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وسايل حفاظت دوربين

.............عددچتر آفتاب گير با پايه1

.............عددقلم موي نرم متوسط2

1 عددپو آر پالستيکی متوسط3

4 Dust off داست آف.............

.............پارچه سفيد مشکي روي دوربين 5

.............چتر باراني دستي6

.............كاور ضد باران دوربين 7

.............پنبه و الکل 8

.............لنز تيشو10

مصرفي و فيلترهاي ژالتيني

.............رولاسپان گالس 11/2

.............رولفيلتر آبي فول2

.............رولفيلتر آبي 31/2

.............رولفيلتر آبي 41/4

.............رولفيلتر نارنجي فول 5

.............رولفيلتر نارنجي 61/2

.............رولفيلتر نارنجي 71/4

.............رولفيلتر .............ND  بدون 885

9ND85.............رولفيلتر.............

.............رولورق رفلکتور 10

11UV رولفيلتر زرد آرك.............

.............رولفيلتر سبز آرك 12

.............مترفيلتر هاي رنگي.............هركدام13

.............عددكاست، CF ،SD يا هارد14

.............قوطياسپري آنتي رفلکس 15

.............رولفويل مشکي16

17ND مترطلق شبه............
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Ex3 آشنايي با قسمت هاي مختلف دوربين تصويربرداري

تصوير يك

1ـ محل نصب ميکروفون جداي از دوربين
2ـ محل نصب پايه ميکروفون يا چراغ روي دوربين 

3ـ محل اتصال لنز به بدنه )مانت( 
4ـ چراغ تالي ) قرمز ( پشت

5ـ شولدر 
6ـدكمه اصلي روشن و خاموش كردن دوربين 

 PP7ـ دكمه فعال كردن حافظه هاي تنظيمات رنگ
8 ـ بخش كنترل صدا

9ـ محل قرار گرفتن هارد ) حافظه ذخيره تصوير (

تصوير دو

10ـ چشمي الستيکي ويزور
11ـ باطري

12ـ محل اتصال هدفون
CD13ـ محل اتصال كابل برق

14ـ محل خروجي تصوير براي مونيتور جداي از دوربين
15ـ محل خروجي صداي كانال هاي صدا1و2

16ـ حلقه ديوپترتنظيم ويزور چشمي
17ـ  ديوپتر يا عدسي هاي ويزور چشمي

18ـ منظره ياب
19ـ ميکروفون داخلي دوربين
20ـ چراغ تالي ) قرمز ( جلو

21ـ محل اتصال كابل هاي صداي كانال 1و2
22ـ اهرم موتور زوم

تصوير سه

1ـ حلقه وضوح
2ـ حلقه زوم

3ـ لنز هاي تشکيل تصوير
4ـ حلقه ديافراگم

5ـ دكمه فعال كردن استدي شات ) لرزش گير(
6ـ دكمه انتخاب ديافراگم دستي يا اتوماتيك 

7ـ دكمه انتخاب لنز ماكرو
8ـ دكمه فوكوس دستي يا اتوماتيك
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تصوير چهار

1ـ دكمه انتخاب حالت اتوماتيك كامل
2ـ دكمه انتخاب كالربار يا تصوير

3ـ دكمه انتخاب حافظهA و B و WP وايت باالنس
4ـ دكمه انتخاب حالت گين + و –

5ـ حلقه انتخاب تنظيمات
6ـ دكمه ورود به اطالعات ) منو (

DN 7ـ دكمه انتخاب فيلتر

تصويرپنج

1ـ دكمه فعال كردن شاتر
2ـ دكمه انجام عمليات وايت باالنس
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چارت بك فوكوس



92

نمونه اي از فيلترهاي ژالتيني كاربردي

فيلترهاي 
تصحيح 

كلوين
Nu.2031/4 ـ C.T.BNu.2021/2ـC.T.BNu.201ـFull C.T.BNu.200ـdoubel C.T.B

Nu.2231/8 ـ C.T.ONu.2051/2ـC.T.ONu.2853/4ـ C.T.ONu.204ـFull C.T.O

فيلترهاي 
ND

Nu.2090/3ـ NDNu.2100/6ـ NDNu.2110/9ـ NDNu.2991/2ـ ND

فيلترهاي 
85ND

Nu.207 ـ CTO+0/3 NDNu.208 ـ CTO+0/6 ND

فيلترهاي 
رنگي

Nu.182 RedNu.11 PinkNu.195 BlueNu.105 Orange
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جدول تأثير نورهاي رنگي بر رنگ هاي شيميايي
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بی نهايت  فاصله  جسمی در  اگر   : كانونی  فاصله 
تشکيل  محل  فاصله  باشد،  قرارگرفته  لنز  يك  از 
تصوير آن را تا مركز لنز فاصله كانونی می نامند. 
و  داده  نشان   F حرف  با  معموالًً  كانونی  فاصله 

برحسب ميلی متر محاسبه می شود.
عمق ميدان وضوح: فاصله بين نزديك ترين تا 
دورترين نقطه ای كه در عکس كاماًل واضح به نظر 
می رسد عمق ميدان وضوح يا عمق صحنه ناميده 

می شود.
ترين  نزديك  باشيم،  كرده  نهايت واضح سازی  بی  فاصله  روی  را  لنز  اگر  كانونی:  فوق  فاصله 
فاصله ای كه اشيا در آن واضح ثبت می شوند فاصله فوق كانونی ناميده می شود. حاال اگر دوربين 
را روی اين فاصله تنظيم كنيم كليه اشيا واقع در نصف اين فاصله تا بی نهايت واضح خواهند بود.

قدرت روشنايی لنز: لنز تركيبی از عدسی های متعددی است. اين عدسی ها به طور طبيعی 
مقداری از نور را جذب مي كنند، در نتيجه تمام شعاع های نور كه به لنز تابيده می شود، از آن 
عبور نمی كند. قدرت روشنايی عبارت است از مقدار نوری كه لنز از خود عبور می دهد. اين مقدار 
با اعداد خاصی مانند: 1:1، 2/ 1:1، 4/ 1:1، 8/1:1، 1:2 و... مشخص می شود . روشن ترين لنز 1:1 
است، يعنی در اين لنز عدسی های بسيار مرغوبی به كار رفته است كه می توانند تقريباً تمام نور 
موجود را از خود عبور دهند. قدرت روشنايی 4/ 1:1 كمتر از لنز 1:1 است. هرقدر عدد بزرگ تر 
شود، لنز از قدرت روشنايی كمتری برخوردار است. از طرفی قدرت روشنايی لنز با بازترين درجه 

ديافراگم آن برابر است. قدرت روشنايی لنز را می توان با محاسبه ساده ای به دست آورد. 

فاصله كانونی

F/2/8 F/4/0 F/5/6 F/8/0 F/11 F/ /16

ديافراگم های بسته تر

نور بيشترنور كمتر

 ديافراگم های بازتر
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 ديافراگم های بازتر

10000 كلوين ـ نور   روز، آسمان صاف 
8500 كلوين ـ نور   روز، هوای مه آلود 

7000 كلوين ـ نور   روز، آسمان پوشيده 
5500 كلوين ـ نور   روز، بعد از ظهر / تابش مستقيم آفتاب 

3800 كلوين ـ فالش عکاسی 
3600 كلوين ـ يك ساعت بعد از غروب يا قبل از طلوع 

3500 كلوين ـ نور خورشيد در انتهای روز 
3100 كلوين ـ طلوع يا غروب خورشيد 
2980 كلوين ـ المپ التهابی 200 وات 

2820 كلوين ـ المپ التهابی 75 وات 
2790 كلوين ـ المپ التهابی 60 وات 
2650 كلوين ـ المپ التهابی 40 وات 

1900 كلوين ـ نور شمع 
درجه حرارت 

mm17 mm28 mm50 mm85 mm135 mm300

118 75 47 29 18 8 

گستره وايدگستره نرمالگستره تله

فاصله كانونی
focal length

picture angle

زاويه ديد )تصوير(

 لنز وايد

زاويه ديد )تصوير(

 لنز تله
زاويه ديد )تصوير(

wide angle normal telephoto range
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رنگ
كلوين با نماد K واحد اندازه گيری دماست كه براساس مقياس مطلق بيان می شود، به عبارتی 
مقياس مطلق دما در ترموديناميك كه در آن صفر مطلق سردترين دما صفر كلوين نام دارد. در 

صفر مطلق جنبش گرمايی ذرات متوقف می شود.
صفر مطلق برابر است با 273/15ـ درجه سانتی گراد.

RGB ساخت رنگ هاي
در رايانه مقدار رنگ با عدد مشخص می شود.  مقدار رنگ های RGB از 255 تا 0 است.

نورهای درجه اول

BGR

00255قرمز

02550سبز

22500آبی

نورهای درجه دوم

BGR

2252250فيروزه ای

2250225سرخابی

0225225زرد

نورهای درجه سوم

BGR

2251280نارنجی

1282250زردسبز

0225128سبزآبی

0128225آبی فيروزه ای

1280255بنفش

2250128سرخابی قرمز
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ساخت رنگ های سفيد و سياه

BGR

225225225سفيد

000سياه

127127127خاكستری

CMYK ساخت رنگ هاي

رنگ های درجه اول

KYMC

Yellow 010000زرد

Majenta 001000ماجنتا

Cyan 000100سايان

Black 100000سياه

رنگ های درجه دوم

KYMC

Blue 00100100آبی

green 01000100سبز

Red 01001000قرمز

+ =

+ =

+ =

C =100

C =100

M =100

M =100 Y =100

Y =100

Blue

Red

Green

آبی

قرمز

سبز
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رنگ های درجه سوم

KYMC

0100500نارنجی

00700قرمزنارنجی

0010050قرمزبنفش

0000آبی بنفش

0600100سبزآبی

0100050سبز زرد
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تناسبات طاليي

 )golden ratio :نسبت طاليی يا عدد فی)به انگليسی
در رياضيات و هنر هنگامی است كه »نسبت بخش بزرگ تر به 
بخش كوچك تر، برابر با نسبت كل به بخش بزرگ تر« باشد.

»عددی  كه  است  اين  طاليی  نسبت  عدد  اين  ديگر  تعريف   
مربع  به  كنيم  اضافه  واحد  يك  آن  به  اگر  كه  است  مثبت 
طول  است:  چنين  آن  هندسی  تعريف  رسيد«.  خواهيم  آن 
مستطيلی به مساحت واحد كه عرض آن يك واحد كمتر از 

طولش باشد.

نرم افزارهاي تصحيح رنگ

نرم افزارهاي تصحيح رنگ به  صورت كاماًل تخصصی در زمينه رنگ بندی color grading و تصحيح 
رنگ color correction  به كار مي رود. 

