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 صدا یا صوت چیست ؟

آیند به این گونه که یک ذره با حرکتت ببروتورد     از انواع انرژی است که از تحرک ذرات ماده بوجود می صوتیا صدا 

ارتعاشاتیست  صدا .یابد نشر می صوتین ترتیب است که به هم و آورد درمی حرکت به را دیگرای دیگر ذره  وود به ذره

 صددا شتنوی  ویتی    کننتد را متی   شود. ما معموالً اصواتی که در هوا حرکت می که توسط حس شنوایی انسان درک می

 .تواند در گاز، مایع و حتی جامدات نیز حرکت کند می

بر  صوت .ات و در مایعات نیز بیشتر از گازها استدر جامدات به دییل تراک  زیاد مویکویها، بیشتر از مایع صوتسرعت 

یابد که ماده وجود داشته باشد و این بدین معناست که اگر  والف امواج دیگر مانند نور و گرما فقط در محیطی نشر می

بتل نیتز بترای     آن شتنیده نوواهدشتد. از واحتد دستی     صدایبر سطح ماه بکه هوایی وجود ندارد  انفجاری روی دهتد  

 .باشد هرتز می ۰۲۲۲۲تا  ۰۲انسان بین  شنواییکنند. محدوده  گیری شدت صوت استفاده می اندازه

 

 

 به زبان ساده ؟ تعریف صدا

کتریسیته نوعی از انرژی است و به شکل ارتعاشاتی که به سادگی قابل کشف نیستند ؛ وجود دارد.این مانند نور و ای صدا

 .نام می گیرند امواج صوتیارتعاش ها هنگامی که با یکدیگر جمع می شوند؛

 وصوصیت های صدا چیست ؟ 

 .عبارتند از بسامد، طول موج، دامنه و سرعت صداویژگیهای 
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 یست ؟چ (Frequency)فرکانس 

تعداد موج هایی از یک صوت که در یک ثانیه از یک نقطه معین می گذرند؛فرکانس آن صوت نامیده متی شتود. واحتد    

است. هر چه فرکانس صوتی بیشتر باشد؛ صدا زیرتر و هر چه فرکانس صدایی کمتر باشد؛ آن صدا   (Hz)فرکانس هرتز

 .ب  تر است

 چگونه است ؟ سرعت صوت

شتود دارد. در شترایط طبیعتی از     در آن منتشر متی  صوتتگی به نوع، دما و فشار محیطی که بس صوتسرعت انتشار 

وابسته بته فشتار هتوا نوواهتد بتود. در هتوای        صوتکند سرعت  آنجایی که هوا تقریباً بصورت یک گاز کامل رفتار می

هتزارم   ۳یک متتر در هتر   متر در ثانیه یعنی حدوداً  ۳۴۳حدوداً  صوت سرعت سانتیگراد ٔ  درجه ۰۲وشک در دمای 

هرتزی طول موج یتک   ۳۴۳ صوتهمچنین وابسته به بسامد و طول موج است؛ بنابراین یک  صوتثانیه است. سرعت 

 .متر وواهد داشت

 تصویر چیست؟

در زبان های انگلیسی و فرانسه  چنان کاربردهای گسترده و گوناگونی دارد کته اراهته تعریفتی     image) «تصویر»واژه 

امع، دشوار می نماید. بین اشکال گوناگون طراح ها، عکس ها، نقاشی ها، آرم ها و نشان های تبلیغاتی و وتط  ساده و ج

و زبان های تصویری یا تصویر های ذهنی، چه وجه مشترکی وجود دارد؟ آیا تعجب آور نیست که با وجتود ایتن تنتوع    

د؟ از واژه تصویر پی می بری  که به چیزی مرهی گسترده درک ک  و بیش مشترکی از انواع مفاهی  آن مشاهده می شو

 .یا نامرهی دالیت می کند که حایتی تصویری دارد، واقعی یا ویایی است، آفریده کسی است یا بازشناوته اوت

نوست سایه ها و سپس بازتاب هایی را که می توان بر سطح »یکی از قدیمی ترین تعریف های تصویر از افالطون است: 

 ندجنس بازنمایی ها را تصویر می نامح اشیای نیمه براق، صیقلی یا دروشان مشاهده کرد و تمام این آب یا بر سط

پس با این تعریف تصویر عبارت است از آنچه در آینه، یا آنچه با فرایند های بازنمایی آیینه، بازتاب می یابد. بنابراین 

 .دیگری است« واقعیت» یا« حقیقت»تصویر چیزی ثانوی است که انعکاس یا بازنمای 

 پردازش تصویر چیست؟

بروی از عملیات بر روی آن، به منظور  پردازش تصویر روشی ست برای تبدیل یک تصویر به صورت دیجیتال و انجام

 .دریافت یک تصویر بهبود یافته و یا برای استوراج بروی از اطالعات مفید از آن

 

 :پردازش تصویر اساسا شامل سه مرحله است
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  گرفتن تصویر با اسکنر های نوری یا با دوربین ها و حسگرهای دیجیتایی -1

 اطالعات، بهبود تصویر و تشویص ایگوهاستتجزیه و تحلیل تصویر که شامل فشرده سازی  -۰

آورین مرحله وروجی است که می تواند تصویر یا گزارش باشد که از نتیجه تجزیه و تحلیل تصویر حاصل  -۳

 شده است

   عملیات اصلی در پردازش تصویر

 …تبدیالت هندسی: همانند تغییر اندازه، چروش و -1

 رنگ رنگ: تغییر روشنایی، وضوح و یا تغییر فضای -۰

 ترکیب تصاویر: ترکیب دو یا چند تصویر -۳

 فشرده سازی تصاویر: کاهش حج  تصویر -۴

 معنی با نواحی به تصویر ٔ  ناحیه بندی پرونده: تجزیه -5

 بهبود کیفیت پرونده: کاهش نویز، افزایش کنتراست -6

 سنجش کیفیت تصویر -7

 ذویره سازی اطالعات در تصویر -8

 انطباق تصاویر -9

 تصویر چیست؟ هدف از پردازش

   تشدید تصویر و بهبود -1

 بازیابی تصویر -۰

 اندازه گیری ایگو -۳

 تشویص تصویر  -۴

 انواع پردازش تصویر

دو نوع از روش های مورد استفاده برای پردازش تصویر پردازش تصویر به صورت آنایوگ و دیجیتال متی باشتد،تکنیک   

مانند چاپ و عکس استفاده می شتود و پتردازش تصتویر     های بصری آنایوگ از پردازش تصویر برای نسوه های سوت

دیجیتال که امروز بیشتر شناوته شده است دارای کاربردهای متعددی از تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره ای تا کنتترل  

 .ابعاد قطعات میکروسکوپی می باشد

 

  کاربرد پردازش تصویر در اتوماسیون صنعتی
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هتای   توان دگرگونی اساسی در وطوط تویید ایجتاد کرد،بستیاری از پتروژه    صویر میبا استفاده از تکنیک های پردازش ت

صنعتی که تا چند دهه پیش پیاده سازیشان دور از انتظار بود، ه  اکنون با بهره گیری از پردازش هوشمند تصاویر بته  

 .اند مرحله عمل رسیده

 از جمله منافع کاربرد پردازش تصویر به شرح زیر است

 رعت و کیفیت توییدافزایش س*

 کاهش ضایعات*

 اصالح روند تویید*

 گسترش کنترل کیفیت*

 : سازی تصاویر فشرده

هتای   سازی تصاویر بایتد حجت  اطالعتات را تتا جتایی کته ممکتن استت کتاهش داد و استاس تمتام روش            برای ذویره

 .ها است هایی از اطالعات و داده سازی کنار گذاردن بوش فشرده

سازی  سازی است که میزان و در صد کنار گذاشتن اطالعات را مشوص میکند،این روش ذویره ضریب یا نسبت فشرده

 .یابد باند و فرکانس مورد نیاز کاهش می کند و پهنای تر می و انتقال اطالعات را آسان

کند که  می سازی تصویر از این اصل مه  تبعیت سازی وجود دارد،فشرده هایی متعدد و پیشرفته برای فشرده امروزه روش

تواند تشویص دهد،همچنین  چش  انسان حد فاصل دو عنصر تصویری نزدیک به ه  را یکسان دیده و تمایز آنها را نمی

رود که این ویژگی در ساوت تصاویر متحرک  اثر نور و تصویر برای مدت زمان معینی در چش  باقی مانده و از بین نمی

 .است مورد توجه بوده

 JPEG روش 

تترین روش در   اویتین و ستاده   JPEGسازی عکس و تصاویر گرافیکتی ستاکن استتفاده میشتو،      وش در فشردهاز این ر

سازی تصاویر متحرک مورد استفاده قرار گیترد.   سازی تصویر است به همین دییل در ابتدا سعی شد برای فشرده فشرده

برای  MOTION JPEG وبا ابداع روش شدند برای این منظور تصاویر به صورت فری  به فری  مانند عکس فشرده می

 .ها به ه  تالش شد که با مشکالتی همراه بود ارتباط دادن این عکس

 

 MPEG روش



 دانشگاه جامع علمی کاربردی ، مرکز علوم و فنون عالمه طبرسی                کاربرد نرم افزارهای فیلم سازی                                          

 

 2 صفحه شماره :و تنظیم : مهندس مهدی رجبی  مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی                                                                    تهیه  

 

مگابیت بر ثانیه انتقال پیدا میکرد  5/1ابداع شد و در آن اطالعات تصویر با سرعت حدود  9۲این روش در ابتدای سال 

 7۲مگابایت اطالعات معتادل حتدود    65۲روش امکان ذویره حدود  شد،با این که در تهیه تصاویر ویدهویی استفاده می

شوند و به  های اطالعات به صورت سریال ارسال می بیت MPEG دقیقه تصویر متحرک در یک دیسک به وجود آمد در

برای  های اطالعاتی را کننده نیز ارسال میشوند که موقعیت و نحوه قرارگیری بیت های کنترل و هماهنگ همراه آنها بیت

 .انتقال و ثبت اطالعات صدا و تصویر تعیین میکند

 MP3 روش 

MP۳  نیز روشی ست برای فشرده سازی اطالعات صوتی به ویژه موسیقی، که از طریق آن حج  زیادی از اطالعات

 .صوتی در فضای نسبتاً کوچکی ذویره میشود

 MPEG0 روش 

مگابیت بر  15تا  ۳یشود و امکان دسترسی به اطالعات سازی باالتری استفاده م از ضریب فشرده MPEG۰ در روش

شود در اینجا نیز هر فری  تصویری شامل چندین سطر از  های امروزی استفاده می دی وی است،از این روش در دی ثانیه

 .اطالعات دیجیتایی است

 MPEG4 روش 

ند استفاده میشود،این روش توانایی جبتران  از این روش برای تجهیزاتی که با انتقال سریع یا کند اطالعات سرو کار دار

هتای همتراه و کامپیوترهتای وتانگی و      وطا و اراهه تصویر با کیفیت باال را دارد. مسئله وطا و جبران آن در مورد تلفن

های  های کامپیوتری باید تصویر برای کاربرانی که از مودم ها از اهمیت زیادی برووردار است،در شبکه ها و شبکه تاپ یپ

مناسب است. از ایتن روش   MPEG۴کنند به ووبی نمایش داده شود، در چنین حایتی روش سریع یا کند استفاده می

های تلویزیونی نیز استفاده میشود ایده اصلی این روش تقسی  یک فری  ویدهویی به یک یا چند موضوع است  در دوربین

های آن بتوان به شاوه، تنته یتا ریشته آن     ه از روی برگکه مطابق قاعده واصی کنار ه  قرار میگیرند مانند دروتی ک

دست یافت،هر برگ میتواند شامل یک موضوع صوتی یا تصویری باشد هر کدام از این اجزا به صورت مجتزا و جداگانته   

 .قابل کپی و یا انتقال هستند

با مرتب کردن آن جمالت واصی  که در آموزش زبان کلمات به صورت مجزا و جداگانه قرار داده میشوند و ما طور  همان

هتا بته کلمتات     بار بنویسی  و هنگام مرتتب کتردن آن   توانی  در چند جمله کلمات مشترک را فقط یک  سازی  و می می

توانی  اجزا مشترک  کند و ما می مشترک رجوع کنی ،در اینجا ه  هر یک از این اجزا یک موضوع واص را مشوص می

توانند با موضوعات  و هنگام ساوتن موضوع به آنها رجوع کنی ،هر یک از موضوعات ه  می بار به کار ببری  را فقط یک 

 MPEG۴ پتذیری و کتاربرد فتراوان روش    دیگر ترکیب و مجموعه جدیدی را به وجود آورند این مسئله باعث انعطاف

