفاده از پردۀ آبی برای ایجاد تصاویر پس زمینه

به دست آوردن تصوير  برای  يا سبز  آبی  پردۀ  نور يک دست روی  بردن  به کار  در هنگام تصويربرداری، 
نهايی به صورت کامل است.روش ضبط کروماکی بيشتر برای تهيه يا پخش برنامه های ساده با يک مجری 
مثل بخش های خبری کوتاه، قطعه های نمايشی تک نفره، برنامه های گفت وگو محور، توليداتی که از تصاوير 
پس زمينه فقط به منظور زيبايی بهره می برند و عوامل جلوی دوربين تحرک زيادی ندارند، استفاده می شود.

نکـته
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 امروزه با پیشرفت تکنولوژی دیجیتال، امکان به كارگیری تمامی ساختارهای تجسمی مثل عکس، گرافیک، 
تصاویر رایانه ای و فیلم به عنوان پس زمینه در این روش وجود دارد. ضمن اینکه می توان با قرار دادن تکه های 
همرنگ پردۀ پس زمینه، به دلیل تشکیل بخش هایی از تصویر روی آنها، اشکال متفاوتی را در صحنه ایجاد 
كرد. نبود امکان استفاده از چند دوربین به طور همزمان، لزوم ثابت بودن دوربین در هر برداشت به جهت حفظ 

پرسپکتیو صحنه و نورپردازی دشوار، از محدودیت های كار با كروماكی است.
در كالس های تخصصی اصول فنی تلویزیون، به تشریح علمی چگونگی انجام عمل كروماكی پرداخته می شود.

تصویر19- استفاده از پردۀ سبز و تصویر اضافه شده در پس زمینه

)life of pi(تصویر18- استفاده از پردۀ آبی در فیلم
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در مورد نکات مثبت و منفی يک برنامه ای که با استفاده از پردۀ کروماکی توليد شده  است )در تمامی 
جنبه های هنری و اقتصادی آن( به بحث و گفت وگو بپردازيد.

فعاليت 
كالسي

تصویر21- پردۀ سبز و تصویر 
ایجاد شدۀ نهایی

تصویر20- استفاده از پردۀ سبز برای ایجاد 
تصاویر پس زمینه

 )virtual studio( ضبط برنامه در استوديو مجازی
با در نظر گرفتن اینکه متخصصان فنی  و برنامه سازان تلویزیونی همیشه در پی كم كردن هزینه های تولید 
و همچنین سرعت عمل در تولید برنامه به كمک تکنولوژی های نوین هستند، تصمیم گرفته شد كه برای 
با روش كروماكی تالش خود را  ضبط برنامه های بیشتر در استودیو ها در جهت رفع محدودیت های ضبط 

به كار گیرند. 
مهم ترين نقاط ضعف کروماکی عبارت اند از:

1. ناهماهنگی حركات دوربین و لنز با پس زمینه؛ اگر دوربین به سوژه نزدیک یا از آن دور می شد، تصویر 
پس زمینه ثابت می ماند و در نتیجه فواصل فیزیکی و فضایی صحنه برای بیننده دگرگون می گردید. همین طور 
برای حركات پن و تیلت این مسئله صدق می كرد. بنابراین، هماهنگی در یکسان سازی تصاویر كروماكی با 

دوربین ها، از زوایای مختلف امکان پذیر نبود. 

2. استفاده از چند دوربین در یک صحنه؛ با پیشرفت تکنولوژی مهندسان و طراحان سیستم های تلویزیونی با 
استفاده از تکنیک كروماكی موفق شدند، استودیو مجازی با بهره گیری از امکانات فنی جدید و نرم افزارهای 
ویژۀ طراحی دكور ابداع كنند؛ بدین ترتیب كه با نصب كلگی مجهز به حسگرهای ردیاب روی دوربین ها، 
ارسال می شود و همزمان  رایانۀ مركزی  به  به صورت لحظه ای  لنز در صحنه  و  موقعیت و حركات دوربین 
تصاویر پس زمینه كه با نرم افزارهای ویژۀ طراحی دكور ساخته شده به رایانۀ مركزی ارسال می گردد و با 
تصاویر دوربین به طور همزمان هماهنگ )Synchronization( می شود. با این روش، امکان استفاده از چند 

دوربین، در استودیوهای مجازی فراهم گردید.
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دو موضوع مهم در سیستم استوديو مجازی بايد مد نظر قرار گیرد:

1. طراحی تصاوير و دکورهای پس زمینه متناسب با نوع برنامه و حرکات دوربین توسط متخصصان 
امور گرافیكی: 

بدین شکل كه همزمان با حركات مجری یا بازیگر، تصاویر پس زمینه با پرسپکتیو صحیح تغییر پیدا كند؛ در 
غیر این صورت بیننده فواصل فضایی بین عوامل داخل صحنه و دكور مجازی را به درستی تشخیص نمی دهد.

2. طراحی حرکات مجريان يا بازيگران متناسب با فضای استوديو و تمرين با دوربین برای اجرای 
صحیح برنامه: 

مجریان یا بازیگران در استودیو باید محدودۀ جابه جایی و فعالیت خود را به منظور هماهنگی با تغییرات دكور 
مجازی به درستی بشناسند و تمرین كنند؛ در غیر این صورت، بیننده با تصویر صحیحی از فضای صحنه روبه رو 

نمی شود.

مزايای اصلی استفاده از استوديوی مجازی:

1. قابل استفاده بودن در فضا هایی با مساحت كمتر از استودیوهای معمول؛ بدین صورت كه می توان در یک 
استودیو كوچک به كمک تصاویر ساخته شده به عنوان دكور، مجری را در فضای یک آپارتمان بزرگ به بیننده 

نشان داد.

2. پایین آوردن هزینه ها، به دلیل استفاده نکردن از دكور و یا تصویربرداری در محل های واقعی؛ ساخت دكور 
از مراحل پر هزینه در برنامه سازی است. 

همچنان كه حضور عوامل تولیدی در صحنه و آماده سازی مکان های واقعی هم احتیاج به صرف هزینه زیاد 
دارد و موجب باال رفتن زمان تولید می گردد.