   DaVinci Resolve 1  نرم افزار داوينچي
 )adobe speedgrade( 2  ادوبی اسپيد گريد

CyberLink ColorDirector Ultra 3  نرم افزار
vReveal Premium 4  نرم افزار
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نمودار حركات دوربين تصويربرداري

عوامل موجود در تركيب بندي

به وسيله ابزار حركتی 
)استدی كم. شولدر( 

zi زوم اين 

دوربين روی شانه

حركات دوربين به وسيله وسايل دستی و 
ماشينی )كارمانت، هلی مانت، ويلچر و…(

حركات دوربين 
روی ريل

 آرک )قوسی(

دالی اين

دايره كامل

 نيم دايره 

دايره محدود
خارجی

داخلی

دالی بك 
تبلتپَن

پدستال )يوم(كربن

 PL پن به چپ
 Tu تيلت به باال

 Td تيلت به پايين
  PR پن به راست

 انواع پن: تعقيبی، كسسته مروری، شالقی، دايره ای

 تراک )عرضی(دالی )عمقی(

 حركات كلگی دوربين 
روی محور ثابت

حركات آزاد دوربين

 ZB زوم بك 

حركات مکانيکی

حركات دوربين

حركات روی 
دست

حركات
 اپتيکی

براي درك بهتر عملکرد تركيب بندي در تصوير عوامل تجسمي مربوط به آن را بررسي مي كنيم.
خط:

يکي از عوامل مؤثر در تركيب بندي است كه الجرم در تمام تصاوير ديده مي شود. يك تصويربردار 
موفق تأثير خطوط را در تركيب بندي هرگز فراموش نخواهد كرد.

الف( خط افقي: ساده ترين شکل 
در  آن  مهم ترين  و  است  خطوط 
سينما، مانند خط افق. سرد، آرام و 
بي حركت، متعادل و تسکين دهنده. 
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ب( خط عمودي: بر خالف خط افق، گرم، پرقدرت، با وقار، استوار و ثابت است.

پ( خط مورب: مابين خطوط افقي و عمودي است. سريع و پرتحرك كه سبب ايجاد انرژي در 
بيننده مي شود.

آنسل آدامز

ايجاد حالت هاي  ت( خط شکسته: خطوط مايلي كه يکديگر را قطع مي كنند و گاهي سبب 
عصبي هستند.
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 ث( خط منحني: نرم ترين نوع خط براي ايجاد حالت سکون و آرامش در صحنه و ايجاد حالت هاي 
روحي آرام و البته گاهي هم ماليخوليايي. 

فرم
شکل و ساختار كلي اشياء را در برمي گيرد كه به وسيله خط محدود و مشخص مي شوند.

الف( فرم مثلث: شکل هندسي فعالي دارد. فرمي است القاكنندة نيروي استحکام و با ثبات كه 
هر سه گوشة آن داراي مركز توجه است. بيشترين ثبات در قاعده مثلث است. در نماهاي سه نفره 

مي توان از اين فرم استفاده كرد.

ب( فرم دايره: دايره مظهر بي نهايت است. شروع و پاياني ندارد و نشانة كمال و توازن است. فرمي 
مدور و نرم كه چشم نمي تواند در برخورد با آن ساكن بماند و مدام در حركت است. در اين فرم 

بايد نقطة تمركزي را ايجاد كرد كه چشم روي آن توقف كند. 
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پ( فرم چهارگوش، مربع و مستطيل: گرچه فرم مربع با قطع تصوير در تلويزيون و سينما 
منطبق نيست ولي عاملي تعادل دهنده در تركيب بندي است. در گوشه ها تأكيد وجود ندارد بلکه 
بيشترين تمركز در وسط فرم است. ولي فرم مستطيل افقي يا عمودي، در تركيب بندي كاربردي تر 
است. اين فرم يا در صحنه وجود دارد يا ديگر اجزاء داخل صحنه آن را به وجود مي آورند. خواص 

خطوط افقي و عمودي در اين فرم سازگار است.

ت( فرم انشعابي: با چندين بازو كه نيروها را به صورت تشعشعي از خود خارج مي كند. بيشترين 
تمركز در وسط است. اين فرم به صورت گردان و چرخشي بيشترين انرژي را دارد. بهترين محل 

براي اين فرم در وسط صحنه است. 

فرم هاي آزاد
ساخته هاي  آزاد  شکل هاي  كه  درصورتي  شده اند،  آفريده  انسان  وسيلة  به  هندسي  شکل هاي 
طبيعت هستند. تقريباً تمام عناصر طبيعي از قبيل موجودات انساني، حيوانات، گياهان و منظره ها 

داراي شکل هاي آزاد هستند كه شايد در تقسيم بندي هاي باال نگنجد. 
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واژه نامه تخصصي تصويربرداري

knee (American shot) نمای زانو )شات امريکايی(
shot(KS)

Adapterآداپتورـ وسيله الحاقی جهت استفاده از برق شهر برای تغذيه دوربين 

Alligator Gripگيره سوسماری

Ambient lightنور آمبيانس ـ نور محيط

Apertureديافراگم ـ دهانه نوری عدسی كه مقدار عبور نور را كنترل می كند.

Arc/HMIچراغ آرك كه حرارت رنگی آن معادل نور روز يعنی 5600 است.

Arcingحركت قوسي

كارگردان هنري، در برنامه های تلويزيونی، در كنار كارگردان تلويزيونی 
هدايت بازيگران و مجريان و طراحی هنری برنامه را برعهده دارد.

Art Director

ASA ـ ISO حساسيت 

Auto Focus (AF)وضوح خودكار كه به طور اتوماتيك توسط دوربين انجام می شود. 

وايت باالنس هوشمندـ در  اين روش دوربين به روش اتوماتيك رنگ را 
تنظيم می كند. 

 Auto tracking white balance
(ATW)

Available Lightنور موجود در صحنه

Back Focusبك فوكوسـ كنترل لنز دوربين برای وضوح دقيق به وسيله چارت مخصوص

Background (BG)بخش های عقبی در تصوير )پس زمينه( 

Background Lightنور پس زمينه يا جداكننده

Backlight(BL)نور روی شانه

Bagكيسه ماسه )بگ( وزنه ای برای روی پايه های چراغ
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واژه نامه تخصصي تصويربرداري

Balloon Lightچراغ بالني

Barn Doorتيغه های فلزی سياه رنگ برای كنترل نور روی دوربين يا پروژكتور

Barracudaباری كوداـ ابزاری ميله ای در نورپردازی برای نصب چراغ

Big close – up(BCU)نمای بسته چهره )نمای كامل سر(

Blue screenپرده آبی كه در كروماكی استفاده می شود.

حركت پدستال يا بوم، حركت دوربين در راستای عمودی كه به وسيله سه 
پايه هيدروليکی پدستال انجام می شود.

Boom

Brightnessروشنايی 

Broad Lightingنورپردازی پهن

Broadcastپخش تلويزيونی حرفه ای

Butterfly Lightingنور پروانه ای

Calibration monitorتنظيم رنگ، نور و كنتراست مونيتور 

Cameraدوربين )دوربين های تصويربرداری و فيلمبرداری( 

Camera control unitواحد كنترل و تنظيم تصوير

Camera Mountingاجزاء دوربين و سه پايه استوديويي

Camera obscuraاتاق تاريك

Car mountكارمانت ـ تجهيزاتی كه برای نصب دوربين روی اتومبيل استفاده می شود.

كاست كه تصوير ويدئو روی آن ضبط می شودـ در دوربين های سينمايی از 
فيلم يا امولسيون برای ثبت تصوير استفاده می شود. 

Cassette

CCD Charge Cobbled Device مهمترين بخش در دوربين كه نور را تبديل به سيگنال می كند.
)CCD(

Chromaرنگ

استوديو  در  سبز  يا  آبی  پرده  نصب  با  كه  تصوير  در  رنگ  برش  ـ  كروماكي 
می توان تصاوير واقعی را با تصوير از قبل ضبط شده تلفيق كرد. 

Chroma key

Cinematographerفيلمبردار

Cinematographyسينماتوگرافی ـ فيلمبرداری ـ نوشتن با  دوربين

Cinemobileسينه موبيل ـ ماشين حمل تجهيزات فيلمبرداری

Close – up (CU)نمای بسته

Color Bar (EBU)نوار رنگی شاخص تنظيم رنگ در دوربين و مونيتور

Color correctionاصالح رنگ

Color temperature Blue فيلتر  تصحيح كلوين آبی ـ كلوين پايين را به كلوين باال تغيير  می دهد. 
(CTB)
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CMOS Complementary metal oxide  در بعضی از  دوربين ها  از اين تکنولوژی به جای CCD استفاده می شود.
 semiconductor

Compositionتركيب بندي

Contrastكنتراست، اختالف بين روشنايی و تاريکی يا سياهی و سفيدی در تصوير

Cookyنقش افکت

Cool Lightنور سردـ چراغ هايی كه حرارت توليد نمی كنند.

Craneحركت آزاد دوربين به وسيله جرثقيل 

كارت اطالعات دوربين ـ كه در آن اطالعات مربوط به نماهايی كه توسط 
دوربين بايد گرفته شود برای تصويربردار نوشته شده است.

Crib Card

Cutبرش

Cyclo lightسکليواليت ـ چراغ مخصوص روشن كردن پرده های سيکلوراما در استوديو

Cyclo ramaسيکلوراما ـ پرده هاي آويزان در اطراف استوديو

Defocusingتصوير واضح را تار كردن

عمق ميدان مسافتی كه سوژه می تواند در آن محدوده، به دوربين نزديك شده 
و يا از آن دور می شود ولی از وضوح خارج نگردد.

Depth of Field (DOF)

Detail shot (DS)نمای بسته از جزييات

Diffuserابزار نرم كننده نور

Dimmerوسيله ای برای كنترل شدت نور

Diopterعدسی های داخل ويزور دوربين

directorكارگردان

Director of photography (DP)مدير فيلمبرداری

Dissolveديزالوـ محو يك تصوير و جايگزينی تصوير ديگر

Dollyحركت عمقي

Dolly Back – Dolly out (DB)حركت عمقی دوربين كه از سوژه دور می شويم.

Dolly in (DI)حركت عمقی دوربين كه به سوژه نزديك می شويم. 

Dutch angleزاويه كج دوربين

Ecoپژواك صدا

Effectافکت ، اثرات صوتی متفاوت مانند صدای پرنده و.....

Exposureنوردهي

Exposure value(EV)ارزش نوری
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بخشی است در لنز دوربين های استوديويی كه می توان با آن فاصله كانونی را 
افزايش داد.

Extender

كانونی  به فاصله  توان  می  دوربين  لنز  در  آن  از  استفاده  با  كه  رابط  لوله های 
بلند تری دست پيدا كرد.

Extension tubes

extreme close – UP (ECU)نمای بسيار بسته

extreme long shot (ELS)نمای فوق العاده باز

Eye Levelزاويه روبه رو و هم قد سوژه

Eye Lightنور چشم ـ چراغی كه روی دوربين برای روشن كردن چهره نصب می شود.

اعداد اصلی ديافراگم كه عبارت اند از
)mm( 1/4 32ـ 22ـ 16ـ 11 – 8 – 5/6 – 4 – 2/8 ـ2ـ

F Stop

Fade outمحو تدريجی تصوير از تاريکی به روشنی

inـFadeمحو تدريجی تصوير از روشنی به تاريکی 

Fallowدنبال كردن سوژه يا مجری با چراغ های لنزی قوی 

Fill Light (FL)نور پركننده يا مکمل

فيلم نتيجه تالش گروه فيلم سازی كه روی پرده سينما پخش می شود. 
اصطالحاً به مواد خام سينما نيز امولسيون يا فيلم نيز می گويند.