دو موضوع بازیکن و زمین  شود. برای مثال به صحنه بازی تنیس توجه کنید،در یک بازی تنیس میتوان صحنه را به می

شتود ویتی بتازیکن     بازی تقسی  کرد زمین بازی همواره ثابت است بنا براین بعنوان یک موضوع ثابت همواره تکرار متی 

همواره در حال حرکت است و چندین موضوع موتلف وواهد بود، این مسئله سبب کاهش پهنای بانتد اشتغایی توستط    
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هتای هماهنتگ    های مربوط به این موضوعات سیگنال باشید که عالوه بر سیگنال تصاویر دیجیتایی میشود. توجه داشته

 .کند ای ه  وجود دارند که نحوه ترکیب و قرارگیری صحیح موضوعات را مشوص می کننده

 (تصاویر رقومی)دیجیتالی

اره انتد،هر پیکستل دارای یتک شتم     تصاویر سنجش شده که از تعداد زیتادی مربعتات کوچکبپیکستل  تشتکیل شتده     

میباشد که بیانگر مقدار روشنایی آن پیکسل است به این نوع تصاویر، تصاویر رستری ه   (Digital Number)رقمی

  .میگویند

 پیکسل  تعریف 

پیکستل را بعضتاً در    .یتک تصتویر را گوینتد    (element) کوچکترین جتز  ستاوتاری   (Pixel :انگلیسی به پیکسل در تصاویر دیجیتایی

 .ووانند مباحث مربوط به گرافیک و تصویر، نقطه نامیده و آن را کوچکترین نقطه تشکیل دهنده تصویر نیز می

 

 

دهنده تصویر  های تشکیل کسلبزرگ شده بسمت راست . در این بوش، پی دهد بسمت چپ  که بوشی از آن به میزان قابل توجهی فوق، تصویری را نمایش می نمونه

 اند های کوچکی قابل مشاهده مکعب به شکل

 :مقادیر پیکسل ها

هتای دوتتایی یتا بیتت هتا را       مقدار انرژی مغناطیسی که یک تصویر رقومی به هنگام تصویر برداری کسب میکند، رقت  

میباشد. حداکثر تعداد روشنایی  ۰است.هر بیت، توان یک به قوه  ارزش گذاری شده ۰ر تا تشکیل میدهند که از قوه صف

دارد،بته همتین دییتل     ۰55تتا   ۲ای از  شماره رقومی که دامنه ۰56بیت یعنی  8ها دارد،بنابراین  بستگی به تعداد بیت

میکنید تغییرات میتزان روشتنایی را   را وارد نرم افزاری  TM است که وقتی شما تصویر رستری از گیرنده واصی مانند

 .نشان میدهد ۰55تا  ۲بین 

 

 

 با واحدهای حافظه :آشنایی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pixel-example.png?uselang=fa
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 :واحدهای حافظه

در عمل برای نشان دادن یک کاراکتر از هشت بیت استفاده میشود که هتر   باشد وکوچکترین واحد اطالعات در سیست  باینری یک بیت می

میشود اما چون بایت واحتد کتوچکی استت واحتد      یک بایت نامیده شد و نیز گفته شد که ظرفیت حافظه با واحد بایت سنجیده هشت بیت

 حافظه به ترتیب زیر وجود دارد های بزرگی نیز برای سنجش میزان

میباشد که در سیست  ده  1۲ ^ ۰کیلو معادل  بایت یک کیلو بایت را تشکیل میدهد در سیست  دودویی هر 1۲۰۴هر  (KB)بایت کیلو

 میباشد 1۲۰۴دهی برابر 

است یعنی حافظه  ۰mbظرفیت حافظهای  بایت یک مگابایت را تشکیل مدهد اگر گفته شود ۰۲^۰یا  1۲۰۴* 1۲۰۴هر  (MB) مگابایت

 نگهداری کند بایت اطالعات را در وود میتواند ۰۲^۰ان 

 بایت تشکیل یک گیگابایت را میدهد ۳۲^ ۰هر  ( GB) گیگابایت

 تشکیل یک ترابایت را می دهد ۴۲^ ۰هر  (TB )ترابایت

 تشکیل یک اگزابایت را میدهد 5۲^ ۰هر  (EB)اگزابایت

 :دقت تصویر 

میباشتد کته    ۴یعنتی   ۰۰بیتی، حداکثر دامنته روشتنایی    ۰ها دارد،با یک تصویر  دقت تصویر بستگی به شماره پیکسل

دارد و  ۰56امنته  بیتتی حتداکثر د   8تغییر میکند.در این حایتت تصتویر دقتت الزم را ندارد،تصتویر      ۳تا  ۲دامنه آن از 

 است که دقت باالتری دارد ۰55تا  ۲تغییرات آن بین 

 :های مختلف کاربرد پردازش تصویر در زمینه

امروزه با پیشرفت سیست  های تصویر برداری و ایگوریتمهای پردازش تصویر شاوه جدیدی در کنتترل کیفیتت و ابتزار    

بترای ستنجش    دوربتین مداربستته  صویری پیشرفته مانند است و هر روز شاهد عرضه سیستمهای ت دقیق به وجود آمده

 .اندازه، کاییبراسیون، کنترل اتصاالت مکانیکی، افزایش کیفیت توییدو........هستی 

 کاربرد پردازش تصاویر

 کاربردهای قضایی  

 تشویص پالک  

  بررسی صحت و اعتبار  

  تشویص چهره 

http://www.irsecam.com/
http://www.irsecam.com/index.php?route=simple_blog/article/view&simple_blog_article_id=36
http://www.irsecam.com/index.php?route=simple_blog/article/view&simple_blog_article_id=39
http://www.irsecam.com/index.php?route=simple_blog/article/view&simple_blog_article_id=46
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  تشویص اثر انگشت

 تشویص عنبیه

 تشویص دستوط 

 انواع حسگر در پردازش تصویر

 نقطه ای -1

 حرکت در جهات افقی و عمودی* 

 برداری -0

 .صویربرداری میشوداز چند حسگر نقطه ای تشکیل شده که در هر جابجایی یک وط ت*

  ماتریسی -3

  نیاز به حرکت نیست *

 در یک یحظه از تمام هدف تصویربرداری میشود* 

 در پردازش تصویر CCD تکنولوژی

  سال پیش تنها برای استفاده در دوربین مداربسته به وجود آمد ۳۲این تکنویوژی 

  حساسیت نوری باال 

  نویز ک  

 احتیاج داردبیرون گیرنده به مدارهای بیشتری 

  توان باالی مصرفی

  استفاده از مؤیفه های آنایوگ

 هزینه ی ساوت باال

 

http://www.irsecam.com/index.php?route=simple_blog/article/view&simple_blog_article_id=38
http://www.irsecam.com/index.php?route=simple_blog/article/view&simple_blog_article_id=37
http://www.irsecam.com/index.php?route=simple_blog/article/view&simple_blog_article_id=37
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 ایی با اصطالحات سینمایی و تئاترنآش

 بازیگر، هنرپیشه مرد :اَکتور 

 بازیگر، هنرپیشه زن :اکترس 

 دایره های نی  محل نشستن تماشاچیان در ردیف :تئاتر آمفی 

 ولا نقش ٔ  معموالً دارندههنرمند  :آرتیست 

 فیل محل تهیه  :اِستودیو 

 فیل  نورافکن :پروژکتور 

 نمایشنامه :پیِس 

 ت است از تصویر یا تصاویری که در یک زمان ممتد کار دوربین یعنی پالن یا نما یا شات از نظر فنی عبار :پالن

 از زمان به کار افتادن دوربین تا متوقف شدن آن روی نوار فیل  ثبت شود

 بازیگران تئاتر یا سینما :پِرسُوناژ 

 انگیز غ  :تراژدی 

 های سینمایی حقه :تروکاژ 

 عوامل تزیینی مانند نقاشی، وسیله، اثاث :دِکور 

 انگیز غ  :دِرام 

 نقش :رُل 

 حذف کردن قسمتی از فیل  یا نمایش :سانسور 

 موضوع فیل  یا داستان :سوژه 

 سازد فیلمنامه یا همان متنی که کارگردان از روی آن فیل  می :سناریو 

 صحنه یا محل نمایش :سِن 

 عملیات ممتد و مداوم بدون مکث و توقف :سِکانس 

 آور ونده :کُمِدی 

  ها آرایش صورت هنرپیشه :گری 

 محل موصوص و مجزا :یُژ 

 انگیز است های تفریحی و غ  ای از صحنه آمیوته :مِلودرام. 

   گویند که درآن نور و  می تدوین پایانی ٔ  ، درمرحلهفیل اتایوناژ بتصحیح رنگ در فیل  : به اصالح رنگ ونور

  .شوند ای همسان اصالح می رنگ تصاویر به گونه

  همانند نور روز  کلوین 56۲۲آرک: نوری قوی و سفید رنگ با درجه حرارت 

  اسکوپ: فیل  پرده عریض سینمایی است که هنگام نشان دادن در تلویزیون سیاهی درباال و پایین تصویر دیده

 .شود می

 شود فیل  کوتاهی که برای تبلیغ و معرفی یک فیل  تهیه می :آنونس. 

 گویند نیز می کارتونیشود. یا به اصطالح، فیلمهای  ته میبه نقاشی متحرک گف :انیمیشن. 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%8E%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%8E%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%90%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%90%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%90%D8%B1%D8%B3%D9%8F%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%98&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%90%D8%B1%D8%B3%D9%8F%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%98&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%A7%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%A7%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%90%DA%A9%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%90%DA%A9%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%90%D8%B1%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%90%D8%B1%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8F%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8F%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%90%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%90%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%90%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%90%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%8F%D9%85%D9%90%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%8F%D9%85%D9%90%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8F%DA%98&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8F%DA%98&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%90%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%90%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87_(%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87_(%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86
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  است که ساوتمانی چون  عکاسیو دوربین فیلمبرداریای تعبیه شده در  ، قطعهدیافراگ آیریس: آیریس یا

 .کند را کنترل می نگاتیوچش  دارد و میزان نوردهی به  عنیبیه

 وبرای رفع نقایص آن ابداع شد.  تکنی کایر از پس که است رنگی فیل  منفی ٔ  ایستمن کایر: نوعی نسوه

های عادی الزم  درتکنیک تکنی کایر به علت استفاده ازسه نوار فیل ، دوربینی سنگین تر و بزرگتر از دوربین

های عادی قابل استفاده بود. همچنین سهویت کار و ارزانی وامکان  بود اما فیل  رنگی ایستمن کایر در دوربین

 .براتوارهای چاپ رنگی ازدیگر مزایای ایستمن کایر استچاپ درتمامی ال

 اینسرت: تصویر کوتاهی که رابط دو تصویر دیگر است. 

 شود ه درگذشته که درحال حاضر نشان داده میهای اتفاق افتاد نمایش صحنه: (فلش بک) بازگشت به گذشته. 

 گویند. برداشت ممکن است بارها تکرار شود. برداشت  برداشت: به فیلمبرداری ازیک صحنه، برداشت می

 .ای باشد ای یا چند دقیقه تواند نمایی چند ثانیه می

 برداشت طوالنی: نمای طوالنی یا سکانسی که بدون قطع در یک برداشت گرفته شود. 

 است. ممکن است به واطر  ای که مورد قبول کارگردان واقع نشده رداشت مجدد: فیلمبرداری مجدد از صحنهب

 برداشت دیگر، بینی پیش غیرقابل ایراد هر یا کادر به افراد ٔ  ایراد دربازی، گفتگو، نور، صدا و ورود غیر منتظره

 .گیرد می صورت مجدد

 ی  که با برش راشها در نهایت فیل  مونتاژ) حی است تدوینیبرش بقطع یا کات : قطع صحنه یا نما، اصطال

 .شود آماده می دکوپاژتوسط مونتاژگر بر اساس 

 گویند شوند بک گراند می بک گراند: صداها، اجسام و مناظری را که درعمق تصویر دیده یا شنیده می. 

 رود.  به کار می صدابرداریکنند وبرای  را بر سر آن نصب می میکروفون که است انعطافی قابل ٔ  بوم: بوم میله

 .ازیگران درحال گفتگو یا منابع صدایی موتلف استکاربرد آن نزدیک ساوتن میکروفون به ب

 شود که اکنون درایران استفاده می ییپوش ویدیوپال: نوعی سیست  رنگی ضبط و. 