تصویر22- دكور ایجاد شده در استودیوی مجازی
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تصویر23- استودیوی مجازی با وسعت كم برای 
ایجاد تصاویر پس زمینه

تصویر24- تمام قطعات داخل دكور با رنگ سبز پوشیده شده ، برای 
امکان ایجاد تصاویر در همه نقاط صحنه استو دیو مجازی

يک برنامۀ توليدشده با استفاده از استوديوی مجازی را بازبينی کنيد و در مورد چگونگی استفاده از 
تصاوير پس زمينه به بحث و گفت وگو بپردازيد.

فعاليت 
كالسي

3. امکان استفاده از یک استودیو برای ضبط برنامه های متفاوت، با فواصل زمانی كم و در حد آماده سازی 
تجهیزات، برای استفاده از پس زمینه های دیگری كه برای سایر برنامه ها، طراحی و ساخته شده است. 

در حالت عادی بعد از ضبط یک برنامه در هر استودیویی، باید دكور و تجهیزات صحنه جمع آوری گردد، 
سپس دكور و تجهیزات برنامه دیگر نصب شود، نورپردازی جدید انجام گیرد و ضبط برنامۀ جدید شروع شود. 

در حالی كه در استودیوی مجازی فقط تصاویر پس زمینه به عنوان دكور جابه جا می شود.
تولیدات  از  عمده ای  بخش  كه  است  شده  باعث  مجازی  استودیوی  و  كروماكی  سیستم  از  استفاده  تنوع 

گردد. ضبط  مجازی  استودیوهای  در  فانتزی  و  عادی  تلویزیونی 
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تصویر25- پخش زنده

 :)live-تولید و پخش هم زمان برنامه های تلويزيونی )برنامه های زنده
شبکه  هر  مدیریتی  سیاست های  به  كه  دیگری  دالیل  و  دارد  مخاطب  با  دوسویه  ارتباط  كه  برنامه هایی 

می گردد.  همزمان  تلویزیونی  برنامۀ  پخش  و  تولید  می شود،  مربوط 
برای نمونه: 

هم زمان  پخش  مهم،  سیاسی  و  اجتماعی  اتفاقات  پرطرفدار،  ورزشی  مسابقات  هم زمان  پخش  می توان 
را دریافت  نیاز دارد اطالعات همان لحظه  برنامه هایی كه مخاطب  یا  و  راه پیمایی ها و صحنه های جنگ، 

برد. نام  كند، 
ویژگی مهم برنامه هایی كه به طور هم زمان ضبط و پخش می گردد، این است كه حتماً دلیل منطقی برای 

زنده بودن داشته باشد؛ در غیر این صورت، تفاوتی در جذب مخاطب نخواهد داشت. 

برای مثال: 
به طور  بتوانند  زمان پخش  در  مخاطبان  كه  داشت  وقتی جذابیت خواهد  پزشکی  برنامه  یک  زندۀ  پخش 
مستقیم با كارشناس یا متخصصی كه در برنامه حضور پیدا كرده است، تماس گرفته و سؤاالت خود را با 
برنامه به صورت تولیدی قباًل ضبط شده باشد و بعد پخش  آنها در میان بگذارند؛ در غیر این صورت، اگر 

ندارد.  بیننده فرقی  برای  گردد، 
با ذكر این مثال متوجه می شویم كه گروه زیادی از برنامه هایی كه به صورت زنده پخش می گردند، ویژگی 

الزم برای این كار را ندارند و می شود آنها را به صورت تولیدی ضبط و سپس پخش كرد. 
سریع  جابه جایی  امکان  به دلیل  هستند،  مجهز  مجازی  ضبط  سیستم  به  كه  استودیوهایی  از  استفاده 

است. مناسب تر  زنده  پخش  برای  یکدیگر  با  تولیدی  مختلف  گروه های 
پخش برنامۀ زنده از جهت نوع برنامه سازی تلویزیونی برای برنامه سازان حائز اهمیت است، زیرا نحوۀ تولید 

و پس تولید تغییر می كند و به مدیریت خاص جهت كنترل عوامل تولید و زمان آماده سازی نیاز دارد.
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تصویر26- پخش زنده تصاویر مربوط به آتش سوزی ساختمان پالسکو

از شبکۀ دو سيمای جمهوری اسالمی پخش می گردد،  برنامه »تصوير زندگی« را که به صورت زنده 
ببينيد و در مورد لزوم زنده بودن يا نبودن آن گفت وگو کنيد.

فعاليت 
كالسي

موارد مهمی که در تولید برنامه های زنده مطرح می گردد:

1. به دلیل ممکن نبودن تمرین و تکرار صحنه ها، آماده سازی عوامل انسانی و تکنیکی قبل از شروع پخش باید 
مدیریت شود و كلیه موارد گفته شده برای تولید برنامه های تلویزیونی با ساختار های متفاوت به دقت بررسی 

و برنامه ریزی شود. 
به همین دلیل مرحلۀ تعیین زمان آماده سازی صحنه و عوامل در اولویت قرار می گیرد. بنا براین پیش از شروع 
پخش برنامۀ تلویزیونی، تهیه كننده به همراه گروه تولید با هماهنگی كارگردان و عوامل پشت و جلوی دوربین، 

تمامی موارد محتوایی و تکنیکی را تمرین و كنترل می كنند.

2. به دلیل اینکه تدوین برنامه كه در مرحلۀ پس تولید قرار دارد، هنگام پخش زنده حذف می گردد و اصالح 
اشتباهات در زمان تصویربرداری ممکن نیست، دقت در دكوپاژ و تصویر برداری بسیار حائز اهمیت است. 

در هنگام دكوپاژ و همچنین تمرین با تصویر برداران، انتخاب محل قرار گرفتن دوربین ها، اندازۀ نما، حركت 
بازیگران یا مجریان، هماهنگی صدابردار و دستیاران صدا در داخل صحنه باید به بهترین شکل ممکن انجام 

گیرد تا مخاطب هنگام دیدن صحنه، اطالعات درستی از تلویزیون دریافت كند.