Film

صافی كه به صورت گرد و چهارگوش از جنس شيشه يا طلق پالستيکی برای 
روی لنز و با جنس ژالتينی با رنگ های متفاوت برای چراغ استفاده می شود.

Filter

مونيتور نهاييـ  تصوير داخل اين مونيتور توسط كارگردان انتخاب شده و ضبط 
يا پخش می شود.

Final

Fish Eye Lensعدسی چشم ماهی

Flagپرچم ، ابزاری برای كنترل نور در صحنه

Flat lightنور تخت با سايه ای رقيق

Flickerنوسان ـ چشمك زدن

Floodجابه جايی عدسی نسبت به المپ در چراغ كه نوری وسيع ايجاد می كند.  

Floor Managerمدير صحنه

Fluorescentمهتابی ـ چراغ هايی با نور نرم و بدون سايه

فيلتر فلورسنتFL  كه برای تنظيم رنگ چراغ های فلورسنت يا مهتابی 
استفاده می شود.

 Fluorescent Filter

(STOPـF) numberـFعدد ديافراگم

Focal lengthفاصله كانونی

Focusوضوح تصوير – متمركز كردن 

Fog filterصافی مه ساز
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نوعی چراغ لنزی با نور متمركز كه برای دنبال كردن مجری يا موضوع استفاده 
می شود.

Follow

Foreground (FG)بخش های جلويی در تصوير )پيش زمينه( 

تلويزيونی  استوديوهای  بيشتر  در   3200 كلوين  با  كه  تنگستن  فرنل  غ  چرا
استفاده می شود.

Fresnel tungsten

Full shot(FS)نمای تمام قد

بهره گين ـ بخشی در دوربين برای افزايش نوردهی به صورت الکترونيکی در 
دوربين )گين مثبت( و كم كردن نور و ايجاد كنتراست )گين منفی( واحد 

گين db است.

Gain

Generator  موتور مولد برق 

Graduated Tonalityسبك نورپردازی سايه روشن

تصوير نويز دار كه هنگام تصويربرداری در موقعيت هايی با نور كم و استفاده از 
حساسيت باال به وجود می آيد.

Grainy

Headكلگی 

Head roomفضای باالی سر

Hele Shotحركت دوربين در نماهاي هوايي

High Angleزاويه باال به پايين

High Keyسبك نورپردازی مايه روشن

High lightمقدار روشنايی نور در صحنه

High speed cinematographyفيلمبرداری با سرعت باال

دو  ارتباط  برای  استوديوی  دوربين های  مخصوص  گوشی  ـ  داخلي  باطات  ارت
طرفه بين تصويربردار و اتاق فرمان 

intercom (communication)

تبديل كننده كه با استفاده از آن می توان چند چراغ كوچك را به وسيله 
باطری ماشين روشن كرد.

Inverter

Irisديافراگم )آيريس(

شاخص عددی حرارت رنگی در تصوير كه توسط لرد كلرين بريتانيايی در 
قرن 19 ابداع شد.

Kelvin

Key Light (KL)نور اصلی

Kino floيکی از اولين شركت های سازنده چراغ های فلورسنت با همين به نام 

كينتوگراف ـ اولين دوربين فيلمبرداری كه توسط اديسون و دستيارش 
ديکسن در 1889 ساخته شد.

kintograph

Leveling headترازكلگی سه پايه دوربين

Light Emitting Diode (LED)چراغ های با نور نرم و تخت و بدون سايه 
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Lightingنورپردازي

Lighting ratioنسبت نوری ـ اختالف شدت نور بين نور اصلی و نور پركننده 

Liquid Crystal Display صفحه نمايش در دوربين 
(LCD)

Locationلوكيشن ـ محل فيلمبرداری و تصويربرداری 

Long shot (LS)نمای باز

Look Roomفضای نگاه بازيگر

Low Angleزاويه پايين به باال

Low Keyسبك نورپردازی مايه تيره

Mack Upچهره پردازي يا گريم

Macro lensلنز ماكرو برای تصوير برداری بسيار نزديك به سوژه

Manual focusدر اين حالت وضوح تصوير به وسيله تصويربردار انجام می شود.

Master Control Roomاتاق كنترل توليد )اتاق فرمان اصلي(

Matte Boxسايه بان لنز و جای فيلتر روی لنز

Medium close up (MCU)نمای نيمه بسته

Medium long shot (MLS)نمای باز متوسط

Medium shot (MS)نمای متوسط

Memoryدر دوربين های جديد برای ذخيره سازی تصاوير استفاده می شود.

Menuاطالعاتی در حافظه دوربين ها مربوط به نورو رنگ و تنظيمات ديگر دوربين

Middle ground (MG)بخش های ميانی در تصوير )ميانه زمينه(

Miter Soundشاخص كنترل صدا در دوربين يا وسايل صدا برداری 

Monitorمانيتور

Narrow Lightingنورپردازی باريك

Natural density (ND)اين فيلتر بدون تأثير در رنگ نور  فقط شدت نور را كم می كند. 

Nodalاتاق كنترل فني )نودال(

Nodal manنودال من، متصدی تنظيم فنی )رنگ و نور( تصوير

Noiseصداهاي اضافي

Normal exposureنوردهی در حد متعادل

Normal Lensلنز با زاويه معمولی، لنزهای با فاصله كانونی شبيه چشم 

Novakچراغ های چمنی )كنجی(
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screenـOffخارج از كادر

Opticاطالعات مربوط به نوردهی و عدسی دوربين

Optimumديافراگم های ميانگين

Over heedباالی سرـ تصويری كه كاماًل از باالی سر هنرپيشه گرفته می شود.

Over shoulder (O.Sh)نماهاي از روي شانه

Overexposureنوردهی بيش از حد 

Pan and tilt movementsحركات افقي و عمودي دوربين حول محور ثابت

Pan Left (PL)حركت افقی دوربين به طرف چپ

pan Right (PR)حركت افقی دوربين به طرف راست

Panningحركات افقي دوربين حول محور ثابت 

Panning handleدستة پن برای حركت افقی دوربين كه به سه پايه وصل است 

پنتر، شاريو يا چهارپايه ای كه روی ريل قرار می گيرد ـ نوعی از پنتر نيز با 
چراغ الستيکی است.

panther

پانتوگراف ابزاری آويزان از سقف استوديو كه چراغ روی آن نصب شده و به 
صورت آكاردئونی باال و پايين می رود.

Pantograph

Pedestalسه پايه پدستال، سه پايه هيدروليکی در استوديوهای تلويزيونی

Platformسکو كه برای دوربين يا نور در صحنه نصب می شود.

در برنامه های زنده  تلويريونی، تصاويری از قبل ضبط شده كه در البه الی 
برنامه پخش می شود.

Playback

Point of view (POV)نماي نقطه نظر

فيلتر پوالريزه كه برای حذف انعکاس در اشياء غير فلزی مثل آب و شيشه 
استفاده می شود.

polarization Filer (PT)

قابل حمل در مورد هر وسيله ای كه به راحتی قابل حمل باشد استفاده می شود. 
مثل دوربين پرتابل يا دكور پرتابل 

portable

كلوين پيش فرض در دوربين ـ در اين روش رنگ به وسيله شاخص های از 
پيش تعيين شده تنظيم می گردد.

Preset White Balance (PW)

Prime Lensلنز با فاصله كانونی ثابت

Projifپروجيف، جرثقيل كوچك برای انجام حركات دوربين در فضای محدود

Promist Filterفيلتر پروميست كه برای تلطيف و ناواضح كردن تصوير به كار می رود.

Rackاتاق مخصوص ديمرهای كنترل نور در استوديوهای تلويزيونی

Recordتداوم )راكورد( در نورپردازی به حفظ آرايش نور در يك صحنه می گويند.

Red .Green .Blue (RGB)سه گروه نوری ـ قرمز و سبز و آبی
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Reflectorمنعکس كننده نور

Rim lightنور حاشيه ساز كه خط بيرونی دور تا دور موضوع را روشن می كند.

Roninاز ابزارهای حركت دوربين روی دست 

Scoopچراغ كاسه ای

Scrimتوری، نوعی صافی فلزی يا پارچه گونه برای نرم كردن نور

Scriptفيلمنامه ـ سناريو

Script Girlمنشی صحنه

Set dressing or Propsوسايل صحنه كه به آن اصطالحاً آكسسوار نيز گفته می شود. 

Shadierسايه بان دوربين و چراغ

Shadowسايه

دقيق، دقت وضوح ـ به تصويری كه از شفافيت كامل برخوردار باشد، شارپ 
می گويند. 

Sharp

Sharpnessوضوح دقيق تصوير

Shootingفيلمبرداری كردن

دكوپاژ تصويرنامه يا فيلمنامه مصور كه تمام جزييات مربوط به نماها در آن 
نوشته می شود.

Shooting script

Shotنما

حركت  سوژه  همراه  راحتی  به  تصويربردار  وسيله،  اين  روی  دوربين  نصب  با 
 می كند.

Shoulder

Show Offبخش های خارج از دكور

Shutterشاخص كنترل زمان نوردهی 

Silhouetteضِد نور )سيلوئت(

Sky panelپروژكتوری با قابليت ايجاد نورهای رنگی متنوع

انجام حركات كوتاه  از وسايل حركتی است كه در مکان های كوچك و برای 
عرضی دوربين از آن استفاده می شود. 

Slider

Softتصويری را كه از شفافيت كامل برخوردار نباشد، تصوير نرم می گويند.

Soft boxچراغ با نور نرم بدون سايه

Soft lightچراغ با نور نرم بدون سايه

Sound Mixerصدابردار

جلوه هاي ويژه، بخشی از جلوه های ويژه در صحنه و بخش ديگر توسط نرم افزارهای 
كامپيوتری انجام می شود.

Special effect

Spotبا جابه جايی عدسی نسبت به المپ در چراغ فرنل می توان نور لکه ای ايجاد كرد. 
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Strobeنور چشمك زن

Study camاز وسايل حركتی

با لرزش  با فعال كردن اين قسمت در دوربين حركات روی دست  لرزه گير، 
كمتری انجام می شود.

Study shot

Superimpositionسوپرايمپوز تلفيق دو تصوير با يکديگر

Switch Panچرخش افقی بسار سريع دوربين ـ پَن شالقی

Tallyچراغ قرمز روی دوربين

ــن  ــا كلوي ــردازی ب ــای مخصــوص نورپ ــای تنگســتن هالوژن ـ چراغ ه چراغ ه
3200

Tangstan Quartz

Tele Photo Lensلنز زاويه بسته، لنزهايی با فاصله كانونی بلند

ــای  ــر در برنامه ه ــاب تصاوي ــی در انتخ ــم نهاي ــی، تصمي ــردان تلويزيون كارگ
ــود. ــه می ش ــخص گرفت ــن ش ــط اي ــی توس تلويزيون

Television Director

Three Angelمثلثی 

Tiltحركت عمودي

Tilt Down (TD)حركت دوربين از باال به پايين

Tilt Up (TU)از پايين به باال

Tractحركت عرضي دوربين به وسيله ريل يا ديگر وسايل حركتی

Travelingاز انواع حركات دوربين است كه برروی ريل انجام می شود.