 میلیمتری 7۲نگاتیو فیل  برروی که است عریض ٔ  پانا ویژن: نوعی روش فیلمبرداری برای نمایش بر روی پرده 

 عدسی ازطریق یا شود می داده نمایش میلیمتری 7۲ پوزتیو فیل  روی یا نگاتیو این سپس. شود می انجام

 دیگری عدسی ٔ  میلیمتری به وسیله ۳5گردد. درنهایت فیل   چاپ می میلیمتری ۳5فیل  روی  آنامورفیک

  .شود می تابانده نمایش ٔ  پرده وروی منبسط

 . های امروزین،  هگویند. پرد آید می پرده: دیوار سفید یا هر آویز دیگری را که فیل  برروی آن به نمایش در می

دهند وتصویر را شفافتر از گذشته به  حساس و مشبکند و نورهای اضافی و اذیت کننده را ازوود عبور می

  .گذارند معرض نمایش می

 میلیمتری که  ۳5پرده عریض: پرده عریض به ابعاد تصویری گفته می شودکه درمقایسه با استاندارد تصویر

متر وواهد بود  دارای استاندارد آمریکایی  1متر باشد عرض آن  ۳۳/1ویرباشد باگر طول تص می 1به ۳۳/1

  .است 1به  85/1

 تکمیلی سینما و تئاتر :مفاهیم 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%A7%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AE%D8%B4_%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DB%B1%DB%B3%DB%B5
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 زی که در انتهای صحنه و بعد از موضوع اصلی واقع شده باشد: هرچیبک گروند پس زمینه. 

 گردد های مجری برنامه تلویزیونی که درابتدا، وسط وانتهای برنامه اجرا می پالتو: صحبت. 

 شکل پالن یک دهد، می کات کارگردان که ای یحظه تا فیلمبرداری دوربین شدن روشن ٔ  : از یحظهنما یا  نپال 

شود. هر صحنه از  فته میگ سکانس پالن آن به که گیرد می انجام بلند بسیار دربرداشتی گاهی پالن. گیرد می

 .است یک یاچند پالن تشکیل شده

  پن: حرکت دوربین برمحور ثابت به سمت راست و چپ، مانند آدمی که ثابت ایستاده وبا گردش سر حول

 .کند. این نگاه ممکن است نرم و آرام یا تند و سریع باشد محور گردن، به سمت راست یا چپ نگاه می

 ها صحنه یا صحنه از ناواضحی تصویر آن دراثر که دیگر ٔ  ای به نقطه ین از نقطهپن شالقی: چروش سریع دورب 

 .رود می کار به واصی های فیل  در گذاری نقطه برای معموالً تمهید این. آید می تماشاگر چش  به

 است سوژهشود وتصویر واقعی  پوزتیو: نسوه مثبت از فیل ، که در البراتوار ازروی نگاتیو بمنفی  تهیه می. 

 آید ای که روی تصویر می تایتل: هر نوشته. 

 پردازد تیتراژ: قسمت ابتدا و انتهای برنامه که به معرفی برنامه و عوامل ساوت می. 

 است که نماها براساس وط داستانی فیلمنامه کنار  فیلمبرداری اتمام از بعد ٔ  تدوین بمونتاژ : تدوین مرحله

کنند. درتدوین،  شوند. دراین مرحله است که نماها و صداهای موتلف وط روشن وروانی پیدا می ه  چیده می

 به شود، می مشوص نما هر قطع ٔ  نقطه و نما زمانی ٔ  کند و اندازه فیل  ضرباهنگ و ریت  مورد نظر را پیدا می

 .ای دیگر نرم وبدون پرش وتوی ذوق زدن انجام پذیرد ای به صحنه از صحنه لانتقا که ای گونه

 دهد. وی مسئوییت ترکیب نماها و  تدوینگر: تدوینگر، هنرمندی است که کار تدوین فیل  را ماهرانه سامان می

همسان شدن  انطباق نوارهای صدا با نماها را به عهده دارد. دستاورد کار تدوینگر پیداکردن ریت  و ضرباهنگ و

 در سینمایی ٔ  ویژه تمهیدات از استفاده چگونگی و ها سکانس و نماها اندازه - درواقع. است فیل  اجزا  ٔ  همه

 .میگرد انجام مرحله این

 گویند تراویینگ: حرکت دوربین به جلو یا عقب صحنه بر روی ریل را تراویینگ می. 

  ابداع ودر سال  1915فیلمبرداری رنگی است که درسال  زآمی موفقیت ٔ  تکنی کایر: تکنی کایر نوستین شیوه

  .تکمیل شد 19۳۰

 گردد مانند انفجار، افکتهای کامپیوتری و های ویژه اطالق می های سینمایی : به طور کل به جلوه تروکاژ بحقه  

 ان. به حرکت تیلت: حرکت دوربین به صورت عمودی بباالو پایین  برمحور ثابت مانند پایین و باال بردن سر انس

 شود رو به باال تیلت آپ و به حرکت رو به پایین تیلت دون گفته می

 جامپ کات بپرش تصویری : کات نادرست یا پرش در تصویر. 

 های تصویری بفید این و فید اوت، دیزایو، وایپ  وهر تکنیکی که از چاپ نوری  های اپتیکی: کلیه افه جلوه

 .کند استفاده می

 همزمان صدای بر عالوه که …صداهای متفرقه مانند صدای پا، باز و بسته شدن در و های صوتی: سرو جلوه 

 .شود می اضافه فیل  صدای باند به  گفتار و موسیقیب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7_(%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87
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 نیفتاده اتفاق که را ای صحنه توان می آنها ٔ  هایی که به وسیله های ویژه: عبارت است از ترفندها و روش جلوه 

های ویژه معموالً در  است. جلوه ای نشان داد که گویی اتفاق افتاده به گونه نیست، دادنی رخ اساساً وگاه است

 .رود می کار به …سوزی، انفجار، زیزیه، سفر به سرزمین رؤیاها و  هایی شامل آتش صحنه

 های گران که امکان تکرار آن وجود ندارد.  چند دوربینه: استفاده از چند دوربین برای فیلمبرداری صحنه

 …ف، انفجارومانند:تصاد

  : این. دهد می بازیگران به کار شروع برای فیلمبرداری ٔ  فرمانی است که کارگردان سر صحنه -1حرکت باکشن 

 صدا، نور،» گوید می ترتیب به کارگردان و شود می صادر دوربین و صدا نور، آمادگی از بعد معموالً فرمان

اکشن به رویداد  -۰دهد.  می« حرکت»ش نیاید، دستور شروع این مرحله پی درعملکرد ایرادی واگر «دوربین

در اصطالح به فیلمهای پرزد و وورد با حرکات فراوان دوربین و ریت   -۳شود.  مقابل دوربین نیز گفته می

  .شود پرهیجان و سریع تدوین نیز گفته می

 برای. تلویزیون ٔ  ا یا صفحهحرکت آرام باسلو موشن : حرکت کندتر از معمول اشیا  و آدمها بر پرده سینم 

 آدمها حرکت به موشن اسلو. شود می فیلمبرداری درثانیه کادر ۴8 تند دور با فیل  حرکت، نوع این به دستیابی

 تدوین درحین عمل این دیجیتال تصویربرداری در. دارد تأکید جزهیات بر و دهد می وقار وبا شکوهمند حایتی

  .گیرد می انجام

 گفته تلویزیون ٔ  ها برپرده یا صفحه ت موشن : به حرکت سریع تر از معمول اشیا  و آدمحرکت سریع بفس 

 یافتن دست برای . ثانیه در فری  18ب برد نام توان می را چاپلین چاریی صامت فیلمهای مثال عنوان به. شود می

ویربرداری دیجیتال این شود. در تص داری میفیلمبر درثانیه کادر ۰۴ از کمتر باسرعت فیل  حرکتی، چنین به

  .گیرد عمل درحین تدوین انجام می

 شود ویکی از کلمات راهنمایی است که باالی هر  وارجی: وارجی، نمایی است که درفضای باز فیلمبرداری می

 .وارجی. ویابان. شب :شود، مانند نوشته می« فیلمنامه»صحنه از 

 شود ویکی از کلمات راهنمایی است که باالی هر  یداولی: نمایی است که درمکان سرپوشیده فیلمبرداری م

 .شود، مانند: داولی، آپارتمان، روز نوشته می« فیلمنامه»صحنه از 

 شود و بسته به دکوپاژ از موضوع دور یا  ای است با چهار چرخ که فیلمبردار روی آن سوار می دایی: دایی ارابه

کند. دایی بر روی ریل یا روی چروهای  رکت میشود و همراه با موضوع یا درتعقیب موضوع ح نزدیک می

 .شود های حرکتی به نرمی برداشت می کند و صحنه الستیکی بادی اش حرکت می

 دایی این: حرکت به جلو و نزدیک شدن به سوژه برروی دایی. 

 دایی بک: حرکت به عقب و دورشدن از سوژه برروی دایی. 

 شود. دراین  به نماهای مشوصی تقسی  و در اصطالح ورد می ها دکوپاژ: تقطیع فنی فیلمنامه که درآن صحنه

 .شود می معین کارگردان توسط دوربین حرکت و دوربین ٔ  زاویه نماها، ٔ  مرحله، اندازه

 شود دکور صحنه: فضایی که به تقلید ازیک مکان واقعی استودیو برای فیلمبرداری آماده می. 

  فیلمها به زبان کشور نمایش دهنده فیل  بدرایران، فارسی  گفته دوبله: دوبله به برگردان زبان اصلی و گفتاری

 .شود می
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 شود وبرای  گیرد یا به بدن فیلمبردار وصل می دوربین روی دست: دراین روش، دوربین یا دردست قرار می

های مستند جنگی شهید  رود. مانند فیل  فیلمبرداری فضاهای شبه مستند و وبری و تأثیر گذار به کار می

 .(ینی بروایت فتحآو

 عدسی و وام نوار بین که است عکاسی یا فیلمبرداری دوربین در چش  ٔ  ای به شکل عنبیه دیافراگ : دریچه 

 .کند می کنترل را فیل  نوار به نوردهی میزان و گیرد می قرار

 ابل وضوح کامل دارد و ق تصویر ٔ  دیپ فوکوس: درعمق میدان وضوح یا ژرف نمایی، پیش زمینه وپس زمینه

 .شود دیدن است؛ و باینز واید فیلمبرداری می

 شود  ترین و پرکاربردترین افه تصویری است برای چسباندن دو تصویر پشت سره  که باعث می دیزایو: ساده

 .تصویر اول توی تصویر دوم محو بشود

 یوح» به سیفار در که دیسک ٔ  ژهوا سینما، درصنعت دیجیتایی دستاوردهای رشد با پیش ٔ  دیسک: از دو دهه 

 یافت رواج نیز سینما در است، شده ترجمه «فشرده

 و شود پوش صحنه نور تا گیرد می قرار صحنه نور منبع جلوی که بافت ریز ٔ  ای از جنس پارچه دفیوزر: ورقه 

 .گردد نرم اصطالح به روشنها سایه

  نگاتیوهای ٔ  شده اپچ ٔ  نسوه .برداری شده بشاتها  بدون تغییر و بدون ک  و زیاد راش: تصاویر فیل 

 روزانه ٔ  شده برداشت نماهای بازبینی برای معموالً که گویند می راش نیز را صدا با همراه شده فیلمبرداری

 .گیرد می قرار استفاده مورد وتصویر بازی ازنظر آنها کیفیت بررسی جهت

 منامه بدون تطبیق راف کات: عبارت است از بریدن و چسباندن نماهای پی درپی براساس وط داستانی فیل

شروع و پایان نماها با نماهای قبلی وبعدی و نیز بدون اضافه کردن باند صدا و موسیقی و حذف تصاویر راشهای، 

کنند و پشت  وراب و بال استفاده است. در واقع مونتاژ اوییه است که تصاویر مورد استفاده را از راشها انتواب می

 .چسبانند سره  می

 های واص. با توجه به پرهزینه بودن وسایل موتلف به کاررفته در ساوت فیل ،  اری صحنهرج زدن: عالمت گذ

از تجهیزات فیلمبرداری گرفته تا وسایل صحنه وبه ویژه اجاره بهای مکانها، دستیار کارگردان مجموعه نماهای 

براساس وط داستانی  مثالً مربوط به یک هتل یا وانه یا موقعیت دیگر را که درکل فیلمنامه پراکنده شده،

همچنین چون بروی بازیگرها به دالیل  .کند فیلمنامه کنار ه  ردیف و آن را برای کارگردان مشوص می

شود.  بایست زودتر پروژه را ترک کنند، تمام نماهای مربوط به آنها رج زده می ای ویا به هر دییل دیگر می حرفه

 .یابد ها کاهش می شود وهزینه فیلمبرداری به سرعت انجام می ریزی دقیق روزانه، پس از رج زدن، بایک برنامه

 رول: حرکت بموشن  به صورت افقی. 

