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نمی شود.  انجام  استودیو  از  خارج  مکان های  در  فقط  تصویربرداری 
بسیاری از برنامه های تلویزیونی شامل تئاترهای تلویزیونی، مسابقات، 
میزگردها و... در دکورها و فضاهای استودیویی تصویربرداری می شود. 
استودیو،  از  خارج  در  پرتابل  تصویربرداری  بر خالف  مرحله،  این  در 
اغلب با یک دوربین انجام می شود؛ یک گروه چند نفره تصویربرداری با 
چندین دوربین با یکدیگر عوامل تخصصی کار برنامه سازی استودیویی 

را انجام می دهند.

پودمان 4

تصویربرداری استودیویی
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طراحی تصویربرداری استودیویی

1واحد یادگیری 

آیا تا به حال پي برده اید؛
    استودیوی تلویزیونی چه تفاوت هایی با مکان های تصویربرداری خارج از استودیو دارد؟ 

  آیا تمام عواملی که در یک کار پرتابل با یکدیگر همکاری می کنند، در استودیو نیز حضور دارند؟ 

  اصوالً چرا بعضی از برنامه ها را در استودیوهای تلویزیونی تصویر برداری می کنند؟

هدف از این واحد یادگیری
  هنرجویان در این واحدیادگیری، مهارت کار با ابزار در استودیوی تلویزیونی و عوامل برنامه ساز در استودیو 

را کسب می کنند.

استاندارد عملكرد
  طراحی و تعیین شیوه تصویربرداری یک برنامه کوتاه 10 دقیقه ای تلویزیوني بر اساس طرح برنامه
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طراحي تصویربرداري استودیویي   
تصور شما از یک استودیوي تلویزیوني )TV Studio( چیست؟ به این تصاویر نگاه کنید.

   تصویر1  

   تصویر3   

   تصویر5     تصویر6   

   تصویر4   

   تصویر2   
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آشنایي با ساختار استودیو
امکانات  تمامي  دارای  است که  تلویزیوني  برنامۀ  براي ساخت  و مجهز  مناسب  تلویزیوني محلي  استودیوي 
صوتي و تصویري است و تجهیزات الزم جهت پرداخت و تنظیم صدا و تصویر را نیز دارد. قسمت هایی همچون 
اتاق کنترل تولید یا اتاق فرمان اصلي )Master Control Room(، اتاق کنترل فني یا نودال )Nodal( و اتاق 

کنترل صدا در یک استودیوي تلویزیوني وجود دارد. 
وقتي براي اولین بار در یک استودیوي تلویزیوني پا مي گذارید، ممکن است بسیار حیرت زده شوید. از دکورها، 
پروژکتورهاي زیاد، دوربین ها، وسایل کار و افرادي که هر کدام مشغول کاري هستند. انگار در هرج و مرجي 
خود  خواسته به طرف  نظمي کامل پیش مي روند؛ کارکناني متخصص در کار خود با حس رفاقت براي پیشبرد 

کار؛ البته گاهي هم همراه با اختالف نظرهایي براي رسیدن به هدف بهتر.

ویژگي هاي ظاهري  استودیو
اغلب استودیو ها به صورت چهارگوش و با مساحت هاي مختلف ساخته مي شوند. در استودیو هاي بزرگ تر امکانات 
فني بیشتري وجود دارد. کف استودیو ها هموار است و از موادي ساخته مي شود که بسیار مستحکم است و 

صیقلي و لغزنده نیست. به همین دلیل حرکات دوربین به وسیله پایه، بدون تیک و کاماًل یکدست خواهد بود.

فضایي وسیع با دیوارهایي عایق صدا و به رنگ سیاه براي ممانعت از برگشت و ورود صدا، پرده هاي آویزان   
بلند )Cyclorama Cameraman( به رنگ هاي مختلف سیاه، خاکستري و شاید سفید، چراغ هاي آویزان از 
سقف و دوربین هایي بزرگ و شاید دکورهایي متنوع در سه طرف آن. کمي آن طرف تر پنجره اي بزرگ، اتاقي 

پر از مانیتورهاي رنگي و میزهاي متنوع با کلیدها و چراغ هاي کوچک رنگي.
این توصیف مي تواند تمام تصور شما را از یک استودیوي تلویزیوني و اتاق فرمان نشان دهد.

  براي تصویربرداري استودیویي، کار را باید از کجا شروع کرد؟ 

  بخش هاي مرتبط با این موضوع کدام است؟ با چه کساني باید آشنا شویم؟ 

  شرح وظایف مان به عنوان تصویربردار استودیویي چیست؟

در مورد تفاوت ها و شباهت هاي تصويربرداري در استوديو و خارج از استوديو با يكديگر بحث كنيد.
کار گروهی

    تصویر 8   تصویر7    
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دوربین استودیویی
دوربین استودیویي مهم ترین ابزاري است که در اختیار تصویربردار قرار مي گیرد تا به وسیلۀ آن اصلي ترین کار 

برنامه سازي را انجام دهد.
گرچه سازوکار اغلب دوربین هاي تصویربرداري تقریباً شبیه یکدیگر است، ولي بین دوربین هاي تصویربرداري 
اولین تفاوت در شکل ظاهري دوربین هاي  پرتابل )Portable( و استودیو تفاوت هاي چشمگیري وجود دارد. 