TV studioاستوديوي تلويزيوني

فيلتر ضدفرابنفش ـ كه رنگ غالب آبی در تصوير را به خصوص در كنار دريا 
يا كوهستان كنترل می كنند.

Ultraviolet Filter (UV)

Underexposureنوردهی كمتر از حد 

Very Close – up (VCU)نمای خيلی بسته

Video Mixerميز تركيب تصاوير يا ميز مالنژور

Videographerتصويربردار

Videographyتصويربرداری 

viewfinderمنظره ياب يا ويزور

كارگردان فنی ) متصدی تركيب تصوير يا سوئيچر( وی به وسيله ميز مالنژور، 
تصاوير دوربين های مختلف را به يکديگر سويچ می زند.

Vision Mixer

White balance (WB)وايت باالنس

Wide  Angle lensلنز با زاويه باز و فاصله كانونی كوتاه 

Wipeنوعی جلوه تصويری است مانند جارو كردن تصوير



113

واژه نامه تخصصي تصويربرداري

Xenonچراغ زنون

Zoetropeزوآتروپ ـ چرخ زندگی – گردونه تصوير

Zoom Back (ZB) or zoom outرسيدن از تصوير بسته به تصوير باز به وسيله لنز زوم

Zoom in (ZI)رسيدن از تصوير باز به تصوير بسته به وسيله لنز زوم 

Zoom Lensلنز با فاصله كانونی متغير

تدوين و صداگذاری

تدوين واقع نما )رئاليستی(: اين نوع تدوين بر مبنای حفظ تداوم زمان، مکان، و رويداد استوار 
است. ازنظر تاريخی اين نوع تدوين از ملييس شروع و با ادوين سی پورتر، گريفيث قوانين آن تا 
حدود زيادی تثبيت شد. در دهة 30 و 40 به دوران كالسيك هاليوود معروف است اين نوع تدوين 

قوانين عمومی خودش را پايه گذاری كرد و به شکوفايی كامل خود رسيد.
با  فيلم  شخصيت های  انديشه های  يا  ذهنيات  بيان  )اكسپرسيونيستی(:  بيانگرا  تدوين 
استفاده از عناصر جهاِن عينِی پيراموِن آنها، به گونه اي كه تماشاگر تصور می كند محيط، تجلی 
از  می شود.  محسوب  آن  تصويری  معادل  يا  و  درونِی شخصيت هاست  دنياِی  بازتاِب  يا  بصری 
در  بلشويکی  انقالب  از  برمی گردد. پس  بيست  دهة  آغاِز  به  تدوين  نوع  اين  آغاز  تاريخی  نظر 
به عنوان  نه  فيلم  با  كه  ظهورگذاشتند  به عرصه  پا  روسی  فيلم سازان  از  جديدی  نسل  روسيه، 
شعبده و سرگرمی و برای كسب سود بلکه مانند يك پديده علمی و تجربی و درجهت تبليغات 
به پيدايش جنبش سينمای ملی  به تجربياتی زدند كه  آنها، دست  برخورد كردند.  ايديولوژيك 
در  شد،  منجر  مونتاژ  جديد  تئوری ها ی  تجربه  و  كشف  به  كه  حركت  اين  شد.  منجر  شوروی 
و  داشت  ادامه  نيز  سالهای1930  تا  سينما،  به  صدا  ورود  از  پس  تا  و  شروع   1920 سال های 
پيشگامانی چون لف كولشوف، پودوفکين، سرگئی آيزنشتاين، ژيگا ورتوف و الکساندر داوژنکو را 
به دنيا معرفی كرد. وجه تمايز اين جنبش، كاربرد خالقانه تدوين در كارهای اين فيلم سازان بود. 
آنها بيشتر از واژه مونتاژ برای نوع خاص تدوين فيلم هايشان استفاده می كردند. اين جنبش از 
لحاظ هنری ريشه در ساختارگرايی داشت و از لحاظ سياسی در جهت تبليغ و گسترش ايدئولوژی 

حاكم بر شوروی آن سال ها يعنی ماركسيسم ـ لنينيسم روسی گام بر می داشت. 

چند ويژگی كليدی فيلم های مکتب مونتاژ با تدوين اكسپرسيونيستی

1 چشم پوشی از شيوه های خطی و مستقيم در روايت و داستان پردازی. ارائه همزمان يا موازی 
چند رويداد متفاوت كه در مکان ها يا زمان های متفاوت می گذرند، ليکن از لحاظ مضمون به هم 

مرتبط اند.
2 به كارگيری فراوان نمای نزديك، برای تأكيد بر جزئيات، به منظور عملکرد نيروی توضيحی و 
تفسيری آنچه در نماهای دور می گذرد. نمای نزديك وظيفه اش ارتقاء روح صحنه از حالت تئاتری به 
سينمايی است و تقابلی كه مونتاژ اين نوع نما با نمای دور ايجاد می كند آن را ، پوياتر جلوه می دهد.

3 پرهيز از حركت های طوالنی دوربين و نماهای بلند.
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4 استفاده دراماتيك از برش پرشی به منظور بازسازی يك حركت خاص از طريق پيوند ابتدا به 
انتهای آن و حذف بخش ميانی .

صدای رئاليستی: اين نوع كاربرد صدا، مستلزم تطابق زمانی است. بدين معنا كه صداها منطبق 
از  از تصاوير توصيفی  با آنها ضبط می شوند. مثاًل بسياری  به طور همزمان  بر تصاويراند، و غالباً 

صدای همزمان در انطباق با تصاوير استفاده می كنند. 
صدای اكسپرسيونيستی: كاربرد صدا در اين گرايش ناهمزمان است. بدين معنا كه، صداها از 
منابع يا سرچشمه هايشان منفصل می شوند، كاركردشان غالباً در تقابل با تصوير است، يا به مثابه 
منابع كاماًل جداگانه ای از معنا وجود دارد. آيزنشتاين و پودوفکين از هواداران اين سبك بودند. 
صدا و تصوير به گونه ای كه هركدام گويای مفاهيم متفاوت ـ و نه مضاعف ـ است. آنها معتقد بودند 

كه صدا به خصوص موسيقی، بايد همچون عامل سمعی متضادی با تصاوير به كاررود. 
اواخر  در  ميدان(  )عمق  ديپ فوكوس  فيلمبرداری  از  استفاده  فوكوس(:  )ديپ  ميدان  عمق 
سال های 1930 معمول شد كه تأثير دگرگون كننده ای بر شيوه های تدوين گذاشت. تا پيش از 
اين، بيشتر دوربين ها از يك فاصلة ديد به طور واضح فيلمبرداری می كردند و قادر بودند در هر 
ميدان ديدی، تصويری كاماًل واضح از يك شئی بدست دهند. ديگر اجزای تصوير كه در همان 
فاصله از دوربين قرار نداشتند محو، يا خارج از وضوح باقی می ماندند. دو كارگردان آمريکايی: 
اورسن ولز و ويليام وايلر متکی بر فيلمبرداری ديپ فوكوس بودند. آنان با تئاتر متعارف ارتباط 
بود. كل  تا عمق صحنه  امکان كمپوزيسيون  از  فرايند حاكی  اين  زيباشناختی  نظر  از  داشتند. 
صحنه را  بدون فداكردن جزئيات، طی يك صحنة تركيبی )از يك زاويه ديد( فيلمبرداري كرد. 
با پيوستار زمانی ـ  بود. عمق ميدان وقتی  بر پرده پديدار  با وضوح يکسان  زيرا تمام فاصله ها، 
مکانی واقعی شکل مي گيرد بسيار مؤثر می گردد. اين تأثيرات دراماتيك ابتدا از خالل ميزانسن )يا 
وابستگی های زمانی و فضايی موجود در متن فريم( حاصل می شود تا پيوند تکه تکة نماها. تکنيك 
عمق ميدان به نحو اجتناب ناپذيری از اهميت تدوين كاسته و فيلمبرداری واجد عمق، وحدت 

زمان و مکان واقعی را حفظ می كرد. فواصل دور، ميانه و نزديك در يك فريم ديده می شود.
پرده عريض )سينما اسکوپ(: در اوايل دهة 1950، تلويزيون درحال بلعيدن تماشاگران سينماها 
بود، و هاليوود در مقابل، رشته ای از نوآوری های فنی را به آزمايش گذارد و با باالبردن واقع گرايی 
فيلم، مخاطبين را به سالن سينماها بازگرداند. يکی از اين نوآوری ها پرده عريض بود. پردة عريض، 
تماشاگر را در احساس تجربِة بصرِی نگرِش محيط، همانند چشم واقعی انسان شريك می كرد. از 
ديگر ويژگی های پرده عريض عبارت اند از: وفاداری زياد به فضا و زمان واقعی، فراگيری جزئيات، 
پيچيدگی و تراكم آن، بازنمايی عينی، تداوم منسجم، نيروی محركه برای مشاركت خالقة تماشاگر.
موج نو: چند تن از مريدان بازن نظير گدار، تروفو، شابرول و رومر در فرانسه، عامل مستقيم بازگشت 
به تکنيك های اكسپرسيونيستی مونتاژ در اواخر سال های 1950 و اوايل دهه 1960 بودند. آنان 
آيزنشتاينی،  استعاره های  از جمله  كردند؛  احيا  را  فراموش شده  تکنيك های سخت  از  بسياری 
پرش )جامپ( كات های عمدی، تغيير لحن های ناگهانی، تکنيك های اكسپرسيونيستی مونتاژی. 
فيلم های سال های دهة شصت انباشته از زوم به جلو و عقب، كات های متقاطع، برش سريع و 

قطع پرشی بودند. دهة شصت اساساً سبکی را به نمايش می گذارد كه در جستجوی محتوا بود.
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تدوين خطی: تمام مراحل تدوين، بدين ترتيب طی می شود: 1ـ جداسازی برداشت ها 2ـ انتخاب 
بهترين برداشت 3ـ رديف كردن آنها 4ـ تدوين اوليه و تدوين نهايی. امروزه اين نوع تدوين در 

تدوين لحظه ای تلويزيونی هنوز استفاده می شود.
تدوين غيرخطی: در اين نوع تدوين، كليه مراحل تدوين قابليت تغيير دارد به طوری كه نيازی به 
اجرای به ترتيب آن نيست. در نتيجه، هر بار با هر ساختاری كه برداشت های منتخب در سکانس، 
تدوين نهايی شوند، موجوديت آنها حفظ می شود. به اين ترتيب، اسکلت و جزييات هفته ها كار 
تدوين را بدون تخريب مواد يا بدون در هم ريختن واريانت ها می توان حفظ نمود. آنها را مقايسه 
كرد و هر بار به دلخواه در آنها تغييراتی به وجود آورد؛ زيرا اين شيوه تدوين، برگشت پذير است. 
به عالوه، برداشت های حذفی، همچنين تکه های جداشده از نماها، همواره در زمينه صفحه نمايش 
خالقيت  مرحله  آخرين  كه  نهايی،  تدوين  بنابراين  است.  تدوين گر  چشمان  برابر  در  كامپيوتر 
ديگر  و  ديزالوها  برش،  نقاط  دقيق تر،  هرچه  تنظيم  می ماند،  نرمش پذير  همواره  است  تدوينگر 

جلوه های بصری تدوين، هميشه امکان پذير است و امکان تجديد نظر و ارزيابی وجود دارد.