 یابد. ازاین وسیله برای تاباندن نور وورشید  ای رنگی که نور درموقع تابیدن به آن شدت می رفلکتور: سطح نقره

 .شود به صحنه استفاده می

  توان درروز فیلمبرداری و آن را به جای نمای شب استفاده  میروز به جای شب: با استفاده از فیلترهای واص

 .دهند کرد. این فیلترها حج  نور روز را کاهش می

 تواند داشته باشد: اگر از باال به پایین فیلمبرداری شود به آن  زاویه بانگل : دوربین نسبت به سوژه سه زاویه می

 .شود می گفته  یوانگلب سرباال ٔ  مبرداری شود به آن زاویهپایین به باال فیل واگر  انگل هایب سرپایین ٔ  زاویه
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« آی یول»معیار زاویه سرباال یا سرپایین، دید مستقی  چش  است. فیلمبرداری به موازات افق چش  را 

 .گویند می

 تدا یکی وبعد دیگریاب و است دونفر بین گفتگو بیانگر که شود می گفته نمایی به : ویو آف پوینتب دید ٔ  زاویه 

 .بینی  می درمیان ویک متناوب طور به قبلی ٔ  زاویه عکس ٔ  را درزاویه

  زیبایی شناسی: زیبایی شناسی درحقیقت بررسی علمی و نظام مند مفهوم زیبایی است. گرچه زیبایی را

  ای دانست اما عموم مردم معموالً درمورد زیبایی یا نازیبایی یک اثر ادبی یا فیل توان امری فردی و سلیقه نمی

 ٔ  گسترده دانش ٔ  رسند. کشف علل و عناصر دویل درزیبا ماندن یک اثر یا فیل  درحوزه به اتفاق نظر می

 .است نهفته شناسی زیبایی

 کشور زبان به فیل  پایین ٔ  زیرنویس: عبارت است از ترجمه متن گفتگوها یا روایت فیل  و ثبت آن درحاشیه 

 .شود هایی که پوش جهانی دارند این کار انجام می نسوههای یا   در نسوهمعموالً. فیل  ٔ  دهنده نمایش

 های یکسانی هستند. تاکنون حداقل بیست  شود که دارای مشوصه ژانر: ژانر یا گونه به گروه فیلمهایی گفته می

توان به ژانر کمدی، ژانر  است که از جمله می ژانر و چندین زیرژانر توسط منتقدان سینمایی شمارش شده

 .تویلی اشاره کرد _علمی  وسترن و ژانر

 شود ای که فقط پایین تصویر نشان داده می ساب تایتل بزیرنویس : نوشته. 

 شود سوپر ایمپوز: دو یا چند تا تصویر که به صورت محو، روی ه  نشان داده می. 

 رگ منحصر به فرداستبز فیلمسازان برای معموالً که مشوص سینمایی های تکنیک از استفاده ٔ  سبک: شیوه 

 .ومی تواند فیل  یا گروهی از فیلمهای ه  شکل را پدیدآورد

 شود می انجام صداگذاری ٔ  سینک کردن: منطبق کردن تصاویر و صداهای مربوطه است که در مرحله. 

   به ثبت  1895سینما توگراف: دستگاه فیلمبرداری و نمایش فیل  که توسط برادران یومیر اوتراع و در سال

  .رسید

 استفاده آنامورفیک عدسی از آن در که عریض ٔ  پ: نوعی فیلمبرداری برای نمایش روی پردهسینما سکو 

 .است ونی  دو به یک سکوپ، سینما نمایش ٔ  پرده طول و عرض نسبت. کنند می

 درآغاز سه دوربین وسه پروژکتور به کار  .های فیلمسازی پرده عریض است سینه راما: سینه راما یکی از پروسه

تصویری زیبا و باور پذیر از موضوع مورد نظر اراهه شود. یک دوربین دروسط ودو دوربین نیز در دست رفت تا  می

شوند که تصور سه بعدی بودن را  ای تلفیق می گرفت. تصاویر ضبط شده به گونه راست ودست چپ قرار می

 .کند ایجاد می

 کند قسمت از موضوع را بیان می سکانس بفصل : هر فیل  از چند بوش بفصل  تشکیل شده که هر بوش یک. 

 شد سکام: نوعی از سیست  ذ و پوش تصاویر ویدیویی که چند سال قبل درایران استفاده می. 

 شود را یک شات  شود تا وقتی که قطع می ای که دکمه ضبط دوربین شروع می شات ببرداشت : از یحظه

ای آمریکایی و پالن فرانسوی ونما  ات واژهگویند. هر نما بپالن  ممکن است چند بار برداشت شود. . ش می

 .ایرانی است. شات کوچکترین واحد ساوتمان فیل  است
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 برداری است که به ترتیب شاتهای برداشت شده را  ها : درواقع گزارش کار فیل  شات ییست بفهرست برداشت

 .برداری شده، شامل چه تصویری است یحظه از نوار فیل دهند که کدام  نویسند؛ و در آن توضیح می درآن می

 شود که مجموعه رویدادها حول محور او  شوصیت اصلی: بازیگر یا شوصیت اصلی درفیل  به فردی گفته می

 .افتد اتفاق می

 های  بندی کردن بازیگران یک فیل  بیشتر در فیل  شوصیت منفی: شوصیتی است ضد قهرمان. این نوع طبقه

 شود می تالش و شود می نگریسته نسبی شوصیتها ٔ  های مدرن به همه است اما در فیل  واج داشتهکالسیک ر

 .شود تصویر عرفی و عادی انسان آرمانی، انسان جای به

 توان معادل پاراگراف در یک نوشتار  افتد. صحنه را می صحنه: یک یا چند نما که دریک مکان واحد اتفاق می

 .دانست

 شود که با توجه به فضا و حال وهوا وزمان ومکان رویدادهای  حنه : به هنرمندی گفته میصحنه آرا بطراحی ص

 .کند فضا را مطابق آنچه مورد نظر کارگردان است طراحی کند فیل  تالش می

 بیند. صحنه یاب جدا از  ای است که فیلمبردار ازطریق آن صحنه را می صحنه یاب: صحنه یاب یا ویزور، دریچه

 مناسب ٔ  دهد که شوصاً صحنه را زیر نظر بگیرد، زاویه وجود دارد که به کارگردان این امکان را می دوربین نیز

 .کند پیگیری آن با را بازیگران کار ویا کند پیدا دوربین برای را

  صداگذاری پس از فیلمبرداری: افزودن صدا به تصاویر بعد از فیلمبرداری و تدوین است که شامل دوبله گفت

 .های صوتی است موسیقی و جلوهوگوها، 

 ثبت شکل زیگزاگ و نوری وطوط رشته یک صورت به فیل  نوار ٔ  صدای اپتیک: سیگنایی است که درحاشیه 

 .شود می تبدیل صدا به ایکتریکی چش  یک توسط نمایش هنگام و شده

 تواند میزان  صدای استریو فونیک: صدایی که به یحاظ بعد، عمق وجهت به صدای طبیعی نزدیک است و می

 .مشارکت تماشاگر درفیل  را باال ببرد

  صدای دایبی دیجیتال: شکل تکامل یافته صدای استریو فونیک است که در این حایت، صدا درشش باند ضبط

 .شود و پوش می

 را وودش واص مشکالت شیوه این. است فیلمبرداری با همزمان ٔ  صدای سر صحنه: صدابرداری سر صحنه 

 .گیرد می انجام استودیو ودر فیلمبرداری از پس صدابرداری که است دوبله ٔ  ز شیوها تر طبیعی بسیار اما دارد

 بینی  شود، مانند صحبت آدمهایی که می صدای واقعی: صدایی که منبع تویید آن درتصویر دیده می. 

 انصدای همزمان: صدایی که با کنشهای درون تصویر همزمان باشد، مانند گفتگو و یب زدن بازیگر 

  ،طراح چهره آرایی بگریمور : هنرمندی که با توجه به ویژگیهای شوصیتی کاراکترهای موجود در فیلمنامه

 .ریزد طرح آرایشی وگری  بازیگران را می

 های وقوع  طراح دکور: کسی که براساس داستان و طبق ذهنیت کارگردان، دکورهای فیل  و فضاها و مکان

 .شود حت نظارت او این امکان ساوته میکند وت داستان فیل  را طراحی می

  ،طراح صدا: اویراً با توجه به حج  صداهای مورد نیاز بروی فیلمها درایران و از دیر بازدر سینمای جهان

هنرمندی که درکار مهندسی صدا توصص دارد با توجه به حج  و نوع صداهای مورد نیاز فیل  و کارگردان، 

 .دهد نجام میطراحی صدا را برای صدابرداران ا
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  مرکز از وارج ای درنقطه را دوربین جلوی اشیای نور پرتوهای بازتاب که است اپتیکی وسیله: عدسی بینز 

 تصویر وضوح موجب ینز. دهد می تشکیل را شیئ تصویر کرده جمع گویند می عدسی کانون آن به که عدسی

 .باشد می

 دهند تا میدان دید  رداری جلوی دوربین قرار میعدسی آنا مورفیک: عدسی ویژه ایی است که هنگام فیلمب

 .فیلمبرداری شود (وسیع تری بتقریباً دوبرابر حد معمویی

 ای نسبتاً دور، نماهای  دهد از موضوع درفاصله عدسی زاویه بسته بتله : نوعی عدسی که به فیلمبردار امکان می

ه این ترتیب، بوشی از تصویر ب. است ستهب عدسی زاویه و زیاد عدسی نوع این کانونی ٔ  درشت بگیرد. فاصله

 .دروضوح کامل است

 درتصویر را معمول از تر وسیع های حوزه تواند می ک  ٔ  نوعی عدسی است که از فاصله :(عدسی زاویه باز بواید 

 تله عدسی بروالف حاصل تصویر درنتیجه است؛ کوتاه آن کانونی ٔ  فاصله و باز عدسی این ٔ  زاویه. دهد نشان

 .اردد وضوح الًکام فوتو

 دهد از یک نمای باز به یک نمای بسته و برعکس برود، بدون  عدسی زوم: این عدسی به فیلمبرداری امکان می

کند و بعضی از  ایبته پرسپکتیو در زمان زوم کردن تغییر می .اینکه به تغییر محل دوربین نیاز داشته باشد

 .دهند یفیلمسازان جهت نزدیک شدن به سوژه دایی را ترجیح م

 که تفاوت این با است نرمال ینز مشابه آن کانونی فاصله و دارد نرمال دید زاویه عدسی این: عدسی ماکرو 

 .شود می نزدیک سوژه به کامالً دوربین و کرد برداری تصویر ریز اشیای و موجودات از توان می ینز این بوسیله

 های  دید بسیار زیادی دارد. دوربین زاویه و تاس کوتاه بسیار عدسی این کانونی فاصله: عدسی چش  ماهی

 .چشمی درب ازاین نوع هستند

  کند. فیلمبردار  عدسی چشمی بمنظره یاب :عدسی که فیلمبردار بوسیله آن از توی دوربین به صحنه نگاه می

  .باید این عدسی را برای جش  وود تنظی  کند

  آید غاز و پایان فیل  به صورت نوشته میعناوین: اسامی دست اندر کاران فیل  که درآ.  

  گذرد و تماشاگر درعین باور کردن فیل ، آن را از  فانتزی: نوعی فیل  که رویدادهای آن گویی درعای  ویال می

  .داند عای  واقع جدا می

   ای متوایی  هاوتراع شد. این وسیله مجموع 18۳۰بلژیکی درسال « ژوزف پالکو»فانتسکوپ: این وسیله توسط

 یک برروی بودند …از تصاویر ثابت و مجزا را که مربوط به انجام یک فعاییت واص مانند پرش، اسب دوانی و

آمد، درتصور تماشای  کرد. هنگامی که این یوح در برابر آینه به چروش درمی شیاردار ثبت می (دیسکب یوح

  .کرد یک تصویر متحرک را ایجاد می

 یابد ایی که فیل ، ریت  و آهنگ وودرا مینه تدوین ٔ  فاین کات: مرحله.  

  فرم روایی: ارتباط اجزا  ساوتمان فیل  از طریق یک رشته رویدادهای علت و معلویی که در زمان و مکان

  .افتند مشوص اتفاق می

 گویند فری : به هر قاب یا کادر فیل  یک فری  می.  

 پس نگاه ویا بازگشت به گذشته را باقطع نمایش زمان حال روایی فیل ، فالش  فالش بک: ارجاع به گذشته یا

  .گویند بک می
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 فالش فوروارد: و فالش فوروارد قطع زمان حال داستان فیل  و ارجاع به آینده است.  