استودیویي است که با دسته هایي در دو طرف، شبیه موتورسیکلت است.
امروزه تنوع دوربین هاي پیچیده و حساس تلویزیوني شگفت آور است. در زمینۀ تهیۀ برنامه هاي خارج از استودیو، 
دوربین هاي تلویزیوني قابل حمل )پرتابل( به متصدي دوربین یا تصویربردار امکان مي دهد که به تنهایي با نصب 
یک چراغ کوچک روي دوربین و یک میکروفون قوي، از عهده کار ضبط یک برنامه ساده برآید و تصویر و صدا 
را به نقطه اي دیگر بفرستد؛ ولي دوربین هاي استودیویي به مراتب حجیم تر، سنگین تر و با سازوکارهاي ویژه اي 
طراحي و ساخته شده اند. این دوربین ها عموماً بر پایۀ هیدرولیک یا سه پایه چرخدار نصب می گردند و با کابل 
چند رشته اي از طریق پریز دیوار استودیو به واحد هاي کنترل تصویر مرتبط مي شوند. از این نظر هنگام کار با آنها 

باید مشکالت حرکت، کنترل دوربین و همچنین کابل هاي تصویر متصل به آن را در نظر داشت. 

  کف استودیو با چه رنگي رنگ آمیزي شده است؟

   علت انتخاب این رنگ چیست؟ 

   اصوالً رنگ غالب در استودیو چه رنگي است؟

یک سیستم تهویۀ قوي و بدون سر  و  صدا، درجۀ حرارت مطبوعي را براي استودیو فراهم مي آورد. همیشه 
فضاي ایمن، پشت پرده ها یا دکورها وجود دارد که در صورت نیاز مجریان یا بازیگران بتوانند از آن طریق وارد 
دکور شوند و یا در صورت خطرات احتمالي، عبور و مرور مأموران آتش نشاني به خوبي انجام شود. دیوارهاي 
بلند با عایق ضخیم و همچنین ارتفاع زیاد سقف استودیو از دیگر شاخصه هاي آن است. در دیواره هاي کنار 

استودیو، پریزهاي مخصوص کابل دوربین و پریزهاي کابل صدا تعبیه شده است.

      تصویر 10   تصویر9    

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

فعالیت 
کارگاهی
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  )Camera Mounting(اجزای دوربین و سه پایۀ استودیویي
امکان  مختلف  کانوني  فواصل  با  لنز  این  است.  زوم  لنز  تلویزیوني  دوربین هاي  اغلب  در  عدسي دوربین:   
 )Extender( اکستندر  نام  به  گزینه اي  عدسي،  روي  مي دهد.  را  متفاوت  اندازه هاي  با  نماهایي  به  دستیابي 
با عالمت اختصاري 2X وجود دارد که با استفاده از آن مي توان با دو برابر کردن فاصلۀ کانوني امکان ثبت 
نماهاي بسیار درشت تري را پیدا کرد. البته باید دقت داشت در هنگام استفاده از 2X باید از دیافراگم بازتري 

استفاده نمود تا تصویر تاریک نشود.

 COMS یا )Charge Cobbled Device( CCD بدنة اصلي دوربین: المپ دوربین و در شکل پیشرفته تر آن 
و تمام مدارهاي الکترونیکي که تبدیل نور به سیگنال تصویر را انجام مي دهند، در آن قرار دارد. 

با پیشرفت تکنولوژي ساخت وسایل تصویربرداري، دوربین ها و سه پایه هاي استودیویي نیز با قابلیت هاي بیشتر و 
بهتري طراحي شده اند. این قابلیت ها سبب مي شود تصویربردار در شرایط ایدئال تري وظیفۀ خود را انجام دهد.

   تصویر11  

   تصویر12   
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 نمایاب)Viewfinder(: نسبتاً بزرگ که تصویر همان دوربین و همچنین دوربین هاي دیگر را مي توان در آن 
دید. تصویربردار با دکمه هاي مختلفي که مربوط به کنتراست، روشنایي، زبرا و عالمت وضوح لبۀ تصاویر است، 
تصویر نمایاب را تنظیم مي کند. در باالي نمایاب، چراغ قرمزي به نام تالي)Tally( وجود دارد که وقتي روشن 
باشد، نشانۀ این است که تصویر این دوربین توسط کارگردان انتخاب شده است و ضبط مي شود. مجریان و 
بازیگران نیز به واسطۀ روشن شدن این چراغ موقعیت خود را نسبت به آن دوربین تعریف کرده و یا به طرف 

آن نگاه مي کنند .

اینتركام Intercom(Comunication) :یا ارتباطات داخلي که تصویربردار از طریق هدفون به طور مستقیم با 
کارگردان در ارتباط است و فرامین الزم را براي اجرا مي شنود.

   تصویر13  

   تصویر14   
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 سه پایة چرخ دار: دوربین روي کلگي آن نصب مي شود. به واسطۀ چرخ هاي سه پایه جابه جایي دوربین سریع 
انجام مي شود و تصویربردار مي تواند در موقعیت هاي جدید قرار بگیرد. 

روي چرخ ها قفل و همچنین حفاظ هاي قابل تنظیمي قرار گرفته اند که مانع برخورد پایه با موانع کف استودیو 
)مثل کابل هاي دوربین( مي شود. 

تصویربردار به کمک دستیار فني استودیو مي تواند ارتفاع سه پایه را تغییر دهد. ارتفاع نوعي از این سه پایه ها 
به واسطۀ وجود هواي فشرده در ستون وسط پایه به راحتي قابل تغییر است.

