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األستوديو التلفزيوين
 -مكونات أستودٌو التلفزٌون.

 -أجهزة غرفة المراقبة التلٌفزٌونٌة.

مكونات األستودٌو التلفزٌونً

 -1كامٌرا االستودٌو :وهً وسٌلة االنتاج والتصوٌر األساسٌة بالنسبة
للتلفزٌون وٌجب أال ٌقل عدد الكامٌرات فً أي استودٌو لإلنتاج
التلفزٌونً عن كامٌرتٌن .وتتنوع أشكال وأحجام هذه الكامٌرات
وبعضها ٌحتاج إلى أشخاص تقوم بتشغٌلها وبعضها ٌمكن تشغٌلها من
خالل التوجٌه عن بعد وتسمً .Robotic Cameras
من خصائص كامٌرات االستودٌو:
 ضخامة الحجم وثقل الوزن. تعمل بواسطة التٌار الكهربً. -تحتاج إلى وحدة مراقبة للكامٌرا ،وتوجد فً غرفة المراقبة وٌتم عن

طرٌقها ضبط مستوى جودة الصورة.
 تزود بلمبة صغٌرة للضوء األحمر الذي ٌعطً مؤشرا ً بأن الكامٌراتعمل على الهواء.

كامريا االستوديو

 تزود الكامٌرا بمحدد للمنظر ٌساعد على رؤٌة األجسام التً ٌتمتصوٌرها وهو عبارة عن شاشة صغٌرة ٌظهر علٌها مسافة المشهد
الذي تلتقطه العدسة ودرجة وضوحه مما ٌسهل من متابعة تغٌٌر
اللقطات أو الزاوٌة أثناء التصوٌر.
 -2حوامل الكامٌرا :وهً عبارة عن حوامل مزودة بثالثة أرجل تثٌب
علٌها الكامٌرا .وهذه الحوامل تثبت على عجل لتسهٌل تحرٌك الكامٌرا
بسالسة على أرضٌات االستودٌو وٌوجد أشكال وأنواع وأحجام متعددة
من حوامل الكامٌرا.
ومن خصائص حوامل الكامٌرا:
 أن ٌتناسب حجمها مع وزن الكامٌرا. أن تتسم بالثبات وعدم االهتزاز أثناء تحرٌكها على أرضٌاتاألستودٌو.
 ٌفضل أن تكون مزودة برأس للتحرٌك لتسمح بتحرٌك الكامٌرا أفقٌا ًورأسٌا ً.

 -3جهاز قراءة النصوص :وهو ٌوضع أمام المذٌع بجوار عدسة
الكامٌرا وٌكون عبارة عن مرآة عاكسة للنصوص المكتوبة تظهر
بوضوح وبخط كبٌر نسبٌا ً لٌقرأها المذٌع الذي ٌظهر وكأنه ٌنظر إلى
الكامٌرا.
 -4المٌكرفونات:
ٌزود استودٌو التلفزٌون بعدة أنواع من المٌكروفونات وهً :
 وحٌد االتجاه. متعدد االتجاهات. المٌكرفون المعلق. المٌكرفون الالسلكً. -المٌكرفون الصغٌر الذي ٌوضع على المالبس.

 -5أجهزة اتصال داخلٌة :وهً عبارة عن أجهزة سلكٌة أو السلكٌة
مزودة بالسماعات العادٌة أو سماعات الرأس تساعد على االتصال
الداخلً بٌن فرٌق االنتاج التلفزٌونً سواء داخل االستودٌو أو بٌن
االستودٌو وغرفة المراقبة.
 -6الخلفٌات :وهً عبارة عن قطعة كبٌرة سواء من القماش أو الخشب
تدهن باللون األبٌض أو الرمادي الفاتح وتوضع كخلٌة للمذٌع الجالس
فً االستودٌو.
 -7أجهزة اإلضاءة :وهً من أساسٌات العمل التلفزٌونً والسٌنمائً
فهً تساعد الكامٌرات على التقاط الصور المناسبة بشكل واضح بحٌث
لو انخفض مستوى اإلضاءة عن حد معٌن ال تستطٌع أجهزة التصوٌر
التقاط الصور المناسبة.