فرهنگ واژگان تخصصی تدوين

توصيف واژهمعادل فارسیواژگان

Cutبرش
قطع

 تغيير ناگهاني از نمايي به نماي ديگر
 1ـ عمل برش زدن فيلم.

2ـ فرماني از سوي كارگردان يا افراد ديگر، براي قطع كار دوربين و صدا، 
 بعد از فيلم برداري از نماي مورد نظر.

معموالً تعريف اول كاربرد بيشتري دارد.

Establishing shotنمای معرف
نماي افتتاحيِة سکانس، كه معرف مکان و حال و هواي صحنه و فيلم است 
و به بيننده اطالعاتي كلي در مورد زمان و وضعيت عمومي صحنه مي دهد. 

نماهاي معرف معموالًً نماي از دور يا خيلي دورند.

Fadeمحـو
به عنوان وسيله  يا شروح صحنه اي كه معموالًً  براي ختم  تدريجي  روشي 
انتقال از صحنه اي به صحنه ديگر به كار مي رود و به اين ترتيب تصوير به 

تدريج محو مي شود و تصويري ديگري جاي آن را مي گيرد.

Effectsافه، جلوه

هر نوع عنصر تخيلي يا مصنوعي كه جزء طبيعي صحنه نباشد و روش هاي 
به طورمشخص،  اين خلق جلوه  »افه« گويند.  اضافه شود  آن  به  تکنيکي، 

مترادف موارد زير است:
 1ـ جلوه هاي انتقالي

2ـ جلوه هاي ويژه
3ـ افزودن صدا بعد از فيلم برداري 

Tele cineتله سينما
از اين وسيله براي انتقال تصاوير سينمايي به روي صفحه تلويزيون استفاده 
مي شود. تله سينما همچنين تصاوير سينمايي را به تصاوير ويدئويي تبديل 

مي كند تا امکان تدوين الکترونيکي فيلم سينمايي پديد آيد.

Ghost Imageروح تصوير
حاصل دو تصوير بر روي هم، يا بازتاب يك سوژه خارجي روي صحنه اصلي 
به مدد آينه اي دو سويه كه جلوي دوربين قرار مي گيرد. اين تمهيد در دهه 

1940 براي ايجاد تصوير روح يا شبح به كار گرفته شد.
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Billingعنوان بندی

بر حسب  تصوير ،  در  فيلم  اصلي  شروع  از  پيش  فيلم  بازيگران  نام  نوشتن 
شهرت آنها. عنوان بندي براي بازيگران اهميت خاصي دارد ، هم از جهت 
اهميت نسبي آنها در فيلم، همچنين از جهت قرارداد هاي بعدي كه تأثير 

بسياري به جا مي گذارد.

Cue Lightچراغ نشانه

منزله  به  مي شود،  روشن  وقتي  كه  دوربين،  ديد  از  بيرون  كوچکي  چراغ 
بايد  كه  را  كاري  يا  بگويد  را  نظر  مورد  بايد جمالت  بازيگر  كه  است  آن 
انجام دهد. اين چراغ براي كساني كه گفتار روي فيلم را ضبط مي كنند 

هم مفيد است.

Deep Focusعمق ميدان
سبکي در فيلم برداري كه عمق ميدان نسبتاً وسيعي دارد و در آن تمام 
و  كانوني  حالت  در  پس زمينه(  و  ميان زمينه  )پيش زمينه،  تصوير  سطوح 

واضح هستند. 

Actionحركت، كنش

آمادگي  و  آگاهي  از  پس  و  كارگردان  سوي  از  بازي  شروع  دستور  1ـ 
فيلمبردار و صدابردار صادرمي شود تا بازيگران بازي خود را آغاز كنند.

در  آنچه شخصيت ها  و  در طول صحنه  بازيگران  رفتارهاي  و  2ـ كنش ها 
طول صحنه انجام مي دهند.

3ـ ماجرايي كلي ، كه در هر صحنه يا سکانس رخ مي دهد.

Slow Motionحركت آهسته

براي  پرده ظاهر شود.  بر  معمولي  از حالت  آهسته تر  و  كندتر  كه  حركتي 
دستيابي به اين نوع حركت، صحنه موردنظر را با سرعتي بيش از سرعت 
معمولي، يعني 24 قاب در ثانيه، فيلمبرداري مي كنند و سپس با سرعت 
براي  معموالً  حركت،  نوع  اين  مي آورند.  در  نمايش  به  ثانيه  در  قاب   24
ايجاد تأثيري جدي و پر احساس به كار مي آيد و در خلق حال و هواي 

نوستالژيك مفيد است.

Offـscreenخارج از قاب

مي داند  تماشاگر  اما  نمي شود،  ديده  كه  ماجرايي  يا  شيء  شخصيت،  هر 
صحنه  از  خارج  ناحيه اي  از  كه  صدايي  مانند  است.  صحنه  از  جزئي  كه 
شنيده مي شود يا جهتي كه شخصيت اصلي به آن نگاه مي كند اما خارج 

از تصوير است.

Imaginary Lineخط فرضی
خطي فرضي كه بين دو يا چند بازيگر ترسيم مي شود و دوربين بايد در يك 
سوي اين خط قرار گيرد؛ تا چند نما كه از چند فاصله يا زاويه مختلف به 

هم پيوند مي خورند ، در ديد بيننده اخالل و ناهمگوني ايجاد نکند.

Dolby System سيستم صوتی
دالبی

سيستمي براي ضبط و پخش صدا كه صداي مزاحم را به حداقل مي رساند، 
فركانس صوتي را اصالح مي كند و برد صدا را افزايش مي دهد. اين سيستم 
را مي توان به صورت استريو فونيك )برجسته( چند باندي در نمايش فيلم 
هم به كار گرفت. اين سيستم توسط ري دالبي اختراع شد و نخستين بار در 
فيلم هاي مستندي كه درباره موسيقي و كنسرت هاي راك ساخته مي شد؛ 
مورد استفاده قرار گرفت و به تدريج به خدمت فيلم هاي سينمايي درآمد. 
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Rushesراش

اولين نسخه هاي مثبت فيلم كه معموالًً صدا و تصوير آن همگام شده، ولي 
از فيلمبرداري، در البراتوار آن را آماده و به تدوينگر  تدوين نشده و بعد 
مي دهد. اين فيلم معموالًً براي كنترل جنبه هاي مختلف كار فيلمبرداري، 
در  رنگ  و  نور  اصالح  براي  تصميم گيري  مبناي  همچنين  است.  مفيد 

نسخه هاي بعدي است.

Narratorراوی

و  مي شود  شنيده  فيلم  روي  داستاني  يا  مستند  فيلم هاي  در  كه  صدايي 
فرد بي طرف  چيزي را روايت مي كند. در فيلم هاي مستند، راوي معموالً 
فيلم هاي  به تصوير مي افزايد. در  را  تکميلي  اطالعات  و مطلعي است كه 

داستاني راوي معموالً درگير قصه و ماجراي فيلم است.

 Film Running
Speed

سرعت عبور 
فيلم

سرعت عبور فيلم در دوربين يا دستگاه نمايش كه براساس سرعت عبور 
قاب )فريم( در ثانيه يا فوت در ثانيه يا دقيقه، اندازه گيري مي شود. فيلم 
صامت با سرعت 16 تا 18 قاب در ثانيه و فيلم ناطق معموالً با سرعت 24 

قاب در ثانيه فيلمبرداري يا نمايش داده مي شوند.

Sequenceسکانس يا فصل

دراماتيکي  منسجم  واحد  كه  مرتبط  صحنه هاي  و  نماها  از  مجموعه اي 
دارند و حاوي داستان هاي كوچك يا سرگذشت مختصر يکي از كاراكترها 
هستند. سکانس ها الزاماً وحدت مکاني ندارند و وحدت زماني آنها مي تواند 
دو پهلو باشد، اما در مجموع بايد يك واحد مستقل دراماتيك را بسازند. 

يك سکانس در فيلم معادل يك فصل در رمان و يك پرده در تئاتر است.

Sceneصحنه

كنشي بي وقفه در داستان فيلم كه معموالً در يك مکان خاص و طي يك 
محدوده زماني مشخص روي مي دهد. گاه صحنه در بيش از يك محل رخ 
می دهد صحنه مي تواند شامل يك نما و يا چند نما باشد. به مکان رخداد 

هر ماجرا نيز صحنه گويند.

Voice  Over (VO)

صدايي كه هم زمان با نمايش صحنه اي شنيده مي شود، با آن ارتباط دارد، اما 
 در آن لحظه از دهان هيچ يك از شخصيت هاي فيلم بيرون نمي آيد.

 صداي خارج از تصوير ممکن است از منابع زير تأمين شود:
 1ـ راوي فيلم مستند.

 2ـ راوي در فيلم هاي داستاني، فيلم را روايت مي كند.
3ـ راوي اول شخص كه خود در صحنه حضور دارد، اما در تصوير حرف 

نمي زند و خارج از تصوير، آن صحنه را تفسير مي كند.
4ـ شخصيتي كه صدايش را در روياهاي شخصيت ديگري مي شنويم ، براي 

مثال موقعي كه نامه شخصي خوانده مي شود.

Depthعمق

يکي از مهم ترين مسائل فيلمبرداري، عمق بخشيدن به تصاوير روي پرده 
است. هر بيننده اي كه تصويري را بر پرده سينما مي بيند، در ذهن خود براي 
آن عمق قائل مي شود. اما فيلمساز عالوه بر آنکه مي تواند روي تخيل تماشاگر 
حساب كند، بايد بکوشد تا توهم عمق را در صحنه خلق كند و به آن، حال 
و هواي واقعي ببخشد. در بيننده مي توان حس عمق فضايي را به چند روش 
تشديد كرد: 1ـ خلق عمق در هر صحنه و تأكيد بر كوچك و بزرگي اشيا 
بسته به فاصله آنها از يکديگر. 2ـ متفاوت بودن نورپردازي صحنه در مناطق 
مختلف به نحوي كه سطوح متمايز نور و سايه محسوس باشد. 3ـ تغيير زاويه 
و فاصله از نمايي به نماي ديگر تا بيننده در صحنه درگير شود. 4ـ حركت 

دادن دوربين و استفاده از حركت هاي تعقيبي دوربين.
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Depth of fieldعمق زمينه

ميزان وضوح تصوير در فواصل مختلف از دوربين. اگر اجزاي تصويري از 
جلو تا عقب از وضوح بيشتري برخوردار باشند، تصوير داراي عمق ميدان 
بيشتر است. براي دستيابي به عمق ميدان وسيع، استفاده از عدسي هايي با 
زاويه باز توصيه مي شود. اين عدسي ها، فاصله كانوني كم و درجه F كمي 
دارند و در عوض طول مدت نوردهي آنها زياد است. براي دستيابي به عمق 
ميدان وسيع، نورپردازي در عمق و وجود فاصله اي نسبتاً زياد ميان سطح 

اصلي كانوني و دوربين نيز الزم است.