 :)Pedestal( پدستال  به  سه پایه چرخ دار مجهز 
این وسیله از رایج ترین پایه ها در استودیوها است که 

از قابلیت مانور فوق العاده اي برخوردار است.
بودن  هیدرولیک   یا  فشرده  هواي  وجود  واسطۀ  به 
به راحتي  سه پایه  این  ارتفاع  پدستال،  وسط  ستون 
قابل تغییر است و این امکان را به تصویربردار مي دهد 
وسیلۀ  به  مختلف  جهات  در  پایه  هدایت  ضمن  که 
ارتفاع آن را نیز کم یا زیاد  حلقۀ گرد شبیه فرمان، 
نماید و در عین حال، وضوح و ترکیب بندي تصویر را 
به خوبي حفظ کند. البته چنین به نظر مي رسد که 

نباشد.  کارها چندان ساده  این  انجام همه 
حركت پدستال یا بوم )Boom(: حرکتی است که 

دوربین در راستای عمودی، باال یا پایین می رود.

تصویر16  تصویر15

تصویر17



پودمان 4/ تصویربرداری استودیویی

139

 حلقة گرد: هدایت حرکت دوربین به سمت چپ، 
راست و جهات مختلف را برعهده دارد. این حلقه 
به سه چرخ غلتک دار دوربین متصل است و سبب 

جابه جایی راحت دوربین می شود.

 دسته های پَن: در دو طرف دوربین قرار گرفته 
روی  و  زوم  کنترل  راست  سمت  دسته  روی  که 
دسته سمت چپ کنترل فوکوس قراردارد. با این 
دسته ها تصویربردار عالوه بر انجام حرکات افقي و 
با  عمودي )پن و تیلت(، می تواند در زمانی کوتاه 
یک دست زوم و با دست دیگر تصویر را واضح کند.

كابل های تصویر: همه جا همراه دوربین است و سیگنال های نور و صدا را به اتاق فرمان منتقل می کند. از 
آنجا که کف اغلب استودیوهای تلویزیونی به وسیله کف پوش ها یا مواد مخصوص  دیگری هموار شده است، 
تصویربردار می تواند به وسیلۀ سه پایه های استودیویی تمام حرکات دوربین را، مانند یک موتورسوار ماهر، به 

راحتی انجام دهد.

  تصویر18

   تصویر19

در استوديوی تلويزيونی آموزشی نحوۀ كار با دوربين استوديويی را تمرين كنيد. در اين فعاليت سرعت عمل 
تصويربردار در قاب بستن با لنزهای مختلف، حركات افقي و عمودي )پن و تيلت(، انجام حركات دوربين 

كف استوديو و وضوح تصوير بسيار با  اهّميت است.

فعالیت 
کارگاهی

کارکنان استودیوی تلویزیونی
فرمان،  اتاق  و  استودیو  وسایل  جز  به 
تصویربردار با همکاران زیادی روبه رو خواهد 
شد که با برخی از آنها به طورمستقیم و با 
برخی به طور غیر مستقیم در ارتباط است. 
نورپرداز،  از:  عبارت اند  افراد  این  از  برخي 
متصدي تنظیم تصویر، صـدابردار،  منشي 
سوئیـچر،  تلویزیـوني،  کارگردان  صحـنه، 
کارگردان هنري )بازیگردان(  و  مدیر صحنه.
به غیر از اینها عوامل دیگری نیز در تولید 
که  دارند  فعال  حضور  تلویزیونی  برنامۀ 
به  کمتر  و  هستند  صحنه  پشت  بیشتر 

چشم می آیند. 
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 )Camera Card(و کارت اطالعات دوربین )Decoupage(دکوپاژ
اگر در حال ضبط برنامه های نمایشی باشید قطعاً کارگردان هنری و کارگردان تلویزیونی، تصویرنامه ای  )دکوپاژ( 
که تمام جزئیات مربوط به صحنه، صدا، تصویر، نور و حرکت بازیگران و دوربین در آن نوشته شده را آماده 

کرده اند.

   تصویر20    

با حضور در استوديوی تلويزيونی در حال ضبط با عملكرد اين عوامل آشنا شويد و گزارش مكتوب تهيه 
كنيد. سپس دربارۀ هر يك از آنها دركالس به بحث و گفت و گو بپردازيد.

فعالیت 
کارگاهی

تهیه کننده، دستیار تهیه، گریمور، طراح صحنه، سازندگان دکور، گرافیست ها و مهندسان فنی از دیگر افرادی 
هستند که در ساخت برنامه های تلویزیونی شرکت دارند. استودیو هاي بزرگ، انبار و محل نگهداري از دکور و 

وسایل صحنه در مجاورت خود دارند. 
همچنین کارگاه ساخت دکور از طریق درهاي بزرگ با استودیو در ارتباط هستند. اغلب محلی خاص دیگري 
هم برای حفظ و نگهداري دوربین ها، بوم صدا و مانیتورها در استودیو وجود دارد و در غیر این صورت در همان 
گوشه و کنار استودیو در پارکینگ نگهداري مي شوند. اتاق چهره پردازي یا گریم )Make Up( هم از ملزومات 

هر استودیوي تلویزیوني است.
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در جدول زیر نمونه ای از تصویرنامۀ یک برنامه نمایشی تلویزیونی را که با سه دوربین ضبط شده است، می بینید.