 -1اإلضاءة المنتشرة :وهً التً تنشر اإلضاءة على المكان كله وبالتالً
تساعد الكامٌرا على التقاط الصورة من كافة أنحاء المكان.
 -2اإلضاءة المركزة :وهً التً تركز اإلضاءة على جسم معٌن لتحدٌده
داخل المكان.
 ٌجب ضبط إضاءة األستودٌو قبل البدء فً التصوٌر وال ٌجب تعدٌلهافً أثناء التصوٌر خوفا ً من انخفاضها أقل من الحد المطلوب اللتقاط
الصورة التلفزٌونٌة.
 تساعد اإلضاءة على إعطاء تأثٌرات وإٌماءات مختلفة للصورةالتلفزٌونٌة تتطلب دراستها دراسة دقٌقة.
 ٌجب إلى المصور مراعاة اتجاهات اإلضاءة سواء داخل االستودٌو أوفً األماكن المغلقة كما ٌجب أن ٌراعى مستوى اإلضاءة فً ضوء
النهار.
 ٌجب على مصور الكامٌرا التلفزٌونٌة أن ٌكون ملما ً بأنواع الفالشوالمرشحات لضبط اإلضاءة واأللوان.

غرفة األستوديو التليفزيوين

أجهزة غرفة املراقبة التلفزيونية
ٌتم تزوٌد أجهزة غرفة المراقبة التلفزٌونٌة بعدة أجهزة رئٌسٌة:

 -1وحدات المراقبة التلفزٌونٌة :وهً وحدات تعمل على مراقبة جودة
الصورة التلٌفزٌونٌة الوارد إشارتها من كامٌرات االستودٌو وٌمكن عن
طرٌقها ضبط مستوى جودة الصورة ووضوحها ودرجات األلوان.
وٌجب أن تزود غرفة المراقبة بعدد وحدات مراقبة تلٌفزٌونٌة بعدد
الكامٌرات الموجودة فً االستودٌو بحٌث ٌتم ضبط اإلشارة الواردة من
كل كامٌرا فً األستودٌو على حدة.
وفً بعض أنواع االستودٌوهات ٌتم تجمٌع كافة وحدات المراقبة فً جهاز
واحد ٌسمى ٌ Base Stationمكنه ضبط كل كامٌرات األستودٌو فً
نس الوقت.

 -2وحدات الرؤٌة التلٌفزٌونٌة :وهً عبارة عن تلفزٌونات صغٌرة
تصل إلٌها اإلشارة الواردة من الكامٌرات فً االستودٌو لتظهر علٌها
الصورة التلفزٌونٌة كما تلتقطها الكامٌرا ثم تقوم بإرسال هذه اإلشارة
أجهزة التسجٌل ومنها إلى جهاز االنتاج عدد من وحدات الرؤٌة تقوم
بإظهار الصورة الملتقطة من كامٌرات األستودٌو ثم وحدة رؤٌة تظهر
الصورة التلٌفزٌونٌة فً شكلها النهائً مثل تقرٌر إخباري خارجً –
رسالة واردة من القمر الصناعً الختبار مدى صالحٌتها للبث على
الهواء.
وحدة الرؤٌة األساسٌة وهً التً تعرض الشكل النهائً للمادة التً تبث
على الهواء أو تسجل فً البرنامج.
 -3جهاز التحكم الرئٌسً :وٌقوم هذا الجهاز بتجمٌع كافة اإلشارات
التلفزٌونٌة الواردة من مصادر مختلفة فً األستودٌو لدمجها فً إشارة
واحدة.