 فاصله شوند. به عبارت دیگر، تنظی  فوکوس: به وضوح تصویری در فیلمبرداری و نیز در نمایش گفته می  ٔ 

  .گویند نونی عدسی نسبت به موضوع درطول فیلمبرداری یک صحنه را فوکوس میکا

 فید اوت: آشکار شدن تدریجی تصویر در ابتدای نما.  

 رود فید این: برعکس فید این. محو تدریجی تصویر که به آهستگی توی سیاهی می.  

 یا بین رنگ نور و حساسیت فیل  رنگی هماهنگی و دهد می رتغیی را نور رنگ که است نازکی ٔ  فیلتر: ورقه

  .کند ایجاد می

  فیلمبردار: فردی است که با شناوت عمیق وود از تور، رنگ، ینز دوربین، ترکیب بندی تصویری و کارکرد

  .کند متنوع دوربین، ذهنیت کارگردان رابر روی فیل  ثبت می

 دقیقه است؛ دربرابر فیل   75عمومی، فیلمهایی را گویند که زمان آنها بیش از  فیل  بلند داستانی: بنابر توافق

  .دقیقه دارد 6۲دقیقه و فیل  نیمه بلند که حداکثر  ۴۲کوتاه که حداکثر 

 است اما دارای یک  فیل  چند داستانه: فیلمی که از چند داستان مستقل ودر واقع چند فیل  کوتاه تشکیل شده

به کارگردانی موملباف ازجمله فیلمهای چند داستانه یا « دستفروش»مضمونی است. فیل   عنصر ارتباطی

  .اپیزود یک است

 دارد وود ٔ  ای را دربرنامه فیلموانه: محل بایگانی یا آرشیو فیلمها که معموالً نمایشهای ویژه.  

 پرداوتند و بیشتر  شد که به مساهل روز می فیل  وبری: قبل از اوتراع تلویزیون، به فیلمهای کوتاهی گفته می

هایی  شود که مشوصه مفهوم فیل  وبری بودند. پس از اوتراع تلویزیون، به فیلمی گفته می« تاویل موضوعی»

 موقعیت از و دارد را …چون دوربین روی دست، صدای سر صحنه و حرکت پرشتاب دوربین و سواره هاو

  .شود ای تلویزیون ساوته میبر معموالً و است برووردار رسانی اطالع و وبری

  ای اجتماعی وفرهنگی که دالیتهای واصی دارد شناسی: شناوت وتحلیل سینما به مثابه پدیده فیل.  

 فیل  مستند: فیلمی که برداشت از موضوعی واقعی و جاری است.  

 ان از روی فیلمنامه دکوپاژ اثر را انجام فیلمنامه: یا سناریو داستان فیل  به صورت بصری است که کارگرد

  .دهد می

 متری سینمایی  میلی ۳5شود. به عنوان مثال فیلمهای  متر گفته می قطع: به عرض نوار که براساس میلی 

 فیلمبردار ٔ  صحنه از که است دستوری همچنین کات شناوتی ، برش ٔ  کات: کات به معنی برش را در واژه 

کند وبه  کامل از صحنه یا احیاناً اگر برداشت مطلوب و منظور وی نباشد صادر می برداشت از بعد کارگردان ی،

شود تا با هماهنگی  معنای توقف کامل فیلمبرداری است. به این معنی که دوربین، صدا و بازی متوقف می

بازی آغاز  و برداشت هدوبار اکشن، کلمه با کارگردان مجدد بادستور و دوربین و صدا نور، ٔ  دوباره در زمینه

  .شود

 فری  نمایش  ۰5فری  ودر تلویزیون ۰۴گویند. درسینما درهر ثانیه  کادر بفری  : قاب تصویر را کادر یا فری  می

  .شود داده می
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  کارگردان بدایرکتور : کارگردان عنصر والق ومدیر اصلی ولق فیل  است و مجموعه عوامل فیل  با هدایت وی

 صحیح دکوپاژ بازیگران، درست انتواب کارگردان، ٔ  دهند. مهمترین وظیفه ن را با هماهنگی انجام میوظایفشا

  .است بازیگران از درست گرفتن بازی و

 طراح صداگذار، تدوینگر، آن، سردستی تدوین با که فیل  کیفیت با چندان ونه مثبت ٔ  کپی کار: نسوه 

کنند و حک  یک عالمت راهنما را دارد. همچنین  کار می آن با فیل  نیروهای وسایر وتصویر صوتی های جلوه

  .کنند می استفاده ه  فیل  ٔ  کننده از کپی کار برای بازبینی روزانه کارگردان و تهیه

 ای است که اطالعات تصویر مانند نام فیل ، شماره سکانس، شماره صحنه، شماره پالن و شماره  کالکت: توته

 شده نوشته اطالعات از تدوین ٔ  دارند. بعداً در مرحله نویسند؛ و جلوی دوربین نگه می آن میبرداشت را روی 

 سیک جهت کالکت تقه صدای از صداگذاری ٔ  مرحله در و سناریو برحسب نماها کردن مرتب جهت برتوته

  .شود می استفاده تصویر با صدا باند کردن

 کنند. وقتی که با صدای  و برای تست رنگ مانیتور استفاده می های رنگی دارد ای که ستون کایر بار: صفحه

  .رود برای تست صدا ه  به کار می Bar&Tone سوت همراه باشد

 کلوین بدرجه رنگ نور : میزان درجه حرارت رنگ نور را گویند.  

 دهد را انجام می ای کرین: نوعی جرثقیل که دوربین روی آن سوارشده و حرکات عمودی و مورب و پیچیده.  

  کنتراست: به مفهوم برجسته نمودن ویا ایجاد اوتالف نوری بین اشیا  ویا فضاهای فیل  برای تأثیر گذاری و

های سیاه یا  کنتراست باال از ویژگیهای فیلمهای اکسپرسیونیستی و فیل  . است فیل  بصری ٔ  باالبردن جلوه

  .آید شمار می نوآر به

 توسط ادیسون اوتراع شد 1891ف: اویین دوربین فیلمبرداری که درسال کینه توگرا.  

 شود گفتار یا نریشن: عبارت است از صدای روی فیل  که گوینده و منبع آن دیده نمی.  

 گفتگو: صحبتهای یک یا چند بازیگر باه  درصحنه را گویند.  

 شود استودیو باشد اطالق می یوکیشن: یوکیشن به محل فیلمبرداری که وارج از.  

 دهد مانیتور: تلویزیونی که تصویر وروجی رانشان می.  

 موشن: هر نوع حرکت فیل  یا عکس یا نوشته روی صفحه.  

 باشند جور باه  که طوری به قبلی ٔ  صحنه با بعدی ٔ  مچ کات: عبارت است از اتصال صحنه.  

 های سیاسی  ایبته ملودرام گاه دارای پیرنگ .گردد ای ابعاد عاطفی است اطالق میملودرام: به هر فیلمی که دار

  .گردد یا اجتماعی نیز می

 وضعیت بازیگران، ٔ  آرایه و یباس ونما، سکانس ٔ  منشی صحنه:کسی است که جزهیات هر نما از قبیل شماره 

یق هر صحنه با تمام دق ٔ  نقشه وکال درصحنه آنها موقعیت بازیگران، حرکت و نگاه جهت صحنه، اشیای

های سناریو صورت  کند تا در تداوم فیلمبرداری که معموالً بر اساس تداوم صحنه اجزایش را یادداشت می

ها و  ای درست برداشت شوند وهنگام تدوین مشکالت ارتباط صحنه های مرتبط به ه  به گونه گیرد، صحنه می

  .نماهای تداومی ایجاد نشود

 های مضمونی و ساوتاری آن توسط آهنگساز  ای که برای فیل  با توجه به مشوصه متن: موسیقی ویژه موسیقی

  .شود نوشته می
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 است یکدیگر با گفتگو یعنی دیایوگ مقابل ٔ  مونویوگ: گفتگو باوود که نقطه.  

   نمایشگری ٔ  دارای صفحهشود. این میز  متری برش و تدوین می میلی16یا ۳5موویال: میزی که روی آن فیل 

 دیجیتایی، و ویدیویی کارهای در. کارکند آن براساس بتواند تدوین متصدی تا دهد می نشان را راشها که است

  .شود می نامیده تدوین باکس

 میزانسن: عبارت است از چیدن عناصر جلوی دوربین فیلمبرداری از قبیل بازیگران و حرکت دوربین.  

  :در دو حایت کاربرد دارد اول ترکیب چند تصویر باه  ویا انتواب تصویر نهایی ازسوی کارگردان میکس کردن

گانه وچند گانه گفتگو  آید و دومی ترکیب باندهای سه تلویزیونی که ازسوی چند دوربین به دستگاه میکس می

  .گویند یی بازیگران، صدای محیط افکت و موسیقی رابا ه  به صورت یک باند و صدای واحد م

  نئورهاییس : نئورهاییس  معرف نوعی سینمای مردمی است که اوج آن در ایتاییا است. درواقع نئورهاییس  درهر

گرایی، باید از تمام ظرفیت هنری و تکنیکی یک  کشوری به این معناست که با حفظ اصایت و پایبندی به واقع

و « دیسکا»ئورهاییس  در ایتاییا بزرگانی چون ن سینمای نآغازگرا. گرفت بهره سینما ویژه به هنری، ٔ  رسانه

  .بودند« فلینی»

  های عکاسی و سینمایی درحین فیلمبرداری و عکاسی ازاین نوع فیل  استفاده  نگاتیو: فیل  منفی، در فیل

  .کنند می

 شود  نما: همان کلمه پالن یا شات است. با منظره نیز اطالق می 

  روی شانهنمای از (Over shoulder):  نمایی که در آن دوربین از باالی شانه و پشت یکی از دو طرف

  .رود های گفتگو به کار می دهد. این نما بیشتر در صحنه گفتگو، صورت دیگری را نشان می

 هگیرد. به عبارت دیگر سوژ نمای تعقیبی: نمایی است که همگام با حرکات موضوع، آن را درکادر می  ٔ 

  .شود اری دراین نما تعقیب میفیلمبرد

  نمای تمام قد، النگ شات: نمایی است که در آن سرتاپای پیکر در کادر گرفته شود. ممکن است این پیکر

  .جس  یا انسان باشد

 شود، می گرفته نزدیک بسیار ٔ  نمای ویلی درشت باکستری  کلوز آپ : نمایی که از اجزای یک شی درفاصله 

  . چش نمای ثلم

  نمای ویلی دور باکستری  النگ شات : نمایی بسیار دور ازیک موضوع به شکلی که تمام اشیا  پیرامون آن به

  .صورت ریز درکادر باشد

 نمای دور بالنگ شات : نمایی که مانند نمای تمام قداست و مقداری از پیرامون آن نیز آشکار است.  

 باشد درکادر دونفر ٔ  ات : نمایی که در آن نی  تنهنمای دونفره بتوش.  

  نمای شلوغ بکرودشات : نمایی است که پر از جمعیت و ازدحام آدمهاست و بیشتر در فیلمهای حماسی یا

  .رود تاریوی به کار می

 صحنه  های سینمایی است. بدین ترتیب که بوشی از ای بگالس شات : گالس شات یکی از حقه نمای شیشه

کنند مثالً فیل  پل قدیمی که بوشی از آن توریب شده  شود وبعد از آن فیلمبرداری می روی شیشه نقاشی می

شود وبعد از آن  وقرار است شکل قبل از ورابی آن ابتدا نشان داده شود، با نقاشی روی شیشه کامل می

  .کنند فیلمبرداری می
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 شود. به نمای کرین نمای جرثقیلی نیز  ین بجرثقیل ویژه  گرفته مینمای کرین: نمایی که با دوربین روی کر

  .شود گفته می

  نمای الیی باینسرت : نمایی درشت از جزهیات یک شی که موقعیت واصی درروند قصه دارد، مثل کلید، تلفن

  …و

 گویند نمای نزدیک بکلوز آپ : نمایی درشت و نزدیک از چهره را می.  

  دیدگاهنمای (P.O.V): نشان فیل  های شوصیت از یکی دید ٔ  نمایی است که صحنه را از دیدگاه یا دریچه 

  .دهد می

 شود که قبل از دیده شدن رویداد، تأثیرات آن را در چهره و رفتار  نمای واکنشی: به نمایی گفته می

  .بینی  شوصیتهای فیل  می

  کند شود و موضوع رو دنبال می مستند پوش مینریشن: صدای گوینده که روی تصاویر.  