3. كنترل محتوای برنامۀ تلویزیونی و جلوگیری از اشتباهات تکنیکی در هنگام پخش زنده، به دلیل عواقب 
اجتماعی آن، برای مخاطبان از اهمیت خاصی برخوردار است؛ از این رو، در این برنامه ها باید  استفاده از تصاویر 
نامتعارف، صحبت های خالف مصالح عمومی، بحث های غیرعلمی و كارشناسی نشده، موضوعاتی كه موجب بر 
هم زدن آرامش مخاطبان و همچنین عبور از خط قرمزها و سیاست گذاری هر شبکه می گردد، كنترل شود. 
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چگونه تولید را شروع کنیم 
با توجه به آموخته های قبلی می دانیم كه هر برنامۀ تلویزیونی ممکن است نیاز به یک یا چند مجری، كارشناس 

یا بازیگر داشته باشد و در مکان های گوناگون، فصول متفاوت و زمان های مختلف تصویربرداری شود.
در تولید برنامۀ تلویزیونی مهم ترین اصل برای رسیدن به هدف در بازۀ زمانی تعیین شده، مدیریت زمان تولید 
است. بدین منظور، میزان ضبط مفید در هر جلسۀ تصویربرداری به طور میانگین مشخص می گردد و گروه های 
تولید سعی می كنند به حد استاندارد و تعیین شده دست پیدا كنند. در اینجا این سؤال پیش می آید كه با در 

نظر گرفتن ساختارهای متفاوت، آیا زمان ضبط مفید برنامه های تلویزیونی یکسان است؟
با در نظر گرفتن عوامل انسانی، تجهیزات و محل های تصویربرداری گوناگون مورد استفاده در انواع ساختارها، 
به این نتیجه می رسیم كه زمان ضبط مفید گونه های متفاوت برنامه های تلویزیونی با یکدیگر یکسان نیست 
و براساس تجربیات و استاندارد های تولید تلویزیونی، برای ساختارهای متفاوت مدیریت زمانی متفاوت اعمال 
می گردد. برای مثال: ممکن است یک برنامۀ تلویزیونی گزارشی، روزانه حدود صد دقیقه ضبط مفید داشته 
باشد، اما یک برنامۀ نمایشی روزانه ده دقیقه ضبط مفید انجام دهد. پس برای باال بردن راندمان تولید یک 
برنامه تلویزیونی با توجه به ساختار آن باید به طور دقیق برنامه ریزی كرد، تا ضمن از دست ندادن كیفیت، به 

باالترین حد زمان ضبط مفید رسید.

تصویر27

برنامه سازان و دست اندكاران تولید فیلم های سینمایی و برنامه های تلویزیونی بعد از تجربیات بسیار به این 
نتیجه رسیده اند، كه بهترین كار برای برداشتن گام اول تولید، دسته بندی و تصویربرداری صحنه ها و نماهایی 
است كه دارای وجوه اشتراک با یکدیگر هستند؛ بدون در نظر گرفتن سیر داستانی یا متن اجرایی برنامه 
تلویزیونی. برای مثال: صحنه هایی كه دارای فصل، مکان و زمان مشترک و یا عوامل مشترک جلو دوربین 

هستند، تعیین می گردد و سپس اقدام به ضبط تصاویر آنها می شود. 
عوامل مورد نیاز صحنه ها، می تواند مشترک باشد بنابراین بعد از مشخص كردن و عالمت گذاری آنها در برگه 
دكوپاژ، می توان آنها را به چند نوع دسته بندی نمود. برای آشنایی بیشتر با مفهوم دسته بندی یا عالمت گذاری 

صحنه ها، گروهی از دسته بندی ها را با هم مرور می كنیم. 
عالمت گذاری صحنه ها با عوامل تکنیکی و انسانی مشترک در فیلنامه را »رج زدن« می نامید. همان طور كه 
در بخش پایانی پودمان سوم مطرح گردید، بخش رج زدن در مرحلۀ پیش تولید انجام می گیرد و دسته بندی 

صحنه ها به صورت كلی، معموالً توسط دستیاركارگردان، قبل از وارد شدن به مرحلۀ تولید انجام شود. 
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تصویر28

به صورت  دوربین  استقرار  محل  و  صحنه  هر  شرایط  به  توجه  با  كه  است؛  مهم  صحنه ها،  داخل  زدن  رج 
می شود.  عملی  كارگردانی  گروه  توسط  تصویربرداری،  برای  نماها  دسته بندی 

برای مثال فرض كنید كه در مرحلۀ پیش تولید، برنامه ریز یا دستیار كارگردان تعیین می كند كه در روز اول 
انجام شود؛ گروه تولید شرایط را برای ضبط در همان  مهرماه تصویربرداری یک سریال در یک دبیرستان 
دبیرستان فراهم می كنند، اما زمان حضور گروه در محل، به تشخیص كارگردان و با در نظر گرفتن شرایط 
ساختمانی و تجهیزات فنی، بر اساس محل قرار گرفتن دوربین یا دوربین ها، همان روز نما ها را رج می زنند و 

اقدام به تصویربرداری می كنند. 
بدیهی است كه مرحلۀ رج زدن در زمان تولید، با در نظر گرفتن ساختار هر برنامه انجام می گیرد و اولویت بندی 
نماها هنگام ضبط یک كار نمایشی، با ساخت یک برنامۀ تركیبی یا مستند تفاوت دارد. برای مثال، یک برنامۀ 
تركیبی اجتماعی كه شامل گزارش های مردمی، میان پرده های نمایشی، مصاحبه با مسئوالن و گفت وگوی 
مجری با كارشناسان حاضر در استودیو دربارۀ موضوع مطرح شده در قسمت های مختلف برنامه است، اولویت 
نخست آن، ضبط تصاویری است كه هنگام گفت وگوی كارشناسان باید آماده و پخش گردد؛ بنابراین رج زدن 

برای ضبط تصاویر برنامه بر اساس اولویت بندی بخش های مختلف برنامه صورت می گیرد. 