این اطالعات برای کارگردان بسیار حائز اهمیت است، ولی تصویربردار لزوماً به تمام این اطالعات نیاز ندارد. کافیست 
او مطالبی مرتبط با تصویرهایی که با دوربین خود ضبط می کند، را بداند. اطالعاتی که تصویربردار به آنها احتیاج دارد، 
معموالً روی یک دسته کارت جمع آوری می شود که آنها را عموماً کارت اطالعات دوربین )Crib Card( می نامند. هر 
دوربینی دسته کارت های اطالعات مربوط به خود را دارد و نشان دهندۀ تصویرهایی است که تصویربردار الزم است 

بداند. هر تصویر به ترتیب زمانی که گرفته می شود، شماره گذاری شده است. 
همچنین محل هایی که دوربین در طول ضبط برنامه باید در آنجا قرار بگیرد یا حرکت کند، در کف استودیو 
عالمت گذاری می شود و با کارت اطالعات تطبیق داده می شود. حرکات دوربین و ارتفاع آن، اندازۀ پالن، وضوح شیء 
خاص در صحنه و تغییر فوکوس ها از جمله مواردی است که در کارت اطالعات درج می شود. گرچه این شیوه بهترین 

روش براي ضبط چنین برنامه هایی است، ولي در عمل ممکن است با تمام این جزئیات اجرا نشود.

تئـاتر تلویزیونی نفر سـوم:  البی هتل سفید

صـدا بـازی شـرح نمـای دوربین شمارۀ 
دوربین

شمارۀ 
نمـا

صدای محیط مسئول اطالعات هتل پشت 
پیشخوان است. چند نفر در 

حال عبور هستند.

نمای باز از البی هتل: دوربین آهسته 
به طرف جلو حرکت می کند تا به نمای 

کامل پیشخوان برسد.
1 53

صدای زنگ تلفن دستی گوشی را برمی دارد. نمای بسته از تلفن روی پیشخوان 
)اینسرت(

3 54

دیالوگ:
بفرمایید در خدمت 

هستم

گوشی را برمی دارد و صحبت 
می کند.

نمای بسته از شخص پشت پیشخوان 
)CU( 2 55

دیالوگ:
بله حتما تشریف 

بیاورید

فردی وارد نما می شود و در 
سمت راست کادر می ایستد. 
برای شخص پشت پیشخوان 

سر تکان می دهد. منتظر 
می ماند.

نمای کامل پیشخوان 1 56

دیالوگ:
سالم بفرمایید

شخص پشت پیشخوان 
گوشی را می گذارد و به آن 

فرد سالم می کند.
نمای از روی شانۀ چپ فرد تازه وارد به 

)O.Sh( شخص پشت پیشخوان
2 57

دیالوگ:
سالم جواب )CU( نمای بسته از فرد تازه وارد 3 58

)2Sh( نمای دونفره 1 59
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نكاتي درباره ترکیب بندي تصویر در برنامه هاي تلویزیوني   
در دکور برنامه هاي تلویزیوني در استودیو به هر حال محدودیت هایي وجود دارد، که در صحنۀ برنامه هاي 
خارج از استودیو دیده نمي شود. در استودیوها دکورها و دوربین ها به یکدیگر نزدیک هستند. آسمان الیتناهي 
در صحنه نداریم و عمق تصویر چندان که باید زیاد نیست. یکي از مهم ترین نکات این است که گاهي سه تا 
پنج دوربین همزمان در حال ضبط یک برنامه تلویزیوني هستند و هماهنگي بین تصویربرداران و پرهیز از 
خطاهاي تصویري بسیار ضروري به نظر مي رسد؛ از این رو، با رعایت نکات ساده اي مي توان اشکاالت جزئي 

را به راحتي برطرف نمود.
1- از حرکات افقي دوربین)پَن(، حرکات عمودي)تیلت( و یا حرکت تعقیبي در لنزهاي )بسیار( واید اجتناب 

کنید.
 2- از حرکات عمقي دوربین)دالي( با لنزهاي بسیار تله خودداري کنید.

 3- تا جای ممکن، از به کارگیري عدسي زوم به جاي حرکت دوربین خودداري کنید.
 4- پالن هاي معرفي دکور را از زاویۀ باال تصویربرداري کنید.

نمونه ای از کارت اطالعات مربوط به دوربین شماره یک در جدول زیر نشان داده شده است.

تئـاتر تلویزیونی نفر سـوم:  البی هتل سفید

شرح نمـا حركت دوربین اندازۀ 
نمـا

شمارۀ 
نمـا

دوربین آهسته به جلو حرکت می کند و 
در لحظۀ زنگ تلفن ثابت می شود

)DI(دالی این FS البی هتل به 
FS پیشخوان 53

فردی وارد نما می شود و در سمت 
راست کادر می ایستد

)FIX( ثابت
در صورت نیاز کادر تصحیح شود. FS پیشخوان 56

ادامۀ ماجرا...... )FIX( ثابت )2Sh( نمای دونفره 59

بخشي از يك برنامۀ تلويزيوني زنده يا توليدي را انتخاب كنيد و با توجه به تعداد دوربين ها، جاي آ نها، اندازۀ 
نماي گرفته شده به وسيله هر دوربين، پالن تصويربرداري را طراحي نماييد و تعداد پالن هاي استفاده شده را 

دكوپاژ كنيد.

فعالیت 
کارگاهی

با توجه به مطالب ذكرشده و بر اساس يك برنامه تلويزيونی نمايشی ضبط شده، كارت اطالعات دوربين با 
جزئيات آن را طراحی كنيد.

کار گروهی
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5- در نماهاي از روي شانه Over Shoulder( OSH(، استفاده از لنز تله یا واید، از نظر نمایشي کاماًل متفاوت 
است. البته در این مورد فاصله بازیگران از یکدیگر بسیار اهمیت دارد. در انتخاب لنز براي چنین نمایي باید دقت 

کنید. تفاوت عمده این دو تصویر چیست؟

6- مطمئن شوید؛ که نظر تمام تصویربرداران یک گروه برنامه ساز در استودیو، دربارۀ حداکثر فضاي باالي سر 
)هدروم( یکسان است.