 گیرند. شدت آن بیشتر از  نور اصلی بکی الیت : منبع نوری است که حین فیلمبرداری از صحنه، از آن بهره می

  .کند بقیه نورهااست وجهت نور صحنه را تعیین می

 شود اک، تابانده میترسن های  فیل در ویژه به بازیگران ٔ  نورپایین: نوری که از پایین به چهره.  

 ترین کارهایی است که پیش از فیلمبرداری انجام میگرد. طراحی نور،  نورپردازی: نور پردازی یکی از اصلی

گیرد و دیدگاه هنری طراح نور با مشارکت فیلمبردار و کار گردان اجرا  متناسب با نوع صحنه صورت می

  .شود می

 ای که تاریکی و نماهای سایه دار درآن برجسته است. این نوع نورپردازی  : نور پردازی ویژهنورپرداز سایه روشن

  .رود می کار به دیهره حس ایقا برای آور نو یا سیاه و ترسناک فیل  ٔ  بیشتر درگونه

 ین نور المپ تنگستن روشن شود. قرمزی ا (نور تنگستن: نوری است که به وسیله منبع ایکتریکی بنور مصنوعی

  .باشد کلوین می ۳۴۲۲بیشتر است و درجه حرارت آن 

  نور روز بدی الیت : نوری است که از منبع وورشید مستقی  یا غیرمستقی  به صحنه بتابد. کلوین نور روز

  .است 56۲۲

 شود نور پشت ببک الیت : نوری است که از باالی صحنه برای جداسازی موضوع ازپس زمینه تابانده می.  

 گیرد: نور پشتی که از پشت موضوع  ها معموالً ازسه جهت صورت می ای: نورپردازی در فیل  نورپردازی سه نقطه

  .ها تابانده شده، نور اصلی ویک نور ضعیف تر برای پوشاندن سایه

 ها  ش دادن سایهنور فرعی بفیل الیت : بنور مکمل  نوری است که نسبت به نور اصلی ضعیف است و برای پوش

  .رود و نیز نقاطی که نور اصلی آنها را پوشش نداده به کار می

 گویند نور موجود: نور طبیعی محیط را نور موجود می.  

 کند نور موضعی: نوعی نورافکن که از پشت عدسی نور را درمحلی متمرکز می.  

  از صدای محیطنوفه: معادل فارسی کلمه آمبیانس است که عبارت است.  

 شود که طی آن با حرکت وطی مشوصی، صحنه ای تصویری گفته می وایپ بجاروکردن : وایپ به جلوه  ٔ 

های قدیمی نقطه گذاری سینمایی است و  وایپ از شیوه .دهد می بعدی ٔ  صحنه به را وود جای تدریجاً قبلی

  .شود امروزه کمتر از آن استفاده می
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 برنامه که با موسیقی همراه است و معموالً برای جداکردن بوشها یک برنامه ترکیبی وایجاد  ویه: تصاویر میان

  .ثانیه بیشتر نمی با شد ۳۲تنفس اجرامی شود واز 

  ینز روی حلقه طریق از تصویر وضوح. باشد تارمی مقابل نقطه و تصویراست وضوح منظور: وضوح بفکوس 

  .شود می تنظی 

 های امروزی دیجیتایی عالوه برویزور صفحه  باشد و در دوربین مان عدسی چشمی میه: ره یاب ویزور بمنظ

  .است مانیتور نیز جهت راحتی کار تعبیه شده

  هنری: صفتی است برای آثار یا بازیگران شاوصی که برگزیده و گزیده کارند. مشوصه اصلی آنها اندیشه ورزی

  .و اندیشه سازی است

 و است موضوع بیان درودمت که است فیل  موتلف اجزا  و عناصر ارتباط ٔ  ارچگی: بیانگر میزان و درجهیک پ 

  .بیشتراست تأثیرگذاری

  ( ScreenPlay ) فیلم نامه

فیل  نامه یا سناریو ، متنی است شامل شوصیت ها ، ماجراها و هر آنچه در فیل  روی وواهد داد به صورت یک دستور 

وسط فیلمنامه نویس یا فیل  نامه نویسان نوشته می شود. فیل  نامه معموال شامل تمام جزهیات صحنه ، ایعمل ، که ت

 .گفت و گو ، کنش و گاه حتی موقعیت و زاویه دوربین است

 سکانس

کند که با  تواند از یک یا چند صحنه تشکیل شود و یک موضوع را دنبال می است که می  نامه سکانس یک فصل از فیل 

 .شود پایان یافتن آن موضوع سکانس نیز عوض می

 صحنه

گویند. در یک صحنه به فضای حاک  بر آن، بازی بازیگر در صحنه،  (Location) مکان فیل  برداری را صحنه

گردد که  شود. صحنه از یک یا چند پالن تشکیل می گیرد پرداوته می ها و اتفاقاتی که در آن مکان صورت می دیایوگ

 .داولی یا وارجی و یا روز یا شب یا ساعاتی دیگر باشد ممکن است

 پالن، نما یا شات

 

 .ترین واحد یک فیل  است به عبارت دیگر پالن برشی از یک صحنه است پالن کوچک
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 چ کات یا برش هماهنگ م

تی مشترکی باشد اگر دو یا چند پالن یک حرکت را تصویر کند و انتهای پالن اول با ابتدای پالن دوم دارای فصل حرک

به آن مچ کات گویند.مثل:بنمای اول مرد ی پشت ماشینن نشسته و ماشین را واموش میکندبنمای دوم آن مرد در 

 .ماشین را باز کرده پیاده میشود. این دو نما دارای موضوع مشترکی هستند

 با مشاغل سینماییآشنایی 

همه ما در ابتدا و انتهای فیل  ها نام هایی را شاهده میکنی  که هر کدام سِمتی دارند مانند تهیه کننده ، کارگردان و 

 ... بازیگردان و

و ممکن است با بروی از آن مشاغل آشنایی داشته باشید مانند بازیگری و ... در ادامه به اوتصار در مرود مشاغل 

 توضیحاتی داده شده است سینمایی 

در بیان کلی کسی است که نماهای فیل  را با یکدیگر و با صداها ترکیب می کند اما در معنای هنرمندانه،  :تدوینگر

کسی است که ریت  کلی فیل  را نیز مد نظر می گیرد تا سکانس ها و جلوه های ویژه و تمهیدات هنری همسان و 

 . یانه به آن میکس کردن یا مونتاژ کردن میگویی هماهنگ شود. درواقع به زبان عام

اگرچه عنوانی برای تعیین اندازه کادر، زاویه دوربین، نوع حرکت و مانند آن است به شوص یا گروهی ه   :دکوپاژ

 .اطالق می شود که این کار تفکیک و مشوص کردن صحنه ها و زوایا را انجام می دهد

و دانش بازیگری، به بازیگران کمک می کند تا دیایوگ ها یا گفت وگوها را با  کسی که با اطالع از هنر :بازیگردان

یحن و طریقه مناسب ادا کنند، به درک بهتری از شوصیتی برسند که جای آن بازی می کنند و... امام ممکن است 

ر سینمایی و تلویزیونی بازیگردان بازیگر را سمتی هدایت کند که مورد نظر کارگردان نیست به همین دییل در بروی آثا

 . از بازیگردان استفاده نمیشود

شوص یا گروهی که با در نظر گرفتن زمان و مکان رودادها، صحنه های فیلمبرداری را طوری طراحی می  :صحنه آرا

 .کند که همان حال و هوای مورد نظر فیلمنامه نویس یا کارگردان را ایقا کند

ی حسی و ایقایی صحنه را مثل وشونت، آشفتگی، این کجا باشد، آن کجا و... صحنه آرا بیشتر جنبه ها :طراح دکور

 .در نظر دارد، اما طراح دکور آن جنبه های ایقایی را در طراحی دکورها مد نظر می گیرد و اعمال می کند

ی دهد تا با کاری را که صحنه آرا برای صحنه انجام می دهد، برای بازیگران و حتی سیاهی یشکر انجام م :چهره آرا

آرایش و گری  واص، وصوصیات و کاراکتر افراد نیز در آن چه مد نظر کارگردان یا فیلمنامه نویس بوده منعکس شود و 

 .اثرگذاری نقش ها بیشتر شود

http://m-reza.blog.ir/post/Introduction-Jobs-cinema
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کسی که امور مایی فیل  اع  از موارج و هزینه ها را به عهده دارد و هماهنگی های الزم و کارهای اداری  :تهیه کننده

نجام می دهد. و در ایران تهیه کننده ها صرفا سرمایه گذار فیل  محسوب نمیشوند گاها سرمایه گذار ها تهیه کننده را ا

 . ای که به آن اطمینان دارند را معرفی میکنند برای انجام امور فیل 

از جنبه ها و دانش فنی به جای بازیگرهای حرفه ای که ایفای نقش را از جنبه هنری به عهده دارند، با اطالع  :بدلکار

در صحنه های وطرناک و به عنوان بدل بازیگران حاضر می شود و به ایفای نقش می پردازد.در گذشته که این عل  

در فیل  ها حاضر می شدند و صحنه هایی را که نقش های اصلی  "کتک وور "پیشرفت نکرده بود افرادی تحت عنوان 

 .سئول اجرا کردن آن صحنه ها بودندآن هارا انجام نمیدادند این افراد م

از آنجا که هر فیل  زمان ها، سکانس ها و نماهای متفاوتی دارد و مدام با وقفه روبه رو می شود، منشی  :منشی صحنه

صحنه جزهیات هر سکانس اع  از نوع یباس، سمت و سوی نگاه، گری  بازیگران یا محل و موقعیت اشیا را یادداشت 

 .می گیرد تا بروز تفاوتی از این نظر به اثر نهایی یطمه نزند کرده یا از آن عکس

 

 جهت تبلیغات  نرم افزار پرکاربرد 02

 Photoshop 

فتوشاپ به معنی کارگاه عکس یک پردازشگر گرافیکی است که بدست شرکت ادوبی گسترش یافته و برای ایجاد، 

عامل ویندوز و مکینتاش  رود.فتوشاپ برای سیست  بکار می« ها عکس»ترکیب، ویرایش، بازسازی و یا دگرگونی تصاویر 

ها جهت چاپ روی کاغذ طراحی شده بود، اما به واطر تنوع  رود. اگرچه در ابتدا فتوشاپ برای ویرایش عکس کار می به

های  فرمتها در  ای برای تویید و ویرایش عکس گذارد، از فتوشاپ به طور فزاینده ابزارهایی که در اوتیار کاربر می

 .شود دیجیتال ببه وصوص برای استفاده در وب  استفاده می

  

Adobe Illustrator 

ی کامپیوتری برداری است که برای طراحی در کامپیوتر به کار  ادوبی ایلوستریتوربه معنی تصویرگر یک برنامه

و بعالوه  (Brush) موها کی به همراه قل افزار با ابزار طراحی جهت ولق آثار برداری و افکت های گرافی رود.این نرم می

ها و فیلترهای گرافیکی و ابزار کنترل رنگ به همراه محیط سازگار با فتوشاپ و سایر محصوالت ادوبی در اوتیار  افکت

 .طراحان است

 Autodesk ۳ds Max 

شد،  نامیده می (۳D Studio Maxبعدی مکس ببه انگلیسی:  سه استودیوی سابقاً که اس مکس  دی آتودسک تری

بعدی  ها و تصاویر سه ها، بازی ها، مدل ای است که برای ساوت پویانمایی بعدی رایانه حرفه یک برنامۀ گرافیک سه
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های  افزار توسط شرکت رسانه و سرگرمی آتودسک ساوته و منتشر شده است. برنامه قابلیت گردد. این نرم استفاده می

تواند بر روی سکوهای رایانش مایکروسافت ویندوز اجرا شود. به  افزایه داشته و میسازی و ساوتار قابل انعطاف  مدل

زن بمانند انسداد محیط و  اس مکس، امکانات سایه دی سازی و پویانمایی، آورین نسوه از تری عالوۀ ابزارهای مدل

دی، نورپردازی سراسری، سازی پویا، ریدیوسیتی، سیست  ذرات، ولق و رندر نگاشت عا ، شبیه(پراکندگی زیرسطحی

 .شود نویسی موصوص به وودش را شامل می یک واسط کاربر قابل تنظی  و زبان اسکریپت

 CorelDraw 

افزار ویرایشگر گرافیکیِ بُرداری است، که به دست بنگاه کورل در شهر اتاوای کانادا ساوته و بازاریابی  دراو یک نرم کورل 

است. آورین  (Corel’s Graphics Suite :انگلیسی بهب «کورل گرافیکیِ ٔ  مجموعه»دراو نام  شد. همچنین کورل