فرض كنید؛ قرار است، در یک برنامه تركیبی، ابتدا گزارشی از همکاری مردمی برای ساخت یک مدرسه در 
روستایی پخش گردد، سپس یکی از مدیران مسئول در این مورد توضیح دهد، آنگاه میان پردۀ نمایشی دربارۀ 
لزوم وحدت مردم پخش شود و درنهایت مجری با كارشناسان دربارۀ موضوع مطرح شده و مقایسۀ آن با دیگر 

مباحث اجتماعی به بحث بپردازد. 
در این مورد اولویت زمان بندی و رج زدن برای ضبط برنامه با توجه به الزم و ملزوم بودن قسمت ها به راحتی 
مشخص می گردد و به ترتیب، گزارش های مردمی، صحبت های مدیر مسئول، میان پردۀ نمایشی و در نهایت 

گفت وگوی داخل استودیو ضبط می گردد.
حال اگر بخواهیم نحوۀ زمان بندی و رج زدن یک برنامۀ نمایشی را تعیین كنیم، عوامل دیگری مانند: محل 
ضبط، زمان تصویر برداری، چگونگی حضور بازیگران در صحنه، امکانات مورد نیاز صحنه ها و موارد دیگری را 

كه با در نظر گرفتن نوع متن تأثیرگذار است، برای رج زدن در نظر می گیریم.
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انواع رج زدن به شرح زير است:

1. رج زدن بر اساس تاريخ: 
عالمت گذاری صحنه هایی كه از نظر تاریخ تقویمی دارای فصل مشترک تصویربرداری هستند، برای مثال: 
صحنه هایی از یک سریال كه در تابستان اتفاق می افتد، بدون در نظر گرفتن سیر داستانی در هنگام رج زدن 
تعیین می گردد و یکجا تصویربرداری می شود. بدیهی است كه در همان برنامه صحنه هایی كه در فصل های 

دیگر اتفاق می افتد، با همان روش تعیین می شود و تصویربرداری می گردد.

تصویر29

تصویر30

2. رج زدن بر اساس زمان: 
عالمت گذاری صحنه هایی كه دارای زمان تصویر برداری مشترک هستند؛ برای نمونه، تصویر برداری صحنه هایی 
كه در یک برنامۀ تلویزیونی در شب اتفاق می افتد، بدون در نظر گرفتن خط داستانی انتخاب می شود و در یک 

دورۀ زمانی، یکجا تصویربرداری می گردد. 
همچنین صحنه هایی كه در روز اتفاق می افتد، تعیین شده و تصویربرداری می گردد. الزم به ذكر است كه در 
بعضی موارد صحنه سازی روز به جای شب یا شب به جای روز اتفاق می افتد كه در بحث تخصصی كارگردانی 

به آن پرداخته می شود، اما روش رج زدن در مورد آنها هم اجرا می شود.

تصویر31
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تصویر33

3. رج زدن بر اساس مكان تصويربرداری: 
عالمت گذاری صحنه هایی كه دارای مکان مشترک هستند؛ مثل صحنه هایی كه داخل یک خیابان، منزل، 
استودیو یا محدودۀ جغرافیایی مشترک قرار دارند. بنابراین تمامی صحنه هایی كه در متن دكوپاژ نوشته شده 

است. تعیین و دسته بندی می گردد و در زمان هایی كه مشخص می شود، تصویربرداری صورت می گیرد.

4. رج زدن بر اساس نورپردازی داخل يا خارج از فضای بسته: 
عالمت گذاری صحنه هایی كه در یک محل مشترک، اما داخل یا خارج از فضای بسته اتفاق می افتد. برای نمونه، 
اتفاقاتی را كه در حیاط مدرسه ای همزمان با اتفاقات در دفتر همان مدرسه می افتد، تعیین می كنند و ابتدا 
همۀ وقایع داخل حیاط را تصویربرداری می كنند، سپس وقایع داخل دفتر مدرسه را تصویربرداری می نمایند.

تصویر32

5. رج زدن بر اساس نفراتی که مقابل دوربین قرار می گیرند، يا عالمت گذاری صحنه ها با عوامل 
مشترک، )مثل: بازيگران، کارشناسان، مجريان، هنروران(: 

در این نوع رج زدن، صحنه هایی كه با بازیگران متفاوت یا چند بازیگر خاص اتفاق می افتد، عالمت گذاری و 
جدا می شود و بر اساس اولویت پشت سر هم تصویربرداری می گردد. 

در نتیجه زمان حضور افراد جلوی دوربین در كل تصویربرداری برنامۀ تلویزیونی كنترل می شود و به نحو 
و هزینه صرفه جویی می شود.  چشمگیری در زمان 
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6. رج زدن بر اساس امكانات فنی و تجهیزات خاص مورد نیاز: 
از  غیر  مشترک  فنی  امکانات  به  نیاز  كه  صحنه هایی  عالمت گذاری 
نورپردازی، وسایل  ابزار  موارد معمول و همیشگی تولید دارند؛ مثل 
حركتی دوربین، ابزار صدا برداری خاص و موارد دیگری كه مطابق با 
نیاز هر تصویرنامه است. برای مثال: می توان صحنه هایی را كه نیاز 
به تصاویر هوایی و در نتیجه استفاده از ابزار تصویربرداری از باال نظیر 
هلی كوپتر یا دوربین پرنده را دارند، مشخص كرد و در یک بازۀ زمانی 

خاص ضبط كرد.

تصویر36

تصویر35

7. رج زدن بر اساس نیاز به جلوه های خاص در زمان تصويربرداری: 
عالمت گذاری صحنه هایی كه طبق تصویرنامه یا دكوپاژ باید از تمهیدات تصویری كمک بگیرند. برای مثال 
انفجار كه  یا صحنه های  و  فرو می ریزند  مکان مختلف، ساختمان ها  در چند  تصویربرداری صحنه هایی كه 

به تمهیدات تصویری مشترک دارند. احتیاج 

8  . رج زدن بر اساس ساخت دکور، لباس، گريم و ديگر امكانات بصری مورد نیاز: 
تعیین  نمونه،  برای  دارند.  مشترک  لباس  یا  صحنه  متعلقات  دكور،  به  نیاز  كه  صحنه هایی  عالمت گذاری 
تصویربرداری  یا  اتفاق می افتد،  زمان  آن  لباس های  با  و  به دورۀ سامانیان  مربوط  صحنه هایی كه در دكور 
صحنه هایی كه بازیگران در آن دارای گریم خاص و سختی هستند، عالمت گذاری می شود و در یک محدودۀ 

می گیرد. انجام  تصویربرداری  زمانی 
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فيلمنامه کوتاهی را انتخاب کنيد و بر اساس بينش خود برای توليد رج بزنيد. سپس در کالس در مورد 
نحوۀ اولويت بندی خود برای تصويربرداری به بحث و گفت وگو بپردازيد.