Atmosphere اتمسفر يا حال
و هوا

حال و هوا و حس كلي صحنه كه متأثر از يك يا مجموعه اي از عوامل زير 
است: صحنه آرايي، نوع لباس ها، نوع آرايش و گريم بازيگران، رنگ هاي به 
كار رفته در صحنه، سبك بازيگري، زاويه بندي و كادربندي و نوع حركت 

دوربين، نوع تدوين و صدا.

Flashback بازگشت به
گذشته

اتفاق  گذشته  در  فيلم،  حال  زمان  به  نسبت  كه  سکانسي  يا  صحنه  نما، 
گذشته  درمورد  دادن  اطالع  و  پردازي  شخصيت  از  بخشي  است.  افتاده 
افتاده  اتفاق  از حادثه اي كه در گذشته  يادآوري شخصيتي  نيز  كاراكتر و 

و... به كار مي رود.

Computer 
Graphics

گرافيك 
رايانه ای

آنکه  از  بعد  كامپيوتر.  با  گرافيکي  كارهاي  انجام  و  متحرك  نقاشي  خلق 
مورد  در  الزم  اطالعات  جمله  از  صحنه،  هر  خلق  براي  الزم  داده هاي 
شکل  تصاويري  شد،  داده  كامپيوتر  به  حركت  و  نورپردازي  پرسپکتيو، 

مي گيرد كه مي توان آنها را روي فيلم سياه و سفيد يا رنگي ضبط كرد.

Theme Song 
Theme Music

موسيقی 
مضمونی يا 

آهنگ مضمونی

به  فيلم  سراسر  در  كه  موسيقي  اي  قطعه  يا  ملودي   : مضموني  موسيقي 
دفعات شنيده مي شود و القاگر مفهوم خاصي است. برخي از فيلم ها حتي 

موسيقي مضموني خاصي براي هر شخصيت دارند.
آهنگ مضموني : تصنيفي كه در شروع لحظات حساس يا در طي فيلم به 

دفعات خوانده مي شود و عماًل جزئي از فيلم به حساب مي آيد.

Intercutبرش متداخل

به صورت  مي افتد،  اتفاق  مختلف  نقطه  دو  در  كه  ماجراهايي  دادن  نشان 
متناوب، در حالي كه اين ماجراها يك صحنه واحد هستند و ارتباط كاملي 
با هم دارند. اين تمهيد بر خالف تدوين موازي، صحنه اي يگانه را مي آفريند.  
براي مثال نماهايي كه به تناوب از دو نفري كه پشت تلفن هستند و با هم 
گفت وگو مي كنند، نشان داده مي شود. يا تصوير زني كه مضطربانه در انتظار 

رسيدن فرزندش است و فرزندش سراسيمه به سوي خانه در حركت است.

Field Of Viewميدان ديد

عدسي  قبول  قابل  ديد  ميدان  در  كه  دوربين  جلوي  دايره اي  مساحت 
تصوير ضبط  قاب  روي  مستطيلي  ميداني  به صورت  و  دارد  قرار  دوربين 
عدسي  كانوني  فاصله  1ـ  دارد:  بستگي  دوعامل  به  ميدان  اندازه  مي شود. 

دوربين 2ـ فاصله ميان دوربين و سوژه.

Narrationگفتار روايت

اضافي  توضيحات  نريشن  سينما،  در  است.  قصه  روايت  معناي  به  نريشن 
است كه از سوي كسي بيان مي شود؛ و از شخصيت هاي فيلم نيست. در 
فيلم هاي مستند و آموزشي، صدايي است كه روي فيلم گذاشته مي شود 
اختيارمان مي گذارد. در  اطالعات تکميلي درباره تصويري است كه در  و 
از آن،  فيلم هاي داستاني، معموالً صداي يکي از شخصيت هاست و هدف 

اطالعات بيشتر و گسترش آگاهي ما از شخصيت ها و ماجراي فيلم است.
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Traveling Matte

فرايندي در جلوه هاي ويژه كه در آن، عناصري از تصاوير مختلف كنار هم 
قرار مي گيرند و تصويري تركيبي ساخته مي شود. با اين فرايند همچنين 
مي توان، نماي زنده اي را كه فيلمبرداري شده با پس زمينه اي كه در جاي 

ديگري فيلم برداري شده ، يا ماكت هاي عروسکي تركيب كرد.

Acousticsطريق عايق بندی از  بگذارند  اثر  صدا  بر  كه  ناحيه اي  هر  محيطي  عوامل  كنترل 
عايق بندی صورت می گيرد.

Allegoryتمثيل
اين واژه براي توصيف فيلمي به كار مي رود كه شخصيت و حوادث موجود 
در فيلم نشان دهنده موقعيتي بيرون از فيلم يا بعضي موقعيت هاي اخالقي 

فراگير هستند.

Archival Filmفيلمي كه از فيلم هاي موجود در بايگاني ساخته شده باشد.فيلم آرشيوی

Backgroundكه پس زمينه پيش زمينه اي  يا  تصوير  پشت  در  واقع  عمومي  فضاي  و  دكور صحنه 
رخدادهاي اصلي در آن اتفاق مي افتد.

Background Music

موسيقی 
پس زمينه

يا موسيقی متن

آهنگي كه با ماجراي فيلم همراهي مي كند، اما از منبع درون فيلم تأمين 
نمي شود. اين موسيقي در ذهن تماشاگر، حس تداوم بصري مي آفريند و 
از  گاهي  امروزه  مي كند.  تشديد  را  صحنه ها  احساسي  كيفيت  همچنين 

موسيقي هاي پرطرفدار نيز به عنوان موسيقي متن استفاده مي شود.

Blue Screen 
Process

يك فرايند بسيار پر مصرف كه نيازمند دوربين خاصي نيست و در آن چند پرده آبی
تركيبي،  تصوير  يك  در  مجزا  به طور  را  فيلمبرداري شده  تصويري  عنصر 

كنار هم قرار مي دهند. 

Boom
بازوي متحرك بلند و سبکي كه صدابردار، ميکروفن خود را بر سر آن نصب بوم

مي كند و يك نفر آن را، از فاصله دور و خارج از تصوير دوربين، در باالي 
سر بازيگر نگه مي دارد تا صدابردار صدايش را ضبط كند.

Captionدر لوحه )به ويژه  مضموني  از  اطالع رساني  براي  يا  مقدمه  به عنوان  كه  عباراتي 
فيلم هاي صامت( براي بيان تغيير زمان يا تغيير مکان بر پرده ظاهر مي شود.

Continuity Editingتدوين تداومی

Contrapuntal 
Sound

صدا يا موسيقي كه با تصوير روي پرده در تضاد است ، براي ايجاد احساسي صدای متداخل
مجلس  يك  از  تصويري  روي  بر  كه  جنگ  مارش  مثال  براي  استعاري. 
مهماني پخش شود، اين مارش، احساس نابودي، ناامني و نااميدي ايجاد 

مي كند.

Contrast
اختالف نسبي ميان تاريك ترين و روشن ترين نقاط تصوير. تضاد، نه تنها بر تضاد

اساس رابطه ميان اين دو حد، بلکه براساس ميزان رنگ خاكستري و حد 
فاصل بين تيرگي و روشني هم تعيين مي شود. 

Cross cutting
اغلب برش متناوب يکديگر. در  با  آنها  رابطه  نمايش  براي  ماجرا  يا چند  بين دو  برش ، 

حالت  آنها،  متقابل  تأثير  از  و  مي دهند  رخ  زمان  هم  ماجراها  اين  موارد 
هيجان و تعليق پديد مي آيد.

Cut – Inنمايي كه به جزء كوچکي از صحنه قطع مي شود. براي مثال شيئي چون كات به داخل
چاقو يا اسلحه، يا بخشي از بدن بازيگر، چشم ها يا دست هاي او.
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Decibel (DB)واحد اندازه گيري شدت صدادسيبل

Definition مناسب خام  فيلم  و  عدسي  از  استفاده  به واسطه  تصوير  باالي  كيفيت 
)امولسيون(

Dialogue
حركت ديالوگ با  معموالً  و  شود  مي  بدل  و  رد  شخصيت ها  بين  كه  حرف هايي 

با  آنها هماهنگ است. گفت وگوها، معموالً سر صحنه و هم زمان  لب هاي 
خود فيلم ضبط مي شود.

Direct Cutجلوه كات مستقيم بي آنکه  ديگر،  صحنه  به  صحنه اي  از  بي واسطه  و  ناگهاني  برش 
انتقال دهنده مانند همگذاري يا محو تدريجي صورت گيرد.

Discovery Shotروي نمای كاشف ناگهان  و  مي شود  گرفته  متحرك  دوربين  يك  با  كه  پيوسته  نمايي 
شخص يا چيزي تمركز مي كند، گويي آن را پيدا كرده باشد.

Dissolveمحو همگدازی تدريج  به  اول  صحنه  آن  در  كه  ديگر،  صحنه  به  صحنه اي  انتقال 
مي شود و صحنه ديگر جاي آن را مي گيرد.

Dubbingضبط گفت و گوها و صداهاي گوناگون و سپس درهم آميختن آنها بعد از صداگذاری
اتمام فيلم برداري. 

Editingتدوين
 Errors of
continuityخطای تداومی

Exteriorمکان خارجی اين  شود.  فيلم برداري  مسقف  مکان  از  خارج  كه  صحنه اي  يا  نما 
مي تواند در داخل يا خارج از استوديو باشد.

Eyeـline match انطباق خط
نگاه

Fast Cuttingبرش سريع نماهاي كوتاه و خلق هيجان يا ايجاد توهم در تماشاگر. كات سريع

Fast Motionحركتي كه روي پرده سريع تر از حالت واقعي به نظر مي آيد. حركت سريع

Final cutتدوين نهايی

Flash Forwardحركت به آينده
نما، صحنه يا كنشي كه نسبت به زمان حال فيلم، در آينده رخ خواهد داد. 
افکار  بود؛ مثاًل  را شاهد  فرافکني ذهني شخصيتي  اين روش مي توان  در 

جنون آميز قاتلي كه صحنه قتل بعدي اش را در ذهنش مجسم مي كند.

Flip Wipeتمهيدي در انتقال از نمايي به نماي ديگر تصوير به طور عمودي يا افقي روبش چرخش
مي چرخد و تصويري ديگر در پشت آن ظاهر مي شود. 

High Contrastتضاد شديد در تصوير، ميان مناطق تاريك و روشن و بدون وجود حالت هاي تضاد باال
بينابيني؛ چنين نورپردازي مي تواند جلوه اي قدرتمند و با نفوذ خلق كند.

Inner Monologueانديشه هاي دروني شخصيتي كه به صورت گفت وگوي ذهني آن شخصيت، گفتار درونی
با خودش عرضه مي شود. اين تکنيك بيشتر متعلق به رمان نويسي است.
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Insert Shotنمايي از يك شيء كه جداگانه فيلمبرداري شده و سپس در مرحله تدوين به صحنه نمای ميانی
مورد نظر اضافه مي شود. اين شيء مي تواند بخشي از صحنه باشد يا نباشد.