میالدی پوش شد.کورل دراو که معموالً برای طراحی  ۰۲16، در سال (18نام دارد بدر اصل نگارش  X8 نگارش آن که

 .کند شتیبانی میگیرد، از هر دو مدِ بُرداری و پیکسلی پ و کمتر برای ویرایش تصاویر مورد استفاده قرار می

 maya 

است که  افزار نوست توسط شرکت آییاس. ویو فرانت عرضه شده افزاری برای طراحی سه بعدی است. این نرم مایا نام نرم

مکس و  اس دی افزارهای سه بعدی و انیمیشن سازی از جمله تری شرکت اتودسک بشرکت سازنده نرم ۰۲۲5در سال 

به بازار عرضه شدند.  (Autodesk MAYA) های جدید مایا با نام اتودسک مایا نسوهاتوکد  آن را وریداری کرد و 

 .است های ویندوز، یینوکس و مکینتاش قابل استفاده عامل افزار مایا بر روی سیست  نرم

 Paint 

افزار  نرمهای ویندوزهای مایکروسافت وجود دارد. به این  پینت یک برنامه نقاشی گرافیکی است که در همه نسوه

-۰۴های نگاشت بیتی ویندوزب های با فرمت شود. برنامه فایل پینت یا مایکروسافت پینت نیز گفته می اس همچنین ام

جی و جیفببدون حرکت یا ناپیدایی، اگرچه  هی پی ،جی (.bmp رنگ و مونوکروم همه با پسوند 16رنگ،  ۰56بیت، 

جی و  ان کردند ، پی بعداً پشتیبانی می ۴تی و ویندوز ان 95 روزشده ویندوز ، یک نسوه به98های ویندوز  نسوه

اسکیل را  کند و مد گری کند. برنامه در دو مد رنگی و مد دو رنگ سیاه و سفید کار می اف باز و ذویره می اف آی تی

 .افزارها شد های ویندوز به سرعت یکی از پرکاربردترین نرم افزار به واطر سادگیش در نوستین نسوه ندارد. این نرم

 GIMP 

رود. این  ها به کار می باشد که برای ساوتن و پردازش تصاویر برداری و عکس باز می افزار آزاد و متن گیمپ یک نرم

گیری  توان به ساوتن آرم و یوگو، اندازه باشد.از مصارف این برنامه می قابل استفاده می GGPL افزار تحت مجوز نرم

ها، نزدیک کردن تصاویر، برداشتن تصاویری که الزم نیست و تبدیل فرمت تصاویر  تغییر رنگ ها، مجدد و آراستن عکس

پذیر است. در یک دیدگاه کلی گیمپ  افزار امکان اشاره کرد. همچنین ساوتن تصاویر انیمیشن ساده نیز با این نرم

 .باشد افزار آزاد جایگزین برای فوتوشاپ می نرم
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blender 

تواند برای مدل  بعدی است. این برنامه می بعدی و طراحی مدل سه گرافیک سه ٔ  باز در زمینه زار آزاد و متناف بلندر نرم

بوشی  بندی کاراکترها، تحرک ها و استووان های پوستی، مفصل سازی مایع، قسمت ، شبیهUV سازی یک ایگو، بازکردن

 .ها استفاده شود زیسا و جان دادن به اشیاهای پروژه، پردازش کارها و سایر شبیه

  

Lightwave ۳D 

گسترش  Newtek افزار گرافیکی کامپیوتری و پویا افزار است که توسط شرکت افزار الیت ویو تری دی یک نرم نرم

افزار دارای  می باشد.این نرم Mac osافزار قابل اجرا در ویندوز و آورین نسوه ی عرضه شده از این نرم .یافته است

و پردازش تصاویر سه بعدی و همچنین تبدیل آنها به انیمیشن و تصاویر ثابت است.موارد استفاده از این قابلیت ایجاد 

 .بازی های ویدیویی است ,(VFX) برنامه در ساوت انیمیشن ها، کارتون ها، افکت های مرهی

 Softimage 

افزارهای رغیب مثل مایاو  در مقایسه با نرم افزارهای سه بعدی جهان است که سافت ایمیج یکی از بهترین و قدیمی نرم

 و ICE Interactive Creative Environment فرد وود را دارد مثل های منحصربه مکس قابلیت

Gigapolygon کند و  های سنگین با تعداد پالگینهای بسیار باال ویلی ووب عمل می افزار در اجرای صحنه قدرت نرم

پارک ژوراسیک به کار گردانی استیون  1996ت  بسیار پایین است. سال احتمال هنگ کردن و کرش شدن سیس

ها ویژه گرفت. استفاده از سافت ایمیج در صنعت بازی بسیار  اسپیلبرگ که با سافت ایمیج کار شده بود اسکار جلوه

 .متداول است

 آشنایی با انیمیشن :

 چیست؟  انیمیشن

فته می شود. متداویترین شکل انیمیشن، کارهتای دوبعتدی یتا سته     به نمایش سریع و پشت سر ه  تصاویر انیمیشن گ

بعدی است که برای سینما و تلویزیون ساوته می شود. ویی حس حرکت که ناشی از وطای دید انسان است، می تواند 

ی با تکنیک های موتلفی به جز تکنیک رایج فیلمبرداری ه  به وجود آید. بستیاری از انیماتورهتا، طراحتان زبتر دستت     

 .هستند که قدرت ولق کاراکتر های متعدد و متفاوت را دارند

به صورت سنتی انیماتورهای آمریکایی و اروپای غربی، تحصیل کردگان رشته های تحصیلی در شتاوه هتای هنرهتای    

بی تجسمی هستند و انیماتورهای اهل اروپای شرقی، از تحصیالت سینمایی برووردارند. به همین دییل آثار توییدی غر

ها بیشتر دو بعدی است و شرقی ها بیشتر به انیمیشن عروسکی و سه بعدی دست ساز گرایش دارند. ویی برای ساوت 
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انیمیشن نیازی نیست که یزوما به دانشگاه رفت. در دوران جدید با تکنویتوژی هتای پیشترفته و تکامتل کامپیوترهتا و      

 .راحتی از وانه آغاز کرددوربین های ارزان قیمت می توان ساوتن انیمیشن را به 

 تاریخچه انیمیشن

احتماال جی استیوارت بلکتون فیلمساز آمریکایی اویین کسی بود که از تکنیک انیمیشن استفاده کرد و با کمک 

ادی ادیسون در آمریکا به شهرت رسید. ویی به طور کلی نمی توان شوص واصی را وایق هنر انیمیشن نامید. افراد زی

فیلمسازی فرانسوی « سفر به ماه»بودند که همزمان شیوه های جدیدی را تجربه می کردند.جرج ملیس سازنده فیل  

بود که از تکنیک های فراوانی برای فیلمش استفاده کرد. یکی از آنها متوقف کردن دوربین، عوض کردن چیزی در 

که بعدها استاپ موشن نام گرفت صحنه و به حرکت در آوردن دوباره دوربین بود. همان چیزی  

 

 
 

 

هنرمند فرانسوی دیگری به نام امیل کوهه شروع به نقاشی نوارهای کارتونی کرد و فیلمی به نام 19۲8در سال   

Fantasmagorie ساوت. بوش عمده فیل  شامل یک نقاشی بسیار ساده متحرک بود. 

 

مریکایی، طراحی های روی کاغذش را حرکت داد و وینزور مک کوی هنرمند و کاریکاتوریست آ 1911در سال 

انیمیشن های متعددی ساوت که مهمترین آنها فیل  دایناسور است. در آن زمان تصور اینکه دایناسوری روی پرده 

 .جان بگیرد حیرت آور بود

 

از این اویین  به جز این افراد هنرمندان دیگری ه  بودند که به تجربه در دنیای انیمیشن می پرداوتند ویی بعد

تجربیات، هنرمندان آمریکایی بودند که توانستند انیمیشن را از یک فرم وایص هنری وارج کنند و برایش بازار فروش 

ایجاد کنند. بعضی از انیماتورهای اوییه مثل وینزور مک کوی این حرکت را تحریف هنر ناب انیمیشن قلمداد می کردند 

یک شکل می گرفتند بیانیه صادر می کردند و علیه کمپانی های بزرگ که یک به . 
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 والت دیزنی

با میکی ماوس کارش را  19۰8مشهورترین استودیو در تاریخ انیمیشن، استودیوی وایت دیزنی بوده است، که در سال 

 .آغاز کرده است و تا امروز بازار انیمیشن جهان را حداقل به یحاظ تجاری و صنعتی تحت تسلط وود درآورده است
 

وایت دیزنی و همکارانش کسانی بودند که کارتون را از شکل صامت دور کردند و با توجه بیشتر به آناتومی حرکت 

 .تصاویری حقیقی تر ساوتند و حرکت های شلنگ وار و شلوته را از انیمیشن محو کردند

 

انی پارامونت انیمیشتن توییتد   بود که برای کمپ Fleischer یکی دیگر از رقبای دیزنی مکس فلیشر، رییس استودیوی

یا همان ملوان زبل را فلیشر ساوت. ملوان زبتل   Popeye the Sailor و Betty Boop کارتون های موفق .می کرد

قوانین سوت گیرانه سانسور بر کارتون اعمال شد و فلیشر مجبتور   19۳۲معموال با میکی رقابت می کرد. در اویل دهه 

 .شد و این موضوع محبوبیت کارتون های فلیشر را کت  کترد   Betty Boop های به حذف بعضی قسمت های کارتون

 

هیو هرمان و رودی یینگ دو انیماتور معروف دیگر بودند که در ابتدا برای دیزنی کار می کردند ویی در دهته ستی از او   

ا با سنت هتای کلیشته شتده    جدا شدند و شرکتی تشکیل دادند که توزیع آثارش به عهده کمپانی برادران وارنر بود. آنه

دیزنی مقابله می کردند و دافی داک معروف ترین اثر آنهاست. شوصیت باگز بانی هت  یکتی دیگتر از شوصتیت هتای      

 .کتتتارتونی استتتت کتتته در دهتتتن کجتتتی بتتته دیزنتتتی توستتتط چتتتاک جتتتونز در کمپتتتانی وارنتتتر ستتتاوته شتتتد  

 

گره وورد و مسیری را طی کرد که امتروزه بته توییتدات     به این ترتیب انیمیشن در آمریکا از همان ابتدا با بازار اقتصاد

 .عظتتی  و پروتترج ستتینمایی فقتتط بتتا هتتدف جتتذب مواطتتب گستتترده و فتتروش بستتیار بتتاال انجامیتتده استتت        

 

اما این به معنی آن نیست که هنرمندان مستقل در آمریکا امکان کار نداشتته باشتند و بتر عکتس ایتن کشتور یکتی از        

 .ن در قایتتتتتتب هنتتتتتتر نتتتتتتاب هتتتتتت  بتتتتتتوده استتتتتتت   مهمتتتتتتترین پایگتتتتتتاه هتتتتتتای انیمیشتتتتتت  
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 انیمیشن ایتالیا

شامل ایده هنر انتزاعی مبتنی بر مبادی و اصتول   191۲و  19۲8نظریه هنری ای که برادران کورادینی بین سال های 

ا ما به شوصی که هنرهتا ر »روحانی و معنوی بود، پایه و اساس انیمیشن های اوییه کشور ایتاییا شد. آن ها می گفتند 

 .«دوبتتاره ترکیتتب کنتتد، احتیتتاج داریتت . هتت  اکنتتون چنتتین شوصتتی وجتتود نتتدارد، امتتا او روزی وواهتتد آمتتد       

 

آرنایدو کورادینی ارتباط بین موسیقی و نقاشی را به واسطه ترکیب کردن شتکل هتا و رنتگ هتا روی بتوم، مطتابق بتا        

دوربینتی بترای    19۲9و  19۲8هتای  هارمونی های موسیقی، کشف کرد و پایه گذار ستینمای انتزاعتی شتد. در ستال     

فیلمبرداری به صورت فری  به فری  وجود نداشت. بنابراین آرنویدو به فکر نقاشی مستقی  روی فتیل  وتام ستلویوهیدی    

 ۰5فاقد نیترات نقره افتاد به این ترتیب آرنایدو کورادینی روش جدیدی را برای ساوتن انیمیشن ابداع کرد؛ روشی که 

 .ک الرن به شکل حرفه ای آن را توسعه دادسال بعد، نورمن م

 
 

 

 The War And ، فیلمسازی به نام جیوانی پاسترونه در بوشی از فیل  سینمایی زنده وود بتا عنتوان  1917در سال 

The Dream Of Momi  از انیمیشن عروسکی استفاده کرد. در حقیقت، این نوستین تجربه روش فری  به فری  در