   تصویر 21

   تصویر 23   تصویر22    

تصویر 26تصویر 24 تصویر 27تصویر 25
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7- بسته به اندازۀ نما، رعایت فضاي نگاه بازیگر و جاگیري صحیح او در کادر بسیار مهم است.

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

9- از گرفتن نماهای چندنفره که در آنها تصویر شخصی )به صورت تمام رخ یا سه رخ( به وسیله لبۀ قاب به طور 
عمودی قطع می شود، خودداری کنید. در استودیو با تعداد بازیگران محدودی که وجود دارد، به راحتی می توان 

با جابه جا کردن آنها در صحنه این مسئله را کنترل کرد.

   تصویر28    

   تصویر30    

   تصویر32    

   تصویر 29

   تصویر 31

    تصویر 33
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10- درگرفتن نماهای گروهی، افراد را در عمق تصویر قراردهید و از قرار دادن آنها در خط مستقیم خودداری نمایید.

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

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

   تصویر34   

   تصویر36    

      تصویر 35

    تصویر 37

تصویر 40تصویر 39تصویر 38

13- هنگامی که عمق تصویر را تنظیم می کنید، وضوح کم یا زیاد تصویر را مد نظر داشته باشید. این مورد به 
خصوص در نماهای نزدیک از روی شانه می تواند جالب توجه باشد.
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   تصویر 42

مقدمات تمرین و ضبط برنامه  
قبل از شروع تمرین و ضبط برنامه، تصویربردار و دستیاران فنی استودیو وظایفی را به عهده دارند که باید 
انجام دهند. بخشی از این وظایف در حیطه عملکرد دستیار فنی استودیو است که با هماهنگی متصدی تنظیم 
رنگ و نور در اتاق فرمان انجام می شود و بخشی دیگر شامل آماده کردن دوربین است. در ذیل خالصه ای از 

این وظایف بررسی خواهد شد.

14- در نماهای بسیار عمومی پیش زمینه را با اشیا پر کنید. 

در تمام مواردی که گفته شد، با جابه جایی دوربین به چپ و راست یا عقب و جلو، جابه جا کردن بازیگران 
یا برخی از اشیای صحنه، به کارگیری لنز با فواصل کانونی مختلف و همچنین دقت در وضوح و عمق میدان 

می توان تصاویر مطلوبی را ضبط کرد.

   تصویر 41

تلويزيونی، آموزشی تصويربرداری  استوديوی  اشتباه در  و  به شيوۀ صحيح  باال،  مطابق موارد ذكر شده در 
نماييد و در مورد نتيجه كار با يكديگر بحث و گفت و گو كنيد.

فعالیت 
کارگاهی

وظایف دستیاران فنی استودیو   
1- انتقال دوربین ها از پارکینگ استودیو به محل 
اتصال  و  کارگردان  نظر  طبق  دکور،  در  مناسب 
کابل تصویر هر دوربین. به این کار چیدن دوربین 
می گویند که به ترتیب مثاًل از چپ به راست دکور 
است. گاهي  با شماره های یک، دو، سه و چهار  و 
ممکن است دوربین چهارم در فضاي جدایي از کف 
استودیو در روي سازه اي بلند یا در سقف نصب شود.
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   تصویر 43

2- تنظیم و کنترل هوای فشرده داخل پایۀ پدستال و در صورت لزوم شارژ آن توسط پمپ باد یا تلمبه دستی.
3- کنترل ارتباطات داخلي )اینترکام( یا صدای هدفون دوربین ها و گوشي مدیر صحنه با اتاق فرمان.

4- برداشتن درپوش عدسی و اطمینان از تمیز بودن لنز.
5- کنترل کلگی دوربین، باز کردن قفل چرخش عمودی )تیلت( و اطمینان از حالت تعادل دوربین و باز کردن 

قفل چرخش افقی )پان( و اطمینان از حرکت نرم کلگی دوربین.
6- کنترل اهرم مخصوص زوم و وضوح تصویر.

7- تنظیم و کنترل وضوح دقیق عدسی ها به وسیلۀ چارت مخصوص )بک فوکوس-Back Focus( و اطمینان 
از عدم اشکال در فوکوس کردن لنز دوربین. 

8- خاموش کردن چراغ هاي سقفي استودیو.
White Bal-(WB س9- تنظیم عدسی دوربین ها در یک نمای بسته روی صفحۀ سفید مخصوص وایت باالن

ance(.پس از اینکه از تمام دوربین ها، نمای بسته ای به اتاق فرمان ارسال شد، متصدی تنظیم رنگ و نور 
)نودال من( رنگ دوربین ها را با یکدیگر همسان می کند، به این کار وایت باالنس می گویند.

10- قرار دادن مانیتور استودیو در محلي که مجري و مدیر صحنه به راحتي بتوانند ببینند.
11- زمان تمرین یا ضبط، دستیاران فنی باید کابل های دوربین را در کف استودیو جابه جا و جمع کنند تا در 

حین حرکت دوربین، مشکلی به وجود نیاید.
12- بعد از پایان ضبط، دوربین ها به پارکینگ منتقل می شود.

خصوصیات تصویربردار استودیو   
اغلب تعدادي تصویربردار استودیویي هستند که کارگردان ها عالقه مند ند با آنها کار کنند. این تصویربرداران با 

کار و تجربه زیاد واجد خصوصیات ویژه اي شده اند. پاره اي از این ویژگي ها در اینجا ذکر مي گردد:
الف( معموالً از تصویربردار استودیو خواسته می شود که در عرض چند ثانیه با تغییر فاصله کانونی لنز یا جابه جایی 

دوربین و کشف زاویه ای جدید، موضوع مقابل دوربین را در وضوح کامل و در ترکیبی جدید عرضه نماید. 
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  تصویر44

  تصویر45

  تصویر46

تلویزیونی  برنامه های  در  بیشتر  تصویریابی  این شیوۀ 
زنده و تولیدی مانند میزگردها، مسابقات، کنسرت ها 
و ُجنگ ها کاربرد ویژه ای دارد و آن به معناي تسلط بر 
ابزار، خالقیت و حس ذاتی تصویرگری همراه با سرعت 

عمل و دقت است.