فعاليت 
كالسي

تصویر38

تصویر37

در صحنه، حرکات  دوربین  گرفتن  قرار  نحوۀ  میزانسن،  مختلف  روش های  اساس  بر  زدن  رج   .9
کارگردان:  دکوپاژ  و  دوربین  تكنیكی 

از نظر نحوۀ دكوپاژ و چیدن  با روشی غیرمعمول  ممکن است، در مرحلۀ تولید برنامه ای خاص، كارگردان 
با همکاری  تولید  توسط گروه  است، رج زدن  بهتر  این صورت  در  باشد،  تولید كرده  به  اقدام  عناصر صحنه، 

انجام گیرد. معیارهای جدیدی  براساس  و  كارگردان 

نمونه های ذكرشده از دسته بندی های معمول در تولید برنامه های تلویزیونی است و در صورت نیاز فیلمنامه 
و دكوپاژ، دسته بندی های دیگر و نامحدود را می توان در نظر گرفت.

بعد از رج زدن، وظیفۀ گروه تولید و كارگردان است كه دسته بندی های ایجاد شده را بررسی نمایند و بر اساس 
اولویت و با در نظر گرفتن حداقل زمان تولید، مدیریت هزینه و نیز به كارگیری عوامل پشت و جلو دوربین، 

شروع به تولید برنامۀ تلویزیونی كنند. 
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تحلیل نقش مديريت تولید برنامۀ تلويزيونی

واحد یادگیری 
2

آيا تا به حال پي برده ايد؛
    مدیر تولید در مراحل ضبط برنامۀ تلویزیوني با چه مسائلي مواجه مي شود؟

    تأیید نهایی یک برنامۀ تلویزیوني بر عهدۀ چه كسي است؟

    چه روندي در تصفیه حساب با عوامل تولید برنامۀ تلویزیوني طي مي شود؟

    همزمان با ضبط برنامه، گروه تولید چه وظایفی دارند؟

    در صورت برخورد با شرایط بحرانی، هنگام تولید چه راه حل هایی در پیش رو دارید؟

هدف از اين واحد يادگیری
  هنرجویان در این واحد یادگیري، مهارت برنامه  ریزی مورد نیاز هنگام تولید، تبیین مراحل پایانی تولید 

و نحوۀ تأیید نهایی یک برنامۀ تلویزیوني را فرا مي گیرند.

استاندارد عملكرد
  تحلیل ساختار و اجراي برنامۀ تلویزیوني، با استفاده از نمایش پشت صحنۀ تولید انواع برنامۀ تلویزیونی
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فرایند ضبط برنامۀ تلویزیونی و نقش مدیریت تولید در روند اجرایی 
تمرين تا ضبط نهايی

برای شروع ضبط تصاویر و صدا، برنامه های تلویزیونی، بر اساس برنامه ریزی مدیر تولید و كارگردان و با در 
نظر گرفتن تقسیم بندی صحنه ها طبق اولویتی كه با رج زدن انتخاب شده است، عوامل جلو و پشت دوربین 
برای جلوگیری از باال رفتن هزینه و نیز افزایش كیفیت، الزم است كه چند بار تا رسیدن به نقطۀ مطلوب 

مدنظر كارگردان تمرین ضبط را انجام دهند. 
بدین منظور، تمامی حركات دوربین و عوامل جلوی دوربین همانند ضبط اصلی اجرا می گردد. بعد از تأیید 
نهایی توسط كار گردان داده  فرمان ضبط  بودن همه عوامل پشت و جلوی دوربین،  آماده  بر  نهایی مبنی 

می شود. 
اگر در هنگام ضبط تصاویر و صدای برنامه، اشکالی در صحنه از نظر هنری یا فنی مشاهده گردد، برای مثال:  
كادربندی نامناسب، اشکال در ضبط صدا یا اشتباهی در نحوۀ بازی بازیگران یا مجریان پیش بیاید، ضبط قطع 
می شود و مجدداً از ابتدای همان نما شروع می گردد. بدین ترتیب ممکن است چندین برداشت انجام گیرد تا 

كارگردان به برداشت مطلوب خود برسد.

صحنه کوتاهی را به صورت گروهی در کالس تمرين و ضبط کنيد. هنگام ضبط، يک نفر به عنوان منشی 
صحنه در مورد چگونگی هر برداشت )درست يا غلط( گزارشی تهيه کند.

كار گروهی

تصویر39- تمرین قبل از ضبط نهایی
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تصویر41- باز بینی تصاویر ضبط شده

مرحلۀ بازبینی برداشت های ضبط شده: 
به منظور اطمینان از صحت برداشت های نهایی و برنامه ریزی، ادامۀ ضبط در روزهای بعد و در پایان هر روز، 

برداشت های انجام شده مورد بازبینی گروه كارگردانی به همراه منشی صحنه قرار می گیرد.
در این مرحله نواقص احتمالی كه موقع ضبط در نظر گرفته نشده است، در گزارش های روزانۀ منشی صحنه، 
تولید  یا اصالح گردد، تعیین می شود. سپس تیم  باید تکرار شده  نماهایی كه  از  درج می گردد و فهرستی 
متشکل از كارگردان، مدیر تولید و تهیه كننده بر اساس گزارش ها، برای رفع نقص های ایجاد شده در روزهای 

بعد تصمیم گیری می كنند. 
با توجه به اعمال دقت در زمان تصویربرداری، آیا اشتباهی ممکن است به وجود آید؟ با توجه به پیچیده بودن 
تولید یک برنامۀ تلویزیونی ممکن است در زمان تصویربرداری نکاتی دور از ذهن بماند، یا منشی صحنه متوجه 
برخی اشتباهات نشده باشد، اما در هنگام بازبینی به آنها برخورد كنیم. همچنین ممکن است نیاز به گرفتن 

تصاویر بیشتر برای گروه كارگردانی محرز گردد.