د. در این فیل ، پدربزرگ برای نوه اش بمومی  نامه پدر را که از جبهه جنگ فرستاده است، می وواند. سینمای ایتاییا بو

کودک به تدریج به وواب می رود و رویای یک جنگ بین دو تا از عروسک هایش به نام های تریک و ترک و سپاهی از 

 .سربازان را می بیند

تونیو بوتینی و برادران کوسیو دیگر تکنیک های انیمیشن، از جمله هنرمندانی مانند آن 19۳۲و  19۰۲در دهه های 

 .استفاده از طلق را در ایتاییا تجربه کردند
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 انیمیشن روسیه

چند انیمیشن کوتاه ساوت. فیل  های او در آن  19۲9تا  19۲6اویین انیماتور روسی ایکساندر شیریایف بود که از سال 

روسیه  .و بعد از حدود نود سال بود که آن نسوه های قدیمی دوباره پیدا شد 1995 زمان از یاد رفتند و فقط در سال

در سال های ابتدایی قرن بیست  همپای آمریکا و دیگر کشورها در هنر انیمیشن جلو می رفت ویی به واسطه 

 .سوسیاییس  حاک  بر کشور آثاری توییدی اش در دنیا دیده نمی شد

 
 

 انیمیشن چک

ن چک و چکسلواکی سابق بیشتر به واطر فیل  های عروسکی معروف است. این موفقیت در ستاوت انیمیشتن   انیمیش

عروسکی، به سابقه طوالنی این کشور در تئاترهای عروسکی بر می گردد. نمایش های عروستکی از دوره بتاروک بستده    

 .چتتک متتی شتتده استتت  متتیالدی  در ایتتن کشتتور متتتداول بتتوده و همتتواره بوشتتی از ستترگرمی هتتای متتردم    17

 

ساوت. این  19۳5در سال  The Lantern's Secret کارل دودال نوستین انیمیشن عروسکی این کشور را با عنوان

 .انیمیشتتن دو دقیقتته ای تبلیتتغ یتتک صتتابون بتتود، بتترای یتتک کمپتتانی توییتتد کننتتده متتواد شتتوینده و بهداشتتتی    

 

به دنیا آمد. پدرش یویه کش و مادرش ویاط بتود. او از   191۰اما معروفترین هنرمند چک یری ترنکا است که در سال 

کودکی به هنر و دنیای عروسک ها عالقمند بود. مدتی به عنوان دستیار، با جوزف اِسکوپا عروسک گتردان معتروف آن   

 .دوران، کار کرد و از او نحوه ساوت عروسک های چوبی را آمووت

 
 

 Bratri v از هنرمندان جوان پیوست که برای ساوت انیمیشن، استودیوو پس از اتمام جنگ دوم جهانی، به گروهی 

Triku  را تاسیس کرده بودند. نوستین فیل  اوGrandpa Planted A Beet  نام داشت که براساس فیلمنامه ای از
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سینمای  ادوارد هافمن ساوته شده بود. بهترین فیل  ترنکا انیمیشنی است با عنوان دست که هنوز ه  جز شاهکارهای

 .عروسکی محسوب می شود

 

در سال  The Christmas Dream دیگر هنرمند سرشناس چک کارل زمان است. او نوستین فیل  وود را با عنوان

ساوت که جایزه بهترین انیمیشن کوتاه را از جشنواره فیل  کن برد. این فیل  تلفیقی از فیل  زنده و انیمیشن  19۴6

 .عروسکی است

 Adobe Premiere Pro  معرفی نرم افزار پریمیر پرو

  Adobeیک نرم افتزار ویترایش ویتدهوی مبتنتی بتر وتط زمتانی و بوشتی از          )Adobe Premiere Pro  (ادوبی پریمیر پرو نرم افزار

Creative Cloud  است است که شامل برنامه های ویرایش ویدهو، طراحی گرافیک و توسعه وب. 

، Gone Girl این برنامه برای ویرایش فتیل  هتای بلنتد ماننتد     مورد استفاده قرار می گیرد. از CNN پریمیر پرو توسط رسانه هایی مانند

Captain Abu Raed و Monsters حوزه های دیگر استفاده شده است. 

 

 تاریخچه

Premiere Pro جانیشینی برای remiereAdobe P  عرضه شده است. نرم افزار پریمیر پرو بته نستوه   ۰۲۲۳است و اویین بار در سال 

یکی از  Premiere .نسوه های قبلی آن است Premiere پس از آن عرضه شدند اشاره دارد، درحاییکه منظور از ۰۲۲۳هایی که در سال 

عرضته   Mac سیستت  عامتل   برای 1991مبتنی بر کامپیوتر بود و اویین نسوه آن در سال  (NLE) غیروطی اویین سیست  های ویرایش

 Sallie Gardner at شامل یک اسب در حال تاوتن بود که اشاره به تصویر ، بسته نرم افزارPremiere Pro ۰.۲ (CS۰) شد. تا ورژن

a Gallop اثر ادوارد مویبریج داشت. 

 ر پریمیر پروویژگی های نرم افزا

پشتیبانی   YUVو  RBGکانال به صورت بیت در ۳۰و با رنگ  819۰×  1۲۰۴۲از ویرایش ویدهو با روزویوشن باال تا  پریمیر پرو نرم افزار

پالگین هتای   از امکانات آن هستند. ساوتار 5.1و میکس فراگیر  VST Audio ناز پالگی می کند. ویرایش سطح نمونه صوتی، پشتیبانی

 Importپشتیبانی می شوند،   DirectShow یا  QuickTime توسط پریمیر پرو به آن اجازه می دهد فرمت هایی بیشتر از آنهایی که

http://aryagostarafzar.com/articles/adobe-premiere-pro/
http://aryagostarafzar.com/articles/adobe-premiere-pro/
http://aryagostarafzar.com/articles/adobe-premiere-pro/
http://aryagostarafzar.com/articles/adobe-premiere-pro/
http://aryagostarafzar.com/siteimages/premiere-pro/adobe-premiere-2015-interface.jpg
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و وینتدزو پشتتیبانی    Mac عامل های وتی در سیست از تنوع وسیعی از فرمت ها و کدک های فایل های ویدهویی و ص شوند و Export یا

قابلیتت   مورد استفاده قرار گیرد، از ویرایش سه بعدی نیتز پشتتیبانی متی کنتد و     Cineform می کند. وقتی به همراه پالگین های جدید

راستت را بته طتور انفترادی     در عین حال تنظیمات چش  چتپ و   مشاهده موضوعات سه بعدی با استفاده از مانیتورهای دو بعدی را دارد و

 .انجام می دهد

 ادغام محیط کاری

After Effects 

کترده و مستتقیما روی وتط زمتان       Importرا می تتوان  Adobe After Effects ، ترکیب های Adobe Dynamic Linkاز طریق

نظتر آپتدیت متی     را می توان اصالح کرد و پس از برگشتن به پریمیر پرو، کلیپ با تغییرات متورد  افتر افکت ترکیب پریمیر پرو پوش کرد.

توان بین برنامته کپتی کترد و در عتین      کرد. کلیپ ها را می Import افکت شود. همچنین پروژه های پریمیر پرو را می توان به داول افتر

 .افتر افکت پشتیبانی می کند وصوصیات کلیپ ها حفظ می شود. پریمیر پرو همچنین از بسیاری از پالگین های حال

Photoshop 

وقتتی فایتل فتوشتاپ     .ا از داول پریمیر پرو باز کرد تا در فتوشتاپ ویترایش شتوند   را می توان مستقیم Adobe Photoshop فایل های

 .توجه به سمت پریمیر پرو برمی گردد ذویره شود، تمام تغییرات فورا آپدیت می شود و دوباره

Adobe Story ،OnLocation و Prelude 

ساوته می شود یا  Adobe Story تفاده می کند. اسکریپت دراس محیط کاری پریمیر پرو از متادیتای درون اسکریپت یک تویید ویدهویی

مرتبطی از اسکریپت به آن فتیل    ارسال می شود تا فیل  ضبط شده و هر متادیتای Adobe OnLocation شود، سپس به به آن وارد می

استکریپت   بتا دیتایوگ موجتود در    یا تشویص صدا می تواند صدا را speech recognition  متصل شود. در نهایت در پریمیر پرو، قابلیت

 ارستال کترد تتا    Adobe Encore دیایوگ هایشان جستجو کرد و بته  متادیتا هماهنگ کند. در پریمیر پرو می توان کلیپ ها را براساس

DVD جستجو ایجاد شود های وب قابل. Adobe Prelude در ورژن های CS6 و جدیدتر، جایگزین OnLocation شده است. 

 ویرایش شده اند Adobe Premiere Pro فیلم هایی که در

 

A Liar’s Autobiography 

Captain Abu Raed 

Dust to Glory 

Gone Girl 

Monsters 

TimeScapes 

Red Obsession 

Sharknado ۰: The Second One 

Staten Island Summer 

Superman Returns برای فرایند ضبط ویدهو 

The Social Network 

Ticket to Ride 

Waiting for Lightning 

Wayland’s Song 

http://aryagostarafzar.com/articles/after-effects/
http://aryagostarafzar.com/articles/after-effects/
http://aryagostarafzar.com/articles/adobe-photoshop/
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We Will Part 

World War II from Space 

Hugo 

The Tourist 

Act of Valor 

Avatar 

Thunderbirds Are Go 

Deadpool 

Hail, Caesar! 

 آشنایی با نرم افزار ادیوس

 

استودیو  ر،های تلویزیونی صداوسیما، استودیو های وب  موتلف مانند مراکز جهانی، شبکه های  در مراکز و سازمان EDIUS افزار از نرم 

 .شود  می استفاده…سازی و  گرافیکی و فیل 

شد که  ای ادیت و مونتاژ ویدهویی اراهه می های حرفه  ی کارت سازنده Canopus توسط شرکت ژاپنی ۰۲۲5تا سال  EDIUS افزار نرم

افزار به این شرکت  نرم ی این توسعه (Belden ی شرکت آمریکایی زیرمجموعه) Grass Valley توسط شرکت پس از ورید این شرکت

 .واگذار شد

میکس و مونتاژ حرفه ای فیل  می باشد. ادیوس ساده  ادیوس یک نرم افزار حرفه ای و ساوته شده بر اساس فن آوری و والقیت جهت

 .افزار میکس و تدوین فیل  ها با میلیون ها کاربر در سراسر جهان است ترین و سریع ترین نرم

پشتیبانی می کند و قابلیت سازگاری با همه نرم افزار تدیوین فیل    DV – SD – HD – FHD – ۴K ل  نظیراز تمامی کیفیت های فی

 .را داراست

EDIUS کند سپس بعد از وارد کردن پروژه نرم افزار محیط کار را  کامال هوشمند است ، در ابتدا از شما دروواست ایجاد یک پروژه را می

روی فیل  در دسترس شماست و در  نظر چینش می نماید. همواره یک پیش نمایش از تغییرات ایجاد شدهپروژ مورد  برای شما بر اساس

نرم افزار  ذویره نمایید. نورپردذازی و تنظی  کنتراست فیل  های یکی از مهمترین بوش هی هر مرحله می توانید تغییرات را یغو و یا

داشته است. افکت های والقانه و زیبایی برای اضافه کردن به فیل  ها  ش توجه ویژه ایادیوس می باشد و همواره کمپانی سازنده به این بو

 .شماست که شما را قادر به استفاده از ان و حرفه ای کردن فیل  ها می کند در دستس

 EDIUS افزار  های نرم  امکانات و ویژگی

 شیرابط کاربری مناسب با امکان دسترسی سریع به انواع ابزارهای ویرای

 ها و استانداردهای کیفیتی  های موتلف ویدهویی با پشتیبانی از جدیدترین فناوری  میکس، مونتاژ و انجام انواع اعمال ویرایشی روی فرمت

 افزار  افزارها و درنتیجه سرعت عملکرد بسیار باالی نرم  سازگاری کامل با آورین سوت

https://tik4.com/articles/multimedia/edius/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%d8%b3.html
https://tik4.com/articles/multimedia/edius/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%d8%b3.html
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 های تصویربرداری  واع دوربینکار رفته در ان های به  پشتیبانی از آورین فناوری

 ی تصاویر کننده قابلیت تثبیت

 ویرایش صدای پیشرفته

 ها روی تصاویر  اعمال انواع افکت

 Blu-Ray و DVD های ویدهویی و رایت مستقی  روی  ای برای دیسک قابلیت ساوت منوهای حرفه

 های ویدهویی به یکدیگر  امکان تبدیل فرمت