ب( تصویربردار باید از نظر حسی با موضوع برنامه ای 
که در حال ضبط است، ارتباط برقرار کند.

یا  است،  موسیقی  کنسرت  یک  ضبط  مشغول  او  آیا 
ضبط یک مسابقه فوتبال یا یک برنامه آشپزی؟

پ( تصویربردار باید ذهن آرام داشته باشد تا در طول 
جبران  قابل  که  نشود  مرتکب  اشتباهي  برنامه  ضبط 

نباشد.

مانند  باید  کار  پایان  لحظه  در  تصویربردار،  ت( 
مدت  است  ممکن  گاهی  باشد.  شروع  لحظه  همانند 

تصویربرداری به 21 ساعت برسد.

زیرا  باشد،  اجتماعی  باید  استودیو  تصویربردار  ث( 
همچنین  و  متخصص  همکاران  از  زیادی  گروه  با  او 
تماشاگران و مهمان ها که در استودیو حضور دارند، در 
ارتباط است. نحوۀ رفتار و گفتار درست از نشانه های 

یک تصویربردار حرفه ایست.

ج( یک تصویربردار باهوش سعی می کند با داشتن ایده   
و استفاده از ابزارهای جدید، خود را به سطحی متعالی 

در کار برساند.

چ( نگهداری و مراقبت از وسایل جزء مسئولیت های تصویربردار است، البته به  غیر از بخش های الکترونیکی 
که توسط مهندس متخصص کنترل می شود. او باید ابزار کارش را خوب بشناسد و با کمک دستیاران فنی در 

استودیو آنها را در بهترین شرایط برای کار آماده کند.

ح( دخالت نکردن در کار بقیه و درگیر نشدن با مشکالت آنها به خصوص در پخش برنامه های زنده. در غیر این 
صورت، وی تمرکز خود را از دست می دهد و مشکالت دیگری را به وجود می آورد. البته او باید اشکاالت فنی و 
هنری بخش های دیگر را ببیند، ولی در زمان معینی آنها را گوشزد کند و برای رفع آن مشکل با آنها هماهنگ شود.
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اولین وظیفۀ تصویربردار   
اکنون وقت آن رسیده که تصویربردار نیز خود را برای تمرین و ضبط آماده کند. او باید قبل از شروع ضبط 
با دقت کنترل و تنظیم نماید. کارهایی نظیر: تنظیم منظریاب به لحاظ روشنایی و  برنامه، وسایل خود را 
کنتراست، چک کردن اهرم های زوم و فوکوس، کنترل چرخ های پایۀ دوربین برای انجام حرکت و گذاشتن 

هدفون بر روی گوش و اطمینان از وجود ارتباط با اتاق فرمان.
یک تصویربردار خوب، از اتالف وقت در تمرین خودداري می نماید و تصویرهایش را به سرعت و با دریافت 
کارت  در  که  توضیحاتی  اساس  بر  را  کارگردان  نظرات  وی  می کند.  قاب بندی  کارگردان  از  دستور  حداقل 
اطالعات وجود دارد، درک می کند و در کمترین زمان و باالترین دقت تصاویر صحیح و بدون نقص را ارائه 
می کند. در تمرین تمام نواقص کار مشخص می شود و هر فرد در جای خود نسبت به رفع آن اقدام خواهد 
استودیو  کف  در  قبل  از  که  را  دوربین  تقریبی  محل های  کارگردان  توصیه های  آخرین  با  تصویربردار  کرد. 

عالمت گذاری شده است، به ذهن می سپارد و با تسلط به ابزار کار آمادۀ ضبط می شود.

نكتۀ آخر  
در برنامه زنده شرایط ویژه ای حاکم است که در برنامه تولیدی یا ضبط شده وجود ندارد. در برنامه هاي تولیدی 
می توان با تکرار و تمرین چندباره به نتیجه مطلوب رسید. تصویربرداری در پخش زنده یعنی هوشیاری باال، 
آرامش روحی مطلق و دقت در کار با دوربین؛ تصویربردار تقریباً حق هیچگونه خطایی را ندارد و فقط یکبار 
فرصت دارد که بهترین کار را انجام دهد. در این نوع برنامه حتي کارت اطالعات دوربین نیز وجود ندارد. هیچ 
اشتباهي قابل برگشت و اصالح نیست و در عرض چند ثانیه در معرض دید تعداد زیادي از تماشاگران قرار 

مي گیرد. این لحظه براي تصویربرداران لحظه بسیار سختي است.
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ارزشیابی واحد یادگیري طراحي تصویربرداري استودیویي

   
 معیار شایستگی:

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مراحل كار ردیف

1 شناخت ساختار استودیو  1

2 طراحي و تعیین شیوه تصویربرداري استودیویي 2

2 شایستگی های غیرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرشي:
مدیریت مواد و تجهیزات)N54(، دقت در به کارگیري امکانات فني در استودیو، 

رعایت اخالق حرفه ای، رعایت اصول بهره برداري، روحیۀ کار جمعي.

* میانگین نمرات

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

شرح كار:
شناخت ساختار استودیو، بررسي دستورالعمل کارگردان تلویزیوني )کارت اطالعات دوربین(،  طراحي و تعیین شیوۀ تصویربرداري 

استودیویي

استاندارد عملكرد:
طراحي و تعیین شیوۀ تصویربرداري یک برنامۀ کوتاه 10دقیقه اي تلویزیوني بر اساس طرح برنامه 

شاخص ها:
طراحی تصویربرداری استاندارد با توجه به ویژگی های موجود در طرح به طور مثال شیوۀ استفاده از قرارگیری 3 دوربین در 

صحنه، قرارگیری 2 دوربین در صحنه یا به صورت تک دوربین 

شرایط انجام كار، ابزار و تجهیزات:
مكان: کارگاه تصویربرداری

زمان: 30 ساعت
ابزار و تجهیزات: قلم، کاغذ، دوربین استودیویي 
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ضبط تصویر در استودیو

واحد یادگیری 
2

آیا تا به حال پي برده اید؛
    چه تفاوت هایی بین تصویربرداری در استودیوی تلویزیونی و مکان های خارج از استودیو وجود دارد؟ 

  آیا یک تصویربردار پرتابل که اغلب با یک دوربین تصویربرداری می کند، قادر است در استودیویی که 

چندین دوربین در کنار یکدیگر تصویر می گیرند، کار کند؟ 

هدف از این واحد یادگیری
  هنرجویان در این واحد یادگیری، ضبط تصویر در استودیوی تلویزیونی و توصیه هایی برای انجام هر چه 

بهتر آن را فرامی گیرند.

استاندارد عملكرد
  تصویربرداری یک برنامۀ کوتاه تلویزیوني در استودیو بر اساس طرح برنامه و دکوپاژ آن
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ضبط تصویر در استودیو
همانطور که قباًل گفته شد، ارتباط حسی تصویربردار با برنامه و عالقۀ او به موضوع آن قطعاً در نتیجه کارش 
از  ترکیبی  تصویربردار خوب  دهد.  ارائه  را  کیفیت  بهترین  که  می کند  را مصمم  او  و  گذاشت  تأثیر خواهد 

آگاهی های فنی، سرعت انتقال، بینش هنری و قدرت پیش بینی را دارد.
با اعالم مدیرصحنه، تصویربرداران، صدابردار، بازیگران یا مهمان ها و بقیه عوامل آمادۀ ضبط می شوند. فرض 

کنید در حال ضبط یک برنامۀ نمایشی هستیم.
لوکیشن یا دکور، البی یک هتل است. سکوتی حیرت انگیز بر صحنه حکمفرماست. با دستور کارگردان دوربین 
شماره یک از وسط دکور حرکت می کند و به طرف پیشخوان اطالعات هتل می رود. صدابردار نیز با بوم صدا 
به همان طرف در حال حرکت است. چند بازیگر از جلوی دوربین رد می شوند. تلفن روی پیشخوان زنگ 
می خورد. کارگردان به دوربین سه و نماي بسته اي از تلفن که دستي گوشي را برمي دارد، برش مي زند. مسئول 
اطالعات هتل گوشی را برمی دارد. تصویربردار دوربین دو نمای بسته ای از شخص پشت پیشخوان می گیرد، 

کارگردان به دوربین او سوئیچ می کند ..... 
ناگهان صدایی از استودیو طنین می افکند:

»لطفاً نگه  دارید«. همه چیز متوقف می شود. دوربین ها و بازیگران به جای قبلی خود بازمی گردند. کارگردان 
برنامه از اتاق فرمان توضیح می دهد که چگونه تغییری کوچک در موقعیت بازیگران نمای بهتری را امکان پذیر 
آیا می تواند دوربین را کمی عقب  از تصویربردار دوربین یک می پرسد  از طریق گوشی  می سازد. کارگردان 
بکشد؟ تصویربردار در اینترکام به کارگردان توضیح مي دهد که این کار عملي نیست و دوربین دیگری به طرف 
دوربین اول می چرخد تا کارگردان موقعیت او را ببیند. سپس کارگردان می تواند مشکالت پشت صحنه را 
ببیند و حرکات دوربین ها را مجدداً هماهنگ کند. مدیر صحنه از طریق اینترکام فرمان شروع را از کارگردان 
می گیرد. وی پس از دعوت به سکوت، به بازیگران عالمت می دهد و قصۀ ضبط همچنان ادامه خواهد یافت. در 
طول ضبط، تصویربردار باید از طریق امکانی که در منظره یاب وجود دارد، تصاویر دیگر دوربین ها را هم کنترل 

کند تا ضمن کنترل هدروم و هماهنگی با آنها، آخرین اصالحات را در تصویر انجام دهد.
تصویر 47  
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توصیه هایی هنگام تصویربرداری در استودیو
قرمز  چراغ  مراقب  همیشه   :)Tally(دوربین چراغ   .1
آن  باالی  و  منظره یاب  داخل  این چراغ  باشید.  دوربین 
این چراغ روشن است، بدون  طراحی شده است. وقتی 
اجازه و اطالع کارگردان دوربین را حرکت ندهید. نمای 
انتخاب و سوئیچ شده است.  شما به وسیلۀ کارگردان 

به  استودیو  در  تصویربردار  که  آنجا  از  بدن:  حالت   .2
نیز  را  وضوح  و  زوم  می دهد،  را حرکت  دوربین  تنهایي 
تنظیم می کند. باید بدنش را در حالتی کاماًل منعطف و 
آماده برای تمام این حرکات نگه دارد. باید آرامش خود را 
حفظ کند و با تسلط بر منظره یاب، دوربین را حرکت دهد.

3. عوامل مزاحم در نما: همواره مراقب ورود میکروفن و سایۀ آن، چراغ های استودیو، دوربین ها و دیگر 
در  دوربین  و  شما  سایۀ  باشید  مراقب  همچنین  باشید.  تصویر  در   )Show Off( دکور  از  خارج  بخش های 

نشود. دیده  تصویر  در  به دکور  نزدیک  پالن های 

4. پیش بینی حركات: هنگام حرکات ناگهانی بازیگر، مانند بلند شدن یا نشستن یا حرکت به جلو و عقب، 
مراقب ترکیب بندی و هدروم و وضوح تصویر باشد. شاید با مقداری زوم کردن یا تصحیح کادر خیلی سریع 
بتواند ترکیب صحیح را دوباره به وجود آورد. البته در این مواقع تصویربردار می تواند با نشانه هایی در بازیگر 

منتظر حرکت او باشد، مثاًل وقتی به جلو خم می شود یا دستش را به لبۀ صندلی می گیرد.

تصویر 48 

تصویر50   تصویر 49 

حداقل با دو دوربين، يك قطعۀ نمايشی را در استوديوی تلويزيونی آموزشی تمرين و ضبط كنيد.
کار گروهی
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5. جهت چرخ ها: هنگام حرکت پایۀ دوربین، مراقب جهت چرخ های آن باشید. به وسیله حلقه گرد هدایت 
دوربین چرخ ها را در جهتی قرار دهید که می خواهید حرکت کنید. قفل پدستال را باز نگه دارید تا در صورت 
لزوم بتوانید ارتفاع دوربین را کم یا زیاد کنید. مراقب موانع احتمالی سر راه باشید و به آرامی حرکت کنید. 

6. پیش فوكوس: همیشه نمای خود را در بسته ترین حالت، فوکوس کنید تا هنگام تغییر فاصلۀ کانونی )زوم 
این و زوم بک( از وضوح خارج نشود. این بدین معنی است که تصویر شما در واضح ترین حالت است. البته این 

فوکوس تا وقتي پابرجاست که فاصلۀ دوربین و سوژه تغییر نکند؛ در غیر این صورت، باید فوکوس کشي کرد.

7. هدف از حركت عمقی: قبل از شروع حرکت دوربین به جلو بدانید که به قصد چه کسی یا چه چیزی 
حرکت را شروع کرده اید و بدون هیچ تردیدی به طرف او حرکت کنید. در هنگام حرکت رو به جلو از آنجا که 

به کادر بسته تری می رسید مراقب لرزش های دوربین و وضوح تصویر باشید.

8. وضوح در حركت عمقی: در استودیو تصویربردار خود مسئول وضوح تصویر است. در حرکات رو به جلوی 
دوربین )دالی این( تمام حواس تان به منظره یاب و بخش مشخصی از سوژه مثاًل صورت او باشد. زماني که 
احساس کردید تصویر در حال تار شدن است، با تغییر جزئی در اهرم وضوح تصویر، آن را واضح کنید. البته 

از قبل به ذهن بسپارید که اهرم را به کدام جهت باید حرکت بدهید.

   چه توصیه های دیگری به ذهن شما می رسد؟

این توصیه ها تمام نشدنی است. فقط و فقط با تمرین زیاد می توانید بدون نقص کار کنید. پس فقط تمرین 
کنید.

با به كارگيری توصيه های باال، حركت عمقی دوربين، حركت با بازيگر و تركيب حركت دوربين و بازيگر 
را تمرين كنيد. 

فعالیت 
کارگاهی

با حضور در يك استوديوی تلويزيونی در حال ضبط از پشت صحنه برنامه های زنده توليدی و نمايشی، 
گزارشی مكتوب و مصور تهيه كنيد و سپس در موردآن به بحث و گفت و گو بپردازيد. 
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ارزشیابی واحد یادگیري ضبط تصویر در استودیو

    معیار شایستگی:

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مراحل كار ردیف

1 تمرین میزانسن با دوربین  1

2 ضبط تصویر با تمام جزئیات 2

2 بازبیني و تعیین زمان بندي 3

3 ضبط نهایي 4

2 شایستگی های غیرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرشي:
مدیریت زمان )N64(، دقت در به کارگیري دوربین استودیویي، حفظ صحنه، ثبت و 

خلق تصویر براي عینیت بخشیدن نظرات کارگردان. 

* میانگین نمرات

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

شرح كار:
تمرین میزانسن با دوربین، ضبط تصویر با تمام جزئیات، بازبیني و تعیین زمان بندي، ضبط نهایي 

استاندارد عملكرد:
تصویربرداری یک برنامۀ کوتاه تلویزیوني در استودیو بر اساس طرح برنامه و دکوپاژ آن

شاخص ها:
1- ضبط تصویر مناسب از نظر ارتفاع دوربین، اندازه نما، لنزها با توجه به دکوپاژ مربوطه و شرایط تصویربرداری

2- انتخاب ترکیب بندی مرتبط با نما )با توجه به داستان و طرح( از نظر مکان جای گیری شخصیت ها، فضای باالی سر، ارتباط 
شخصیت ها با یکدیگر

3- حرکت یک دست و بدون وقفه و هم تراز با سطح دوربین بر روی وسایل حرکتی و یا سه پایه

شرایط انجام كار، ابزار و تجهیزات:
مكان: کارگاه تصویربرداری

ابزار و تجهیزات: قلم، کاغذ، انواع دوربین استودیویي، انواع سه پایه، انواع دستگاه های ضبط و ذخیره سازی تصویر استودیویی  