:)shot list( فهرست نماها
در هنگام تصویربرداری و فرایندی كه از ضبط صحنه ها و تکرار آن پیش می آید، كلیه برداشت ها توسط منشی 

صحنه با شمارۀ هر برداشت در برگه ای به نام فهرست نماها ثبت می گردد. 
منشی صحنه گزارش هایی پیرامون برداشت ها و علت رد و یا تأیید آخرین برداشت را در برگه ای یادداشت 
می كند. این گزارش ها در مرحلۀ پس تولید مبنای دسته بندی و انتخاب برداشت های مورد تأیید كارگردان 

برای تدوین است. 
ذكر این نکته ضروری است كه بر اساس برنامه ریزی و تصمیم گروه تولید، ممکن است صدابرداری همزمان در 
صحنه انجام نگیرد و فقط صدای كلی محیط تصویربرداری به عنوان صدای زمینه یا صدای بازیگران به عنوان 
صدای شاهد ضبط گردد، تا در مرحلۀ تدوین و صداگذاری استفاده شود. توضیحات در مورد صدا های ضبط 

شده به عنوان صدای زمینه یا شاهد نیز در برگه گزارش های منشی صحنه درج می گردد.
در مرحلۀ ضبط تصاویر و صدا، همۀ برداشت ها ذخیره می گردد؛ مگر این كه بدلیل نداشتن فضای ذخیرۀ 
كافی برای برداشت های مطلوب یا صالح دید كارگردان، بعضی برداشت های بدون استفاده پاک گردد. البته 
پاک نمودن نما های غیر قابل استفاده بعد از پیشرفت فناوری ضبط مغناطیسی و دیجیتال امکان پذیر است.

تصویر40
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تصویر42- باز بینی تصاویر ضبط شده برای تأیید نهایی

تصاويری را که در کالس ضبط کرده ايد، به همراه گزارش منشی صحنه بازبينی کنيد و نکات مثبت 
و منفی آن را تحليل کنيد .

فعاليت 
كارگاهی

تدوين همزمان برداشت ها: 
در جریان تولید برنامه های تلویزیونی، گروهی از برنامه سازان متناسب با نوع ساختار برنامه، تصمیم می گیرند 
صحنه ها را در زمان تولید، تدوین كنند. این عمل به منظور باال بردن كیفیت و بهره وری بیشتر از وقت انجام 
می گیرد. بنابراین بعد از بازبینی برداشت های هر صحنه و تأیید آن، برداشت ها برای مونتاژ به گروه تدوین 

تحویل داده می شود. 
در صورتی كه بعد از بازبینی، احتیاج به اصالح یا گرفتن نماهای جدید باشد، تصاویر یا صداهای مورد نیاز 
تهیه می شود و به همراه برداشت های روزانۀ هر صحنه و گزارش دقیق منشی صحنه به گروه تدوین تحویل 

می گردد. 
تدوین همزمان با تصویربرداری، معموالً برای مجموعه های تلویزیونی كه قسمت های زیادی دارند، به منظور 
سرعت عمل در تولید و پخش انجام می گیرد؛ ضمن اینکه، این روش باعث كنترل بهتر سیاست های اعالم 

شدۀ هر شبکه می شود.
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مدیریت تولید همزمان با ضبط
بررسی مهم ترين وظايف گروه تولید در هنگام ضبط: 

1. تهیۀ امكانات و تجهیزات مورد نیاز هر صحنه با توجه به موجودی انبار تدارکات، و تهیۀ اقالم 
تهیه  و همچنین  فنی  عوامل  لباس،  و  و طراحان صحنه  کارگردان  درخواست  به  موردنیاز جديد 
نیاز های اضطراری پیش بینی نشده: تحویل ندادن و یا دیر رسیدن امکانات و تجهیزات به گروه سازنده 

باعث اتالف وقت و باال رفتن هزینۀ تولید می گردد.

صحنۀ  به  دوربین  جلوی  و  دوربین  پشت  عوامل  انتقال  برای  حمل و نقل  بخش  هماهنگی   .2
تصويربرداری بر اساس زمان های تعیین شده توسط مدير تولید برنامه: حضورنیافتن به موقع عوامل 
تولیدی، باعث طوالنی شدن پروسه تولید می گردد. بنابراین  مدیریت حمل و نقل در مرحلۀ تولید بسیار اثرگذار 
است. در صورتی كه هر یک از عوامل بر اثر ناهماهنگی و برنامه ریزی غیردقیق، سر صحنه حاضر نشود، ضمن 

از بین رفتن حقوق و عوامل دیگر، هزینه های سنگین به گروه تولید تحمیل می شود.

3. تهیۀ محل اسكان عوامل صحنه: باید در نظر داشت كه گروهی از عوامل بر اساس برنامه ریزی مدیر 
تولید به محل اسکان دائم تا پایان مراحل تصویربرداری برنامه نیاز دارند و گروهی تا پایان مرحلۀ تصویربرداری 
مربوط به خود به اسکان موقت نیازمند هستند. گروه تولید برای تهیۀ محل اقامت مورد نیاز باید موارد مهمی 
مثل: امنیت مکان اسقرار، امکانات رفاهی، نزدیک بودن به محل تصویربرداری و همچنین هزینۀ مناسب را در 

نظر بگیرد.

4. تهیۀ بیمه نامۀ مناسب برای تمامی افراد حاضر در پروژه: در تولید هر برنامه تلویزیونی، در صورت بروز 
حادثه یا آسیب دیدن عوامل حاضر در صحنه، مسئولیت جبران خسارت برعهدۀ تهیه كننده است؛ بنابراین 

برای جلوگیری از تحمیل هزینه های ناخواسته به گروه تولید، باید همۀ افراد بیمه شوند.

5. ايجاد مكان و تهیۀ امكانات اولیه: به منظور كمک رسانی سریع به عواملی كه هنگام ضبط دچار مشکل 
و یا سانحه می شوند، این امر از ایجاد ناراحتی های وخیم تر جلوگیری می كند.