Iris نمايي كه در آن از نقابي مدور استفاده مي شود و به آن حالتي شبيه عنبيه
مي بخشد.

jump cutبرشي بين دو نما، كه غير منتظره و پرشي به نظر مي آيد و به خاطر اين برش پرشی
پرِش آشکار در زمان يا مکان، توجه را به خود جلب مي كند. 

Master Shotنماي مداوم كل صحنه در طول يك پالن، كه معموالً از دور فيلمبرداري نمای اصلی
مي شود و نماي متوسط و نماي نزديك در مرحله بعد، در آن ادغام مي شود.

Matched cutبرش انطباقی

Montageمونتاژ

Pea Bulb

المپ كوچکي درون دوربين كه در ابتداي هر نما روشن مي شود و چند 
با صداي سوتي كه دستگاه  اين كار  نوردهي مي كند.  را  نما  اول هر  قاب 
ضبط صوت ارسال مي كند، هم زمان است. اين قاب هاي اول و صداي سوت 

در مرحله تدوين در همگاه سازي صدا و تصوير به كار مي آيد.

Pixelكوچك ترين جزء هر تصوير كه همان نقاط ريز هستند. هر چه مقدار اين پيکسل
نقطه ها بيشتر باشد وضوح تصوير هم بيشتر است.

Rough cutبرش اوليه

Sequence shotتدوين شامل سکانس ـ نما بدون دخالت  را  يا كل يك سکانس  از يك سکانس  نمايي 
می شود. به عبارتی يك سکانس در يك نما برداشت می شود.

 Shot/Reverse shot
cutting

نما/عکس نما

Sound Effects جلوه های
صوتی

تمام صداهاي فيلم به جز گفت وگو، گفتار روي فيلم و موسيقي را جلوه هاي 
صوتي گويند. 

Symbolهر شيء، شخص، دكور يا عملي كه در عين حال كه معنايي صريح دارد، از نماد و نشانه
اهميت و معنايي ضمني نيز برخوردار است.

Titleبلکه عنوان بندی نباشد،  از يك صحنه  هر كلمه اي كه روي پرده ظاهر شود و جزئي 
تمهيدي براي رساندن اطالعات به تماشاگر باشد؛ عنوان بندي گويند.

Videotape 
Recorder

ضبط كننده 
تصويری

دستگاهي كه صدا و تصوير را روي نواري پوشيده از اكسيد مغناطيسي آهن 
به نام نوار ويدئو ضبط مي كند تا از سيستم تلويزيوني پخش شود. 

Vignette
تصوير با حاشيه 

محو
تصويري كه در مركز واضح و در حاشيه ها محو است. چنين تصويري مشابه 
عکس هاي قديمي است. از اين گونه تصاوير براي تأكيد كردن بر مركز تصوير 

و يا براي خلق جلوه عکس هاي قديمي استفاده مي شود.

VU Meter دستگاهي متصل به دستگاه ضبط يا پخش صدا كه بلندي صدا )با واحد
دسيبل( و يا آن را نسبت به نقطه ميانگين نشان مي دهد. 

Wipeروبش
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نرم افزارهای تدوين

نام نرم افزار سيستم عامل كمپانی توليد كننده آخرين نسخه مخاطب هدف

 Adobe Premiere
Pro Windows، Mac Adobe Systems CC 2017 (11.0.2) حرفه ای

 Avid Media
Composer Windows، Mac Avid 8.6 حرفه ای

 Avid Media
Composer First Windows، Mac Avid 8.10 حرفه ای

 Cyber Link
Power Director Windows Cyber Link 16 خانگی

Edius Windows Grass Valley 8.3 حرفه ای

Final Cut Pro X Mac Apple Inc. 10.4.2 حرفه ای

Vegas Pro Windows Magix 15 حرفه ای

Video Pad
 Windows، Mac،
 iPhone، iPad،
Android

NCH Software 6.01[10] خانگی

استوديو تدوين: اتاقی با فضای حداقل 9 متر است كه شامل:

1 ميزكار
Adobe Premiere، Edius، Final Cut 2 رايانه برای تدوين كه دارای نرم افزارهای تدوين نظير

باشد.
3 حداقل 2 دستگاه بلندگو

4 دو مانيتور برای رايانه تدوين
5 يك دستگاه ريموت كنترل

نهايی  بازبينی  جهت  تلويزيون   6
تدوين

7 مبلمان راحتی جهت ميهمانان 
نظير تهيه كننده، كارگردان يا ساير 

عوامل جهت بازبينی نسخه تدوين
صدای  پخش  و  ضبط  دستگاه   8
ديجيتالی مانند HHB و ... به منظور 
روی هارد  فيلم  صداهای  تبديل 

رايانه تا تدوين گر صدای تصاوير را در زمان تدوين در اختيار داشته باشد.
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استانداردهاي سخت افزاری برای نرم افزارهای تدوين

نام نرم افزار Windows Mac
OS X پردازشگر RAM HDD

 Adobe Premiere
Pro CS4 (32ـbit)  

1.4 GHz، SSE2
compatible processor

 1 GB /
 2 GB when
editing HD

4 GB

 Adobe Premiere
Pro CS5 (64ـbit)  

multicore x64
compatible processor 2 GB 10 GB

 Adobe Premiere
Pro CS5.5 (64ـ
bit)

 
multicore x8664ـ

  compatible
processor

 2GB /
 4 GB when
editing HD

10 GB

 Adobe Premiere
Pro CS6 (64ـbit)  

multicore x64
compatible processor 8 GB 10 GB

Media Composer  
 Intel Core 2
 Duo 2.33 GHz
processor or faster

4+ GB 80 GB

Edius  X Pentium 43.0 GHz+ 1 GB 800 MB

Final Cut Express X  500 MHz 384 MB 1 GB

Final Cut Studio X 
 1.25 GHz
 G4، Intel Core Duo
or Xeon

1 GB  4 GB
Apps

قابليت های نرم افزارها

نام نرم افزار كيفيت 
HD

تدوين 
غيرخطی

تدوين 
چند اليه

قابليت 
اجرای 
تمام 
صفحه

تعداد الين های 
تصوير

تعداد كانال های 
صدا

 Adobe
Premiere Pro     نامحدود نامحدود

 Avid Xpress
 Pro Media
Composer

   24 tracks 24 tracks

EDIUS     نامحدود نامحدود

 Final Cut
Express   

هر سکانس می تواند 
بيش از 99 تصوير 

داشته باشد

هر سکانس می تواند 
بيش از 99 صدا 

داشته باشد

 Final Cut
Studio   

هر سکانس می تواند 
بيش از 99 تصوير 

داشته باشد

هر سکانس می تواند 
بيش از 99 صدا 

داشته باشد
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استوديوی صداگذاری: استوديويی است كه در آن كلية كارهای مربوط به ضبط صدا، تركيب 
فنی صدا و تصوير، ميکس و... انجام می شود و دارای قسمت های زير است:

1 سالن ضبط: اين سالن دارای پردة نمايش فيلم است كه جهت دوبله، صداگذاری، ضبط افکت 
استفاده می شود. همچنين دارای بلندگوهای چپ، راست، مركز و پهلوها و پشت سر است.

2 اتاق فرمان: در واقع اتاق كنترِل سالن ضبط )نمايش( است كه امور صدا، دوبله و ميکس فيلم و 
.... به راهنمايی و فرمان متصديان آن )صداگذار، صدابردار، مدير دوبالژ، كارگردان( انجام می شود 

كه اصوالً دارای تجهيزات زير است:
كامپيوتری  در سيستم های  نيز  مجازی  به صورت  ميکسر،  )درحال حاضر  ديجيتالی  ميکسر   1

موجود است.(
2 دستگاه ضبط و صوت ديجيتالی

3 آمپلی فاير
4 اكواليزر

5 تابلو ارتباطات ورودی ها و خروجی های دستگاه های مستقر در اتاق فرمان
6 ويديو پروژكتور

7 ميکروفون نيومن سالنی بستگی به جنس ميکروفون )دوبله ـ افکت(
8 يك دستگاه كامپيوتر جهت صدابرداری و صداگذاری

9 بلندگوهای مناسب جهت انتقال صدا از سالن به اتاق فرمان و بالعکس
توجه : در بسياری از استوديوهای جديد، صداگذار و كلية تجهيزات آن، در سالن ضبط هستند و 

از اتاق به صورت مجزا تحت عنوان اتاق فرمان استفاده نمی شود.
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اتاق صداگذاری: صداگذاری به صورت ديجيتالی و با رايانه به همراه تجهيزات زير انجام می شود:
1 يك دستگاه رايانه جهت صداگذاری، دارای نرم افزار و سخت افزارهای متناسب

2 بلندگوهای مناسب جهت صداگذاری ديجيتالی سيستم 5 به 1 كارت صدا
3 يك دستگاه ميکسر ديجيتالی دو كانال ديجيتالی

4 يك دستگاه ضبط صوت ديجيتالی 

نرم افزارهای صداگذاری

نام نرم افزاركاربرد

Nuendoبرای صداگذاری فيلم های سينمايی استفاده می شود. تعداد باندهای كاربری صدا نامحدود است.

BaseـQبرای موسيقی و صداگذاری كارهای موسيقيايی

برای پاكسازی محيط صوتی واز بين بردن نويزها از جلوه های صوتی)پالگين ها( بيشتری )صداگذاری( 
برخوردار است.

 Adobe
Audition

مرامنامه اخالقی و حرفه ای بازار كار

وظايف تدوين گر: بسته به تخصص، نوع و اندازه پروژه كاری، وظايف تدوين گر عبارت اند از:
 فهميدن نيازهای پروژه از طريق كارگردان يا مشتری

 انتقال نسخه اوليه فيلم ها و ويدئو ها به كامپيوتر
 بررسی نسخه اوليه و مشخص كردن بخش های مناسب 

 جدا كردن و متصل كردن بخش ها با كمك نرم افزارهای ويرايشی
 حفظ داستان اصلی فيلم عليرغم ويرايش های انجام شده

 ايجاد نسخه خام از بخش های انتخاب شده
 افزايش كيفيت تصاوير به صورت ديجيتالی

   استفاده از نرم افزارهای رايانه ای برای اضافه كردن عناوين، تصاوير گرافيکی، صداها و افکت های 
تصويری
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 گذاشتن همه راش ها در كنار هم و تهيه نسخه نهايی
 تهيه DVD ها

 در پروژه های بزرگ گاهی يك تيم تدوين در كنار هم، كار تدوين را انجام می دهند.

مهارت و دانش
 خالقيت: تدوين گر بايد نظرات و ديدگاه های مخاطبان را شناخته و برای اثرگذاری بيشتر فيلم 

با كمك خالقيت خود از روش های جديدی بهره بگيرد.
 ديد هنری : داشتن ديد هنری و فهم درست در روند كار و ايده ها و نظرات فيلم ساز به تدوين گر 

كمك زيادی می كند.
 دقت باال و توجه زياد به جزئيات: برای توجه كافی به كوچك ترين موارد در صحنه ها و كنار 

هم قرار دادن صحيح آنها مطابق با داستان فيلم
 مهارت های ارتباطی: برای ايجاد ارتباط نزديك با كارگردان، تهيه كننده و… در پروژه

 توانايی انجام كار تيمی: برای همکاری با ساير عوامل فيلم سازی از جمله كارگردان، صدابردار 
و… با هدف تهيه محصولی ارزشمند و با كيفيت

 تحمل فشار كاری زياد و توانايی انجام به موقع پروژه ها
 مهارت های كامپيوتری: تدوين گر بايد بتواند به خوبی از نرم افزارهاي كامپيوتري استفاده كند.