 -4جهاز المؤثرات المرئٌةSpecial effects Generator :
وهو جزء من جهاز التحكم الرئٌسً ومسئول عن انتاج المؤثرات المرئٌة
وما ٌسمى بالكاشات عند االنتقال من لقطة إلى أخرى أو من كادر إلى
كادر كأن تظهر الصورة وكأننا نقلب كتاب مثالً.
وهناك جهاز أخر ٌسمى المؤثرات المرئٌة ٌ Visual effectsستخدم عند
القطع والمزج والدمج بٌن صورة وأخرى لعمل ما ٌسمى التالشً أو مزج
صورتٌن فً صورة واحدة أو إظهار صورة تلٌفزٌونٌة فً إطار صورة
أخرى وهكذا.
 -5وحدات التحكم فً الصوت :وهً وحدة التحكم فً كافة األصوات التً
تدخل فً إطار الفٌلم مثل الموسٌقى – المؤثرات الصوتٌة وغٌرها من
مصادر الصوت.
 -6مفاتٌح التحكم فً اإلضاءة :حٌث تتواجد فً غرفة المراقبة لضبط
مستوٌات اإلضاءة وأنواعها داخل االستودٌو.

أجهزة غرة المراقبة التلٌفزٌونٌة

لغة النص التلفزٌونى أو السٌنمائى
Scriptwritingتستخدم رموز ألنواع اللقطات
والنقلة فٌما بٌن المشاهد المصورة فهناك ثالثة أنواع
من اللقطات هى :
 -1اللقطة القرٌبة ونرمز لها بالرمز ل(ق) ودولٌا
)C(U
 -2اللقطة المتوسطة ونرمز لها بالرمز ل(م) ودولٌا
)M(S
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سٌنـــارٌـو
االفلـــــــــــام
عالم االعالم –

 اللقطة البعٌده ونرمز لها بالرمز ل(ب) ودولٌا)L(S

 وهناك النقلة فٌما بٌن المشاهد واللقطات وهذه النقلة تتنوع لتأخذ
المسمٌات التالٌة :
 -1 القطع  ،وهو قطع مفاجئ فٌما بٌن المشهدٌن .

 -2 المزج  ،وهو مزج ٌتم فٌما بٌن مشهدٌن وٌتم بشكل تدرٌجى فٌتم
االختفاء التدرٌجى للمشهد االول مع الظهور التدرٌجى للمشهد التالى
.
 -4 الظهور التدرٌجى  Fade inأو االختفاء التدرٌجى Fade out
للمشهد الواحد .
 وفٌما ٌلى نستعرض نماذج لما إستعرضناه من مصطلحات أو رموز .

القطع فى عملٌة المونتاج
 Editingالتلفزٌونى أو
السٌنمائى ٌتم فٌما بٌن
لقطتٌن  ،وهنا نالحظ القطع
تم فٌما بٌن لقطه قرٌبه وأخرى
قرٌبه .
وٌكتب سٌنارٌو المشهد هنا كما
ٌلى :
ل(ق) من وجه ”أ“
قطع

ل(ق) من وجه ”ب“

سٌنـــارٌـو
االفلـــــــــــام
عالم االعالم –

للزمن تعابٌر

إخترنا التعبٌر
المبٌن الذى
ٌدل على مرور
الزمن  ،فهو
ٌرٌد أن ٌقول
”ولما كبر

الغالم ”
سٌنـــارٌـو
االفلـــــــــــام
عالم االعالم –

القطع المتكرر فٌما بٌن
أكثر من لقطة ومن خالل
إٌقاع من اللقطات ٌأتى
كما لو كان نظم شعرى
ونظم اللقطات ٌبدأ بلقطة
بعٌدة ثم فى تبادل فٌما
بٌن المتوسطه والقرٌبه
وتنتهى بلقة بعٌده .
طالع ”حركة الكامرة فى
القصص القرآنى ” للمزٌد
سٌنـــارٌـو
المنظومة
االعالم –اللقطات
عالممن
تصوٌرٌا.
االفلـــــــــــام

حركة الكامٌرا
وهى محمولة
على الكتف
واالنتقال فٌما
بٌن
االشخاص
من غٌر قطع

.
عالم