تصویر44تصویر43
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و  مقرر  ساعات  در  پذيرايی  برای  برنامه ريزی  و  برنامه  عوامل  پذيرايی  محل  کردن  برقرار   .6
تعیین شده توسط مدير تولید: تجربه نشان داده است كه پذیرایی مناسب تأثیرات خوبی در حفظ روحیۀ 
عوامل در سر صحنه دارد؛ بنابراین صرفه جویی در این امر نه تنها به نفع گروه تولید نیست، بلکه تأثیر منفی 

بر روند اجرای با كیفیت برنامه دارد.

7. هماهنگی های الزم و دائمی گروه تولید با کارگردان: برای برنامه ریزی و تهیۀ نیازهای تصویربرداری 
در مرحلۀ بعد،  درخواست های جدید گروه كارگردانی و تصویربرداری، آماده سازی تجهیزات و امکانات مورد 

نیاز صحنه های آتی، از معطل ماندن گروه و در نتیجه اتالف وقت جلوگیری می كند.

8. تهیۀ تابلوی مناسب برای نوشتن برنامه های کاری عوامل: هنگام ضبط و درج موقعیت تصویربرداری 
در هر مرحله، ضمن تأكید به همه عوامل، برای در جریان قرار گرفتن تصمیمات روزانه، برای توجیه وظایف 

كاری افراد در زمان تصویربرداری.

9. تهیۀ آفیش ها )آگهی های ديواری( يا برنامه های روزانه: برای ابالغ به عوامل پشت و جلوی دوربین 
برای روز بعد، به منظور اطالع رسانی به عوامل برنامه برای حضور به موقع در صحنۀ تصویربرداری. 

10. بودجه بندی و مديريت هزينه های مورد نیاز: برای جلوگیری از افزایش هزینه های غیر ضروری، تهیۀ 
جدول منابع مالی و مشخص كردن هزینه های تقریبی برای هر مرحله از ضبط باعث می شود كه از هزینه هایی 

كه اولویت ندارند، پرهیز شود.

11. نظارت بر اجرای درست قراردادها و انجام صحیح وظايف عوامل: این امر عالوه بر كنترل كیفیت و 
هزینه، موجب اعتماد عوامل به مدیریت صحیح گروه تولید می گردد.

12. نظارت بر چگونگی استفاده از امكانات درخواستی عوامل و حذف امكانات غیرضروری، به منظور 
مديريت بر درخواست ها و کنترل هزينه: ممکن است، امکاناتی توسط عوامل اجرایی درخواست شده باشد 

كه استفاده ای نداشته باشد و فقط باعث باال رفتن هزینه تولید شود.

تصویر46تصویر45
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يک برنامه ترکيبی را بازبينی کنيد، سپس به موارد زير پاسخ دهيد.
الف( امکانات استفاده شده در برنامه را تجزيه و تحليل کنيد.

ب( تعيين مدت زمان ضبط آن را به صورت تقريبی بيان کنيد.

فعاليت 
كالسي

13. هماهنگی با گروه کارگردانی برای تهیۀ محل های جديد برای تصويربردای مراحل بعد به منظور 
صرفه جويی در هزينه و انتخاب دقیق محل تصويربرداری: در صورتی كه محل های تصویربرداری بعدی 

به موقع آماده شود، می تواند كمک بزرگی برای افزایش بهره وری در زمان تولید باشد.

14. تصفیه حساب با افرادی که فعالیت آنان ضمن تأيید کیفیت نهايی، پايان يافته است و نیازی 
به حضور آنها در مراحل بعدی نیست: در حقیقت هر چه تعداد نفرات حاضر در صحنه كمتر شود، میزان 
كنترل و نظارت بر ضبط صحنه ها باالتر می رود؛ بنابراین حضور افراد بیکار در محیط تصویربرداری لزومی 

ندارد.

تصویر47

تصویر49
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تصویر50

شرایط بحرانی هنگام ضبط 
مديريت تولید در شرايط اضطراری و فرايند پايانی تولید:

ناخواسته و مدیریت  به كنترل شرایط  تلویزیونی موظف  برنامه های  تولید  آنها مدیر  تولید و در رأس  گروه 
هستند. تصویربرداری  زمان  در  ایجاد شده  احتمالی  بحران های 

از جمله مواردی كه ممکن است منجر به بحران در زمان تصویربرداری شوند، عبارت اند از: 

ایجاد شده  مشکالت  رفع  آمادگی  باید  تولید  گروه  وقايع پیش بینی نشده در هنگام تصويربرداری:   .1
در صحنه را به بهترین روش ممکن داشته باشند. مشکالت و ایجاد موانع هنگام تولید در تمامی بخش های 
انسانی و فنی امکان پذیر است؛ بنابراین مدیریت تولید برای هر مورد پیش آمده در برنامه، راهکار مقابله ویژۀ 

آن را در پیش می گیرد. 
برای مثال: آسیب های جسمی عوامل سازنده، از كار افتادن تجهیزات فنی، قطع برق، و موارد دیگری را كه 
در روند كار تولید اخالل ایجاد می كنند، می توان نام برد. بنابراین باید گروه تولید همیشه آمادگی مقابله و 

جایگزین كردن برنامه های جدید را داشته باشد.

2. افزايش هزينه های تولید و موارد مالی پیش بینی نشده: مدیریت تولید از همان شروع مرحله تولید با 
ایجاد واحد حسابداری در گروه تولید و توجیه عوامل آن، پیش بینی راهکارهای عملی برای رفع مشکالت مالی 
در زمان تصویربرداری برنامه های تلویزیونی را انجام می دهد. میزان موفقیت هر گروه تولید چگونگی كنترل 

هزینه های مالی و داشتن ذخیرۀ مناسب مالی به دلیل صرفه جویی در موارد ممکن وابسته است.

3. مديريت کیفیت: تهیه كننده به همراه گروهی كه ممکن است متشکل از نویسنده، كارگردان، مدیرتولید 
و ناظر كیفی تولید معرفی شده از سوی شبکۀ سفارش دهنده باشد، به طور مستمر تولیدات روزانه را زیر نظر 
دارند و در هنگام ایجاد بحران شرایط را به گونه ای كنترل می كنند كه به كیفیت نهایی برنامه تولید شده، 

لطمه ای وارد نشود.
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4. ايجاد برنامه های جايگزين: 
به دلیل  یا  احتمالی صحنه ها،  جابه جایی  برای  جایگزین،  برنامه هایی  همیشۀ  تولید،  مدیریت  و  تهیه كننده 
با  نیاز  تجهیزات، طراحی می كنند كه در صورت  و خرابی  دوربین  عوامل جلوی  برای  پیش آمده  مشکالت 

پیدا كند. ادامه  برنامه  تولید، ضبط  اتالف وقت و هزینۀ  كمترین 

5. گزارش مرحله به مرحلۀ تصويربرداری به گروه سفارش دهندۀ برنامۀ تلويزيونی: 
تهیه كنندۀ برنامۀ تلویزیونی مؤظف است، گزارش كامل و درستی از روند تصویربرداری برنامه به شبکه یا 
گروه سفارش دهنده ارائه كند. در صورت اعمال تغییرات در متن تصویب شده و شکل اجرایی آن دالیل خود 
را مطرح كند. برای تغییرات احتمالی با گروه سفارش دهنده مشورت نماید و مجوز تغییراتی را كه ممکن 
است پیش بیاید، از شبکۀ سفارش دهنده بگیرد. در غیر این صورت عواقب احتمالی به عهدۀ تهیه كننده است. 
برای نمونه ممکن است كارگردان تصمیم بگیرد تغییراتی در متن یا فیلمنامه ایجاد كند و یا قصد جابه جایی 
مجریان و بازیگران را داشته باشد. در صورتی كه این عمل با معیارهای شبکۀ سفارش دهنده، مغایرت داشته 

باشد، ضرر و زیان بزرگی گریبان گیر گروه تهیه كننده می شود.

به گروه هاي چند نفره تقسيم شويد و با توجه به شناختی که تاکنون از برنامه های متفاوت تلويزيونی پيدا 
کرده ايد، فهرستی از اتفاقات مهم و اضطراری را که ممکن است در زمان توليد به وقوع بپيوندد، تهيه کنيد 

و برای رفع آنها، راه حل پيشنهاد دهيد.

كار گروهی

فرایند های پایانی ضبط برنامۀ تلویزیونی
بعد از اتمام مرحلۀ ضبط تصاویر و صدا های مورد نیاز، تا قبل از شروع مرحلۀ پس تولید و آغاز تدوین تصاویر، 

تهیه كننده و گروه تولید باید مواردی را كه عنوان می گردد، انجام دهند. 
الزم به ذكر است كه نحوۀ انجام فرایندهای پایانی تولید. بر اساس تعریف شبکه ها و نوع قرارداد و روش گروه 

تولید، ممکن است تفاوت هایی داشته باشد.
1. كنترل و تأیید نهایی تصاویر و صداهای ضبط شده توسط گروه تولید و كارگردان و اعالم پایان مرحلۀ تولید 

به گروه سفارش دهنده و عوامل تولیدی.
2. برچیدن دكور در استودیوها یا محل های ضبط.

3. تخلیۀ محل های تصویربرداری و تصفیه حساب با مالکان.
4. برگرداندن تجهیزات فنی اجاره ای و تصفیه حساب با صاحبان آنها. 

5. تحویل اجناس فنی امانتی به انبار متعلق به گروه یا شبکۀ سفارش دهنده. 
6. تسویه حساب مرحله به مرحله و براساس اولویت قرارداد ها، با عوامل فنی و هنری تولید برنامه، توسط واحد 

مالی گروه تولید.
7. تحویل گزارش های گروه تولید و پُركردن فرم های مخصوص هر شبکه به گروه سفارش دهنده یا شبکۀ 
مربوط: شبکه های مختلف تلویزیونی برای اطالع از نحوۀ تولید و ثبت در بایگانی خود فرم های مخصوصی 

طراحی كرده اند كه در اختیار تهیه كننده قرار داده می شود.
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8. ارائۀ اسناد مالی متعلق به دستمزد عوامل و صورت حساب اجارۀ محل، اجاره و خرید تجهیزات، هزینه های 
پذیرایی، حمل و نقل و دیگر موارد به گروه یا شبکۀ سفارش دهنده برای ارزیابی مالی در هنگام تصفیه حساب 

با تهیه كننده .
برای  به گروه تدوین  با گزارش های منشی صحنه  9. تحویل مجموعۀ تصاویر و صداهای ضبط شده همراه 

تولید. مرحلۀ پس  در  برنامه  آماده سازی 

به چند گروه تقسيم شويد و هر گروه يک برنامۀ مستند از محل تحصيل خود تهيه کنيد، طبق فيلمنامه ای که 
توافق کرده ايد، تقسيم وظايف کنيد و با استفاده از امکانات موجود، تصويربرداری و صدابرداری نماييد.

توجه: فيلم نامه ها و نحوۀ ساخت برنامه مشابه يکديگر نباشد.

كار گروهی

تصویر53

تصویر51

تصویر54

تصویر52
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جدول ارزشـیابی پودمان چهارم

عنوان پودمان
فصل4

تكالیف 
عملكردی

)شايستگی ها(

استاندارد 
عملكرد
)کیفیت(

نتايج
استاندارد

)شاخص ها، داوری، 
نمره  دهی(

نمره

فرایند مرحله 
تولید

تحلیل مراحل 
تولید برنامه 

تحلیل ساختار تلویزیونی
و اجراي برنامۀ 
تلویزیوني، با 

استفاده از نمایش 
پشت صحنه 

تولید انواع برنامۀ 
تلویزیونی

باالتر از حد 
انتظار

توانایی تشخیص و تفکیک  
ساختار برنامه ها، تجزیه و 

تحلیل جزئیات برنامه ها به جز 
موارد استاندارد 

3

توانایی تشخیص و تفکیک  در حد انتظار
2ساختار برنامه ها 

تحلیل نقش 
مدیریت تولید 
پایین تر از برنامۀ تلویزیونی

1تبیین ساختار برنامه ها انتظار

نمره مستمر از 5
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