وظايف صداگذار:
 دنبال كردن دستورات مدير صدابرداری

 تركيب و متعادل كردن صحبت ها، صداها و موسيقی های پس زمينه
 اصالح صحبت ها، متناسب با اجراهای روی صحنه

 ايجاد صداهای اضافی الزم برای تركيب كردن با صدای فيلم
مهارت و دانش:

 توان شنيداری باال
 اطالع از الکترونيك و تکنولوژی صدا: به منظور آگاهی از نحوه كاربرد انواع ميکروفون ها و 

سيستم های مرتبط با صدابرداری
  صبر و تمركز: معموالً در بسياری از فيلم ها فرايند صدابرداری و صداگذاری كاری طوالنی و 
نيازمند تمركز بااليی است؛ بنابراين مسئول صدا بايد صبر و حوصله كافی داشته باشد. مثاًل در 
فرايند صدابرداری ممکن است مجبور شود در شرايط آب و هوای بد كار كند كه تحمل و صبر و 

همچنين تمركز زيادی را می طلبد.
 توجه زياد به جزئيات: از آنجا كه صدا از مهم ترين و تأثيرگذارترين بخش های هر برنامه و يا 
فيلم می باشد، صدابردار بايد به كوچك ترين موارد نيز توجه داشته و آنها را در كار خود زير نظر 

داشته باشد.
 خالقيت: به عنوان مثال صداگذار در گذاشتن افکت ها و صداهای اضافی روی فيلم بايد دارای 

خالقيت باشد تا بتواند كار منحصر به فرد و جذابی را ارائه دهد.
 توانايی كار در ساعات طوالنی: گاهی صداگذاری فيلم به دليل حساسيت باال و نوع خاص آن، 

روندی طوالنی پيدا می كند كه صداگذاری بايد توان تحمل زيادی داشته باشد.
 مهارت ارتباطی: برای ايجاد ارتباط مناسب با كليه عوامل فيلم از جمله كارگردان، بازيگران و...

با   توانايی انجام كار تيمی: همکاری با كليه عوامل فيلم به منظور تهيه يك برنامه يا فيلم 
كيفيت و ارزشمند

 اطالع از آخرين روش ها و تکنولوژی ها در حوزه صدا
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عالئم و كدهای بازيافت مواد مختلف

و  می گردد  محسوب  محصوالت  طراحی  بر  مؤثر  پارامترهای  از  يکی  به عنوان  بازيافت  امروزه 
به خصوص در مباحثی همچون Green design، Sustainable design و Slow design توجه به 
بازيافت از اهميت ويژه ای برخوردار است. يکی از عواملی كه می تواند پس از استفاده از محصول، 
به سهولت تفکيك زباله در مبدا كمك نمايد، عالئم بازيافت مندرج بر روی بدنه كاال است كه نوع 
جنس محصول را بيان می دارد كه در ذيل، به بيان برخی از متداول ترين آنها پرداخته می شود.

آشنايي با كدهاي بازيافت پالستيك
محصوالت  به  آنها  تبديل  و  مصرف شده  و  پالستيك های خرد  جمع آوری  يا  پالستيك  بازيافت 

مفيدی كه بعضی مواقع با فرم اوليه كامال متفاوت است، كار آسانی نيست.
ذوب كردن بطری های آب و تبديل آنها به ميز و صندلی خوش بينانه ترين بخش است. اما به راستی 
با ساير مواد پالستيکی كه به دليل مقرون به صرفه نبودن بازيافت نمی شوند و سال ها در طبيعت 
باقی می مانند، چه بايد كرد؟حتی پالستيك های بازيافتی متفاوت با نوع اوليه بوده و ديگر قابل 
طی  بازيافت  عالمت  داخل  پالستيك  صنعت  انجمن   1988 سال  در  نيستند.  مجدد  بازيافت 
سيستمی كدگذاری كرد. كدها و اعداد نشان دهنده نوع رزين پالستيك است كه به تفکيك شان 
از هم كمك می كنند. آشنايی با اين كدها به شناخت خطر نوع غيربازيافت اين مواد و ضرورت 
جايگزينی آنها كمك می كند. هرچه عدد بيشتر می شود، بازيافت سخت تر و غيرممکن تر می شود.

كدها عبارت اند از:
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PETE 1 پالستيك كد: پلی اتيلن ترفتاالت، قابل بازيافت ترين و معمول ترين پالستيك است 
كه به عنوان بطری های آب، نوشابه و ظرف های يك بار مصرف و غيره استفاده می شود. محکم و 
در برابر گرما مقاوم است و با بازيافت به بطری های آب، ساك، لباس، كفش، روكش مبل، فيبرهای 

پل ياستر و غيره تبديل می شود.
HDPE 2پالستيك كد: پلی اتيلن با غلظت باال كه به هر راحتی و به سرعت بازيافت می شود. 
پالستيك نوع خشك است اما زود شکل می گيرد و معموالً در قوطی شوينده ها، بطری های شير، 
قوطی های آبميوه، كيسه های زباله و غيره به كار می رود. با بازيافت تبديل به لوله های پالستيکی، 

قوطی شوينده ها، خودكار، نيمکت و غيره می شود.
PVC 3 پالستيك كد: پلی وينيل كلرايد سخت بازيافت می شود. با آنکه محيط زيست و سالمت 
افراد را به خطر می اندازد، هنوز در همه جا در لوله ها، ميزها، اسباب بازی ها و بسته بندی ها و غيره 
به چشم می خورد. PVC بازيافت شده به عنوان كف پوش، سرعت گير، پنل و گل پخش كن ماشين 

استفاده می شود.
LDPE 4 پالستيك كد: پلی اتيلن با غلظت پايين است. ويژگی آن قابل انعطاف بودنش است. 
معموالً در نخ های شيرينی، بسته بندی، قوطی های فشاری، كاورهای خشکشويی به كار می رود. 

بعد از بازيافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سيم بند و غيره استفاده می شود.
است.  مقاوم  فوق العاده  حرارت  برابر  در  و  پايين  غلظت  با  پروپيلن  پلی  كد:  پالستيك   PP  5
و  راهنمايی  چراغ  در  شده  بازيافت   PP استفاده می شود.  قوطی  و  بطری  درهای  نی،  عنوان  به 

رانندگی، پارو، جای پارك دوچرخه و قفسه های كشويی كاربرد دارد.
PS 6 پالستيك كد: پلی استايرن كه به فوم معروف است در ظروف يك بار مصرف دردار و غيره 
به كار می رود. فوق العاده سبك ولی حجيم است. PS به دليل آن كه گرما را زياد منتقل نمی كند، 
كاربرد زيادی دارد. با آن كه اين ماده جزء برنامه های بازيافت شهرداری ها نيست اما می تواند به 

عايق های حرارتی، شانه های تخم مرغ، خط كش و ظروف پالستيکی تبديل شود.
7 ساير موارد پالستيك كد: ساير پالستيك ها مانند پلی اورتان می توانند تركيبی از پالستيك های 
فوق باشند. جزء بازيافت نيستند. محصوالت با كد 7 می توانند هر چيز از زين دوچرخه گرفته 
تا ظرف های 5 گالنی را شامل شوند. بسياری از بازيافت كنندگان، پالستيك با اين كد را قبول 

نمی كنند اما رزين اين پالستيك ها قابل تبديل به الوارهای پالستيکی و مواد سفارشی هستند.
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پوشاك و كفش، اسباب بازی های دستی و وسايل بازی در پارك های كودك، وسايل باغبانی، 
موكت و زيلو، مواد مورد استفاده در ساخت زير گلدانی و ميز و صندلی های تاشو، روغن موتور، 
سطوح منزل و پيشخوان، ناودان، بسته بندی مواد، محصوالت كاغذی مانند كارتن و مقوا، وسايل 
تميز كننده مانند جارو، برس، تی و غيره، كاغذ ها و پاكت های مورد استفاده دست نويس و در 
كامپيوتر تمامی اين مواد اگر به روش صحيح از مواد قابل بازيافت تهيه شوند عالوه بر اينکه از نظر 
اقتصادی بسيار به صرفه است، به حفاظت از محيط زيست هم كمك می كند و در ضمن به لحاظ 

مرغوبيت هم هيچ تفاوتی با آنچه از مواد نو تهيه مي شود، ندارد.

پلی اتيلن ترفتاالت 1: از اين پالستيك در 
 بسته بندی نوشيدنی هايی چون آب معدنی

لوازم  و  ساالد  ته         بندی  بس آبميوه ها،  و 
الکترونيکی كوچك استفاده می شود. در 
ميان نشان بازيافت آن؛ كد شماره 1 ثبت 

می شود. 

موادغذايی  بسته بندی   :5 پلی پروپان 
جهت طبخ در مايکروفر، بسته بندی های 
اين نوع  از  تيوپی، ظروف يك بار مصرف 
پالستيك ها ساخته می شوند كد شماره 
5 جهت بازيافت اين نوع پالستيك تعيين 

شده است. 

بندی های  بسته   :3 كلرايد  پلی وينيل 
وكيومی محصوالت، بطری روغن نباتی و 
آب معدنی از اين نوع پالستيك ساخته 
بازيافت آن  شده اند. كد شماره 3 جهت 

تعيين شده است. 

نوع  اين   :2 باال  دانسيته  با  پلی اتيلن 
پالستيك در لوله های آب، بطری شير و 
برخی از شامپوها به كار رفته و كد بازيافت 

آن شماره 2 می باشد. 

در  پالستيك  اين  از  پلی استايرن6: 
يك بار  ظروف  و  تخم مرغ  بسته بندی 
كد  می گردد  استفاده  شفاف،  مصرف 
آن  بازيافت  كد  نشان دهنده   6 شماره 

می باشد. 

از   :4 پايين  دانسيته  با  پلی اتيلن 
فريزر،  كيسه های  در  پالستيك  اين 
كيسه های خريد فروشگاه ها و بطری های 
نوشيدنی ها استفاده می شود. كد بازيافت 

آن شماره 4 می باشد. 

           عالئم                              مفاهيم           عالئم                              مفاهيم

 بهتر است از خريد و استفاده از موادی كه غيرقابل تجزيه هستند خودداری كنيد.
از ظروف يك بار مصرف استفاده نکنيد. از بطری هايی استفاده كنيد كه قابليت دوباره پرشدن را 
داشته باشد. از پاكت های پالستيکی كه قابل شست وشو و استفاده دوباره هستند استفاده كنيد. 
در امر بازيافت هيچگاه موفقيت كامل حاصل نمی شود مگر اينکه مواد قابل بازيافت به كاالهای 
قابل استفاده و مرغوب در بازار تبديل شود. بدين منظور توجه داشته باشيد كه مواد قابل بازيافت 
را هيچگاه با زباله های بی مصرف يك جا نريزيد. موادی را كه می توان از اين طريق توليد كرد 

عبارت اند از:


