
هدف های رفتاری
در پایان این درس از هنرجو انتظار می رود که بتواند:

با مفهوم Super Imposition آشنا شده و در یک پروژه آن را به کار گیرد؛. 1 
انواع روش های ترکیب کلیپ ها را نام برده و روش جداسازی آنها را توضیح دهد؛ 2 .

جلوه ی Opacity. 3 و نحوه ی ایجاد شفافیت را برای ساختن تصاویر ترکیبی فرا گرفته و در 
یک پروژه آن را انجام دهد؛

را  آنها  جداسازی  روش  و  برده  نام   4 .Premiere در  را  جداسازی  روش های  انواع 
توضیح دهد؛

با انواع جلوه های جداسازی در Premiere. 5 آشنا شده و از آنها در پروژه های خود استفاده 
نماید؛

نحوه ی کار با جداساز رنگ را فرا گرفته و با استفاده از آن یک کلیپ ترکیبی ایجاد کند؛ 6 .
کاربرد جداساز روشنایی را در ایجاد تصاویر ترکیبی فراگرفته و با آن در یک پروژه به  7 .

انجام عملیات بپردازد؛
با تصاویر آلفا و مات آشنا شده و از آنها در پروژه خود برای ایجاد کلیپ های ترکیبی  8 .

استفاده نماید.
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مقدمه:
به طور حتم در بسیاری از برنامه های تلویزیونی یا فیلم های سینمایی، با مواردی چون نمایش آرم یک شبکه 
در یک گوشه تصویر، قرار گرفتن بازیگر فیلم در یک صحنه تخیلی یا عکس این موضوع ، نمایش کاراکترهای 
کارتونی در یک صحنه واقعی و موارد مشابه مواجه شده اید. آیا تا به حال به نحوه ی ساخت این گونه سکانس ها 
و صحنه ها فکر کرده اید؟چگونه یک مجری تلویزیونی در حالی که صحبت می کند در پشت سر او تصاویر بسیار 

زیبایی از طبیعت به نمایش در می آید؟
مواردی که در باال مطرح کردیم ، صحنه های ترکیبی هس��تند که در نتیجه تروکاژ یا حقه های س��ینمایی با 
اس��تفاده از تکنی��ک روی هم قرار دادن چند تصویر و ترکیب آنها ب��ا یکدیگر به وجود می آیند که اصطالحا به آن 
Super Imposition گفته می شود. در بسیاری از صحنه هایی که در باال ذکر شد، فیلمبرداری از بازیگر یا مجری 
تلویزیونی در جلوی یک پرده آبی یا سبز تحت عنوان پرده کروماکی انجام می گیرد؛ به طوری که در نتیجه، عمل 
ترکیب در خروجی نهایی این پرده آبی یا سبز با صحنه ای دیگر جایگزین شده بدین ترتیب صحنه های بسیار جذاب 
و در عین حال باور نکردنی پدید خواهد آمد. ما در این بخش شما را با این قابلیت های بسیار کاربردی ودر عین حال 
�er e�A نیز در این زمینه داراي قابلیت هاي ect آشنا خواهیم کرد. البته نرم افزار هایي مانند Premiere Pro جذاب

فراواني هستند که می توانید از آنها نیز براي کروماکي و ترکیب تصاویر استفاده نمایید.

Premiere Pro  20-1 و انواع روش های ترکيب
همان طور که گفتیم، یکی از قابلیت های بسیار کاربردی در Premiere Pro قابلیت برهم نهادن تصاویر و 
خلق صحنه های بسیار جذاب و مهیج ترکیبی در خروجی های نهایی است. برای این منظور تا 99 شیار ویدیویی 

را در Premiere Pro می توان روی هم قرار داده و ترکیب کرد.
به طورکلی چهار روش اصلی برای ترکیب تصاویر در Premiere وجود دارد که عبارتند از:

استفاده از جلوه های ویژه جداسازی برای شفاف کردن یک کلیپ و نمایان شدن کلیپ های ویدیویی؛  1 .
استفاده از جلوه ی میزان کدری یا Opacity. 2 ،که در این روش نیز با کاهش تیرگی یک کلیپ می توان کلیپ 

زیر را نمایان ساخته و با آن ترکیب کرد؛
اس��تفاده از تکنی��ک مات ک��ردن ی��ا Matteing. 3 برای نمایش کلیپ ه��ای پائینی در می��ان بخش هایی از 

کلیپ باالیی؛ 
استفاده از روش کانال آلفا )Alpha Channel( برای ایجاد شفافیت و نمایش ترکیبی کلیپ ها با یکدیگر. . 4

برای اینکه نتایج کار مطلوب تر ش��ده و صحنه های ترکیبی ایجاد ش��ده به واقعیت نزدیکتر ش��ود معموال 
در هنگام فیلمبرداری از ش��خص یا ش��ئ مورد نظر در جلوی یک پرده کروماکی با رنگ یک دست)ترجیحا آبی 
روشن یا سبز( استفاده می شود. این رنگ باید کامال متمایز از شئ یا عنصر مورد نظر باشد تا در هنگام حذف و 

جداسازی، با سوژه اصلی تداخل ایجاد نشود.

2-20  آشنایی با جلوه های Opacity در ترکيب تصاویر
 Super Imposeیک��ی از روش های کاربردی در ایج��اد تصاویر ترکیبی، قرار دادن کلیپ ها در ش��یار های
)معموال ش��یار هاي باالي Video1( و کاهش تیرگی )Opacity( آنهاس��ت؛ به طوری که در نتیجه این کاهش 

تیرگی، محتویات شیار های پایین نیز نمایان شود؛ براي این منظور مراحل زیر را انجام دهید:
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ایجاد یک پروژه جدید؛ 1 .
Import کلیپ ها به پنجره Project ؛. 2

درگ ک��ردن کلیپ های دلخواه به پنجره  3 .
Timeline و قرار دادن آنها در شیار های 

Video1 وVideo2؛
روی  4 . Video2 در ش��یارهای ویدیوی��ی 
دکمه Show KeyFrame کلیک کرده و 

گزینه Show Opacity Handles را انتخاب کنید )شکل 1-20( تا خط Opacity نمایش داده شود. کلیپ 
هم اکنون در حال 100% تیرگی است؛

�E. 5 نمایش داده شود و سپس روی ect Control کلیپ مورد نظر را در این شیار انتخاب کرده تا در پنجره
مثلث کنار نام جلوه Opacity کلیک کنید تا باز شود؛

CTI را ب��ه ابت��دای کلیپ آورده و درصد ش��فافیت را به 0% تنظیم کنید و س��پس CTI را به 10. 6 ثانیه بعد 
ب��رده و ب��ا ایجاد ی��ک Keyframe آن را به 50% تنظیم کنی��د. در ادامه به 10 ثانیه بع��د رفته و با ایجاد 
ی��ک Keyframe آن را ب��ه 100% و در س��پس با انتقال CTI ب��ه 10 ثانیه قبل از اتم��ام فیلم، با ایجاد 
ی��ک Keyframe آن را ب��ه 50% و در پایان فیلم نیز با ق��رار دادن CTI و ایجاد یک Keyframe آن را به 

پایین ترین مقدار تنظیم نمایید؛ )شکل 20-2(
CTI را ب��ه ابت��دای کلی��پ آورده و ب��ا زدن Spacebar. 7 نتیج��ه کار را ک��ه ی��ک تصویر ترکیبی اس��ت، 

مشاهده کنید.

Opacity شکل2-20- تنظیم میزان شفافیت کلیپ با دستگیره های

Opacity شکل 1-20- نمایش خط
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3-20  انواع جداسازی کليپی در ایجاد تصاویر ترکيبی
همان طور که در قس��مت قبل دیدید، با تغییر دادن میزان 
تیرگی کلیپ باالیی توانس��تیم کلیپ زیرین را نمایش داده و 
ی��ک تصویر ترکیبی ایجاد نماییم؛ اما در کلیپ ها یا تصاویری 
که می خواهیم بخش��ی از یک کلیپ را با کلیپ دیگر ترکیب 
کنیم، این روش مناس��ب نخواهد بود، بدین لحاظ از روش��ی 
تحت عنوان جداسازی استفاده می نمایند که برای این منظور 
�Video Eو زی��ر پوش��ه ect در پوش��ه ی Premiere Pro
Keying )شکل 3-20( چهار دسته جداساز تصویری مختلف 

قرار داده است که عبارتند از:
: در ای��ن گروه از جداس��ازی ها عمل  11 جداس�ازی1رنگ.
براس��اس رنگ ه��ای موج��ود در تصاوی��ر  جداس��ازی 
 Rgb انج��ام می گی��رد؛ مانن��د جداس��ازی های تصویری
 Green  ،Blue Screen  ،Chroma  ،Di�erence

Non Red،Gcreen ؛
: این گ��روه از جداس��ازی، عمل  21 جداس�ازی1روش�نی.
جداس��ازی را براساس تغییر میزان روشنایی تصویر انجام 

می دهد. مانند:Screen،Multiply،Luma ؛
: این جداساز با مات کردن  31 جداساز1بلوک1کردن1یا1مات.
بخش های��ی از یک کلیپ باعث نمایش س��ایر کلیپ ها و 
 Di�erence ایج��اد تصاوی��ر ترکیبی می ش��ود. مانن��د
  Trace  ،Remove Matte ،Image Matte  ،Matte

Garbage Matte ،Matte؛
از کانال های آلفا موجود در یک تصویر  41 جداسازکانال1آلفا: .
 برای ایجاد شفافیت و ترکیب کلیپ ها استفاده می نمایند؛ مانند:

.Alpha Channel 
 RGB Difference 4-20  کار با جداساز رنگی

این جداسازها همان طور که گفتیم براساس رنگ، عمل ترکیب را انجام می دهند؛ بنابراین، با استفاده از آنها 
می توان یک پس زمینه رنگی را ش��فاف کرده و با یک کلیپ آن را جایگزین نمود یا بخش��ی از یک کلیپ را که 
دارای رنگ یکدست است، شفاف کرده و با تصویری دیگر ترکیب کرد، برای این منظور، قبل از عمل جداسازی 
الزم اس��ت تصاویری با پس زمینه رنگی یا یک بخش رنگی ایجاد ش��ود یا اینکه فیلمبرداری از سوژه مورد نظر 
در مقاب��ل ی��ک پرده کروماکی س��بز یا آبی انجام گیرد تا در تدوین نهایی با حذف یا ش��فاف کردن رنگ، عمل 
ترکیب تصاویر صورت گیرد. نمونه بس��یار بارز این مس��اله را شما در استودیوهای تلویزیونی می توانید ببینید که 
بازیگر در مقابل یک پرده کروماکی قرار گرفته است؛ در حالی که ما از صفحه تلویزیون او را در جلوی تصاویری 
مش��اهده می کنیم که توس��ط دوربین ها قبال ضبط شده اس��ت؛ حاصل این کار، یک تصویر ترکیبی است که در 

شکل 3-20- جلوه هاي جداسازی کلیپ ها
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آن از روش جداسازی و کروماکی استفاده شده است؛ به عنوان مثال، آویزان شدن بازیگر از یک آسمان خراش 
جلوه ای اس��ت که می تواند در اس��تودیو تصویر آویزان شدن او با استفاده از پرده کروماکی با یک تصویر آسمان 

خراش ترکیب شود.
�RGB Di و نحوه ی کار با آن آشنا کرده و استفاده از erence ما در این قسمت شما را با جداسازی رنگی

سایر جداسازها را به خودتان می سپاریم؛ براي این منظور مراحل زیر را انجام دهید:
از پنجره ی Project یک کلیپ دلخواه را به شیار Video1. 1 و یک کلیپ را با زمینه ی رنگی یا دارای نواحی 

با رنگ یکدست در شیار Video2 قرار دهید؛
�E. 2 و جلوه های ویژه ویدیویی در زیر ects را انتخاب کرده و از پالت Video2 کلیپ موجود در شیار ویدیویی
�E یا روی ect Control را پیدا کنید و سپس آن را به پنجره RGB Di�erence جداساز Keying ش��اخه

کلیپ مورد نظر در پنجره Timeline درگ کنید؛
�RGB Di. 3 کلیک کرده تا گزینه های تنظیمی آن باز ش��ود س��پس روی erence آن را روی مثلث کنار نام
قطره چ��کان جل��وی گزین��ه ی Color کلیک کرده و آن را ب��ه کلیپ موجود در صفح��ه Program پنجره 

Monitor برده و با استفاده از آن رنگی را که قرار است جداسازی شود، انتخاب کنید؛
�Di دس��تگیره ی مربوط به Similarity. 4 را به سمت راست درگ نمایید؛ erence Rgb در میان گزینه های
در همین حالت به تصویر موجود در صفحه Program دقت کنید. مشاهده خواهید کرد که کلیپ موجود در 
شیار ویدیویی اول با شفاف شدن رنگ انتخابی بتدریج نمایان می شود. هر چه میزان Similarity را افزایش 

دهید میزان رنگ بیشتری از تصویر شفاف خواهد شد.)شکل 20-4( 
�RGB Di برای تبدیل تصاویر جداسازی erence جداساز Mask Only توجه داشته باشید که از گزینه ی
ش��ده به یک تصویر س��یاه و سفید استفاده می شود و از گزینه ی Drop Shadow نیز برای دادن سایه به کلیپ 
مورد نظر و ایجاد حالت س��ه بعدی استفاده می گردد؛ ضمنا سایه اعمال شده همیشه پایین و سمت راست کلیپ 

قرار می گیرد.

RGB Difference شکل 4-20-جداساز
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5-20  انجام عمليات با جداسازهای روشنایی
این جداس��ازها همان طور که گفته شد براس��اس بخش های تیره و روشن تصویر، عمل جداسازی و ترکیب 
تصاویر مختلف را انجام می دهد. Premiere از س��ه جداس��از Screen ، Luma و Multiply برای این منظور 
استفاده می کند . ما در این میان به بررسی جداساز Luma می پردازیم؛ چرا که سایر جداسازها تا حد بسیار زیادی 
شبیه Luma عمل می نمایند؛ به طوری که جداساز Multiply با پیدا کردن نواحی روشن و Screen نواحی تیره، 
بخش هایی از کلیپ مورد نظر را شفاف کرده و تصاویر ترکیبی مختلفی ایجاد می نماید؛ براي این منظور مراحل 

زیر را انجام دهید:
 1 .Video2 و یک کلیپ را نیز به ش��یار ویدیویی Video1 یک کلیپ دلخواه را به ش��یار Project از پنجره ی
درگ کنید. بهتر اس��ت که کلیپ دوم دارای عناصر تیره در زمینه ای روش��ن یا بر عکس باش��د؛ ضمنا بهتر 
است که پس زمینه آن کامال متمایز و بافت کمی داشته باشد؛ در این حالت، جلوه Luma بهتر عمل می کند؛ 
برای این منظور می توانید در فتوش��اپ، یک تصویر با زمینه تیره ایجاد کرده و س��پس یک بخش از آنرا با 

رنگ روشن پر کنید؛
�E و از میان جلوه های ویژه تصویری موجود در زیر ش��اخه های Keying ، جداساز Luma. 2 را ects از پالت

�E یا روی کلیپ موجود در شیار Video2 در پنجره Timeline درگ نمایید؛ect Control به پنجره
� به طور پیش فرض روی مقدار 100%. 3 تنظیم ش��ده و reshold همان طور که مش��اهده می کنید، مقدار
�Cut O نیز 0% اس��ت؛ )شکل 5-20( این بدین معناست که بیشتر رنگ های تیره تصویر شفاف شده اند. 

حال مقدار �Cut O را افزایش دهید و نتیجه ی کار را مشاهده کنید چه تغییری حاصل شود؟
همان طور که مشاهده کردید Luma یک جداساز روشنی و تیرگی است و بهتر است در کلیپ هایی استفاده 

شود که سوژه و پس زمینه به لحاظ روشنایی با یکدیگر متضاد باشند.

Luma شکل 5-20- جداساز روشنایی



373

20

ترکیب و جداسازی کلیپ ها

6-20  ایجاد شفافيت با کانال های آلفا
یکی دیگر از تکنیک های موثر برای ایجاد کلیپ های ترکیبی، اس��تفاده از کانال آلفاس��ت. کانال های آلفا را 
می ت��وان در فتوش��اپ نیز ایجاد کرد؛ ضم��ن اینکه خود  Premiereنیز با تع��دادی از جلوه هایش قادر به ایجاد 
کانال های آلفاس��ت. همان طور که می دانید به کانال اضافی که عالوه بر کانال های رنگی تصویر ایجاد می ش��ود 
اصطالحا آلفا گفته می ش��ود و این کانال اضافی، قس��مت های ش��فاف و نیمه شفاف تصویر را مشخص می کند. 
کانال های آلفا 8 بیتی بوده و برای تعریف سطوح مختلف خاکستری )256 سطح( از آنها استفاده می شود. نواحی 
س��فید در این کانال ها مش��خص کننده نقاط تیره و نواحی س��یاه بیانگر نقاط ش��فاف است؛ ضمن اینکه مناطق 

خاکستری نیز بخش های نیمه شفاف تصویر را تشکیل می دهند.

 Photoshop 1-6-21  نحوه ی ساخت کانال آلفا در نرم افزار
برای این منظور، تصویر مورد نظر را در نرم افزار فتوشاپ باز کرده و سپس مراحل زیر را انجام دهید:

بخشی از تصویر که قرار است آلفا شود، را انتخاب کنید؛ در این تصویر می خواهیم زمینه تصویر را آلفا نماییم:. 1
به پالت Channel رفته و با اس��تفاده از دکمه ی Create New Channel. 2 یک کانال جدید به کانال های 
موجود اضافه کنید؛ چون کانال اضافه ش��ده مازاد بر کانال های موجود آن هس��ت، آن را به عنوان کانال آلفا 

در نظر می گیرد؛
کانال آلفا را انتخاب کرده و س��پس محدوده انتخاب را با رنگ مش��کی پرنموده و در همین حالت، محدوده  3 .

انتخاب را معکوس کرده )Inverse( و آن را با رنگ سفید پر کنید؛ )20-6(
ب��ه پال��ت الیه برگردید؛ همان طور که مش��اهده می کنید، اثری از کانال آلف��ا در تصویر وجود ندارد. ویژگی  4 .

اس��ت  این  آلف��ا  کانال ه��ای 
ک��ه اگرچ��ه در تصوی��ر دیده 
نرم افزار های  ولی  نمی ش��وند، 
مانند premiere آنها در نقاط 
مشکی شفاف کرده و در نقاط 
س��فید،آن را تیره نگه داشته و 
مانع از نمایش الیه زیرین آنها 

می شوند؛
خیره  فایل را با پس��وند Psd ذ. 5

کنید.

نکته:1الزم اس��ت ابع��اد تصویر و 
کیفیت تصویر با مشخصات پروژه 

در Premiere هماهنگ باشد.

                                                            شکل 6-20- ساخت کانال آلفا در فتوشاپ
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Premiere 2-6-21  نحوه ی استفاده از کانال آلفا در
حال که با نحوه ی ساخت کانال آلفا در فتوشاپ آشنا شدید، در این قسمت شما را با نحوه ی ایجاد شفافیت 

با استفاده از کانال های آلفا در premiere آشنا خواهیم کرد. براي این منظور مراحل زیر را انجام دهید:
از پنجره ی Project یک کلیپ دلخواه را به شیار ویدیویی Video1 درگ نمایید. همچنین در شیار ویدیویی . 1

Video2 نیز یک تصویر با کانال آلفا قرار دهید؛
● Import برای ایجاد یک تصویر با کانال آلفا از نرم افزار فتوشــاپ اســتفاده نمایید؛ ضمن اینکه در هنگام

 ،Psd پنجره ای باز می شــود که در هنگام ورود فایل های الیه دار یا Premiere آن به پروژه مورد نظر در
نحوه ی رفتار با الیه های تصویر سوال می کند که شما می توانید گزینه Merged Layers را انتخاب نمایید.

 Effects در پالت Premiere جلوه های تصویری Keying را از زیر پوشه Alpha Adjust 2.   جلوه ی تصویری
انتخاب کرده و به پنجره ی Effect Control درگ نمایید؛

3.  با کلیک روی مثلث کنار نام جلوه Alpha Adjust گزینه های زیر نمایش داده می شود؛ )شکل 20-7(
Ignore|Alpha : از شفافیت کانال آلفا صرف نظر کرده و آن را تیره می کند؛||
Invert|Alpha : جــای کانال آلفــا و تصویر را معکوس می کند یعنی کانال آلفــا را تیره و تصویر را ||

شفاف می کند؛ 
Mask|Only: شفافیت را فقط روی قسمت ماسک شده تصویر انجام می دهد. |

Alpha Adjust شكل 7-20- جداسازی با کانال آلفا و جلوه
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7-20  انجام عمليات با جداسازی مات
یکی دیگر از روش هایی که برای جداسازی یا ترکیب کلیپ ها مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده از تصاویر 
مات می باش��د. مات ها عموما تصاویر رنگی یا خاکستری هستند که در نرم افزارهایی مانند premiere، نواحی 
س��یاه آنها ش��فاف و نواحی سفید کدری، ضمن اینکه  نواحی خاکس��تری نیز با توجه به درجه خاکستری موجود 
به حالت نیمه ش��فاف نمایش داده خواهند ش��د. از این تکنیک برای نمایش کلیپ های ترکیبی استفاده می شود. 
برای س��اخت این تصاویر نیز می توانید از نرم افزارهایی مانند فتوش��اپ اس��تفاده نمایید. برای اینکه بیشتر با این 
روش جداس��ازی آَشنا ش��وید به نحوه انجام عملیات با جلوه Image Matte Key می پردازیم. براي این منظور 

مراحل زیر را انجام دهید:
در نرم افزاری مانند فتوشاپ یک فایل با زمینه سفید ایجاد کرده و سپس سه قسمت آن را به شکل دلخواه 

با سه رنگ سیاه ، خاکستری روشن و خاکستری تیره پر نمایید. )شکل 20-8(
پس از ذخیره ی فایل تصویری مورد نظر به پروژه ی Premiere برگردید؛. 1

شکل 8-20-تصویر مات ایجاد شده با سه ناحیه رنگی

دو کلیپ تصویری یا دو تصویر ثابت را به شیار های Video1 و Video2 درگ نمایید؛. 2
 3 .Keying را از زیر پوش��ه Image Matte Key را انتخاب کرده و جلوه ی Video2 کلیپ موجود در ش��یار
�E اعمال ect Control به آن ؛)ب��ا درگ روی کلیپ یا درگ به پنجره E�ects جلوه ه��ای تصویری پالت

کنید(
روی مثل��ث کنار ن��ام جلوه ی Image Matte Key کلی��ک کنید و گزین��ه ی Composite Using. 4 را به 

Matte Luma تغییر دهید؛
( و در پنجره باز ش��ده  روی آیکن پنجره جلوی نام جلوه ی Image Matte Key کلیک کرده)ش��کل 20-9. 5
نام فایل مات رنگی ایجاد شده در فتوشاپ را انتخاب کنید؛ در این حالت خواهید دید که در ناحیه سیاه رنگ 
حفره ای ایجاد ش��ده که کلیپ پایینی از داخل آن نمایان ش��ده است؛ ضمن اینکه در نواحی خاکستری نیز 

کلیپ پایین به صورت نیمه شفاف )متناسب با درجه خاکستری( قابل نمایش است.
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 Image Matte Keyشکل 9-20- جداسازی با تصاویر مات و جلوه

Learn In English
---------------------------------------

About compositing 
You can composite images in several ways: by applying keys, by using alpha channels 

(in clips that have them), by using the opacity effect, and by simply scaling an image to 
reveal underlying images. All of these methods, except scaling, require that part of a clip 
be transparent. 

Adobe After Effects, another program in Adobe Creative Suite Production Premium, 
gives you a greatly expanded range of compositing tools. You can easily import 
composites made in After Effects into Adobe Premiere Pro.

When part of a clip is transparent, transparency information is stored in its alpha 
channel. You can apply any combination of opacity, masks, mattes, and keying to modify 
the alpha channel. This partially or totally hides areas of a clip.
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خالصه1مطالب:
------------------------------

• گفته  	Super Imposition به تکنیک روی هم قرار دادن چند تصویر و ترکیب آنها با یکدیگر اصطالحا
می شود.

• به طورکلی چهار روش اصلی برای ترکیب تصاویر در Premiere وجود دارد که عبارتند از:	
و   Matteing یا  کردن  مات  تکنیک   ،Opacity یا  کدری  میزان  جلوه  جداسازی،  ویژه  جلوه های  از  استفاده 

.)Alpha Channel( استفاده از روش کانال آلفا
 • 	Super  Impose قرار دادن کلیپ ها در شیارهای  ترکیبی  ایجاد تصاویر  از روش های کاربردی در  یکی 
این  نتیجه  آنها می باشد به طوریکه در   )Opacity( Video1( و کاهش تیرگی  )معموال شیارهاي باالي 

کاهش تیرگی محتویات شیارهای پائین نیز نمایان گردد.
• در premiere pro چهار دسته جداساز تصویری برای ترکیب وجود دارندکه عبارتند از:	

جداسازی رنگ، جداسازی روشنی، جداساز بلوک کردن یا مات و جداسازکانال.
براساس رنگ، عمل ترکیب را انجام می دهند. بنابراین با استفاده از آنها  • 	 RGB Di�erence جداساز رنگی

می توان یک پس زمینه رنگی را شفاف کرده و با یک کلیپ جایگزین نمود.
انجام  به  را  ترکیبی  تصاویر  ایجاد  و  تصویر  جداسازی  عمل  روشنی  و  تیرگی  براساس  روشنی  •جداساز  	

می رسانند. Premiere از سه جداساز Screen ، Luma و Multiply برای این منظور استفاده می کند.
•یکی دیگر از تکنیک های موثر برای ایجاد کلیپ های ترکیبی استفاده از کانال آلفاست. سفید در این کانال ها  	
مشخص کننده نقاط تیره و سیاه بیانگر نقاط شفاف است. ضمن اینکه مناطق خاکستری نیز بخش های نیمه 

شفاف تصویر را تشکیل می دهند.
•به طور کلی مات ها تصاویر رنگی یا خاکستری هستند که از آنها برای جداسازی و ترکیب کلیپ ها استفاده  	
می شود. مات ها مانند کانال های آلفا نواحی سیاه آنها شفاف و نواحی سفید بیانگر تیره ضمن اینکه نواحی 

خاکستری نیز با توجه به درجه خاکستری موجود نیمه شفاف خواهند بود..
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وا  ژه نامه تخصصي

Alpha Channelکانال آلفا

Combinationترکیب

Compositeمخلوط

Drop Shadowسایه

Inverseمعکوس

Keyingجلوه 

Maskپوشش

Matteبدون جال 

Multiplyتکثیر شدن – زیاد شدن

Opacityمیزان کدری

Partiallyاندکی

Revealمعلوم کردن

Show KeyFrameنمایش فریم های کلیدی

Similarityشباهت

Super Impositionروی هم قرار گرفتن و ترکیب

�آستانه – حدreshold

Transparentشفافیت

Underlyingدر زیر قرار گرفته

�Video Eجلوه ویدیوییect
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خودآزمایي 
چیست و چه استفاده ای از آن در تدوین می شود؟ 1 .Super Imposition

با چه روش هایی در Premiere Pro. 2 می توان کلیپ های ترکیبی ایجاد کرد؟ در مورد آنها توضیح دهید.
از تکنیک کروماکی در تدوین برای چه منظوری استفاده می شود؟ در مورد نحوه ی انجام آن توضیح دهید. 3 .

از جلوه ی Opacity. 4 چگونه برای ایجاد کلیپ های ترکیبی استفاده می شود؟
انواع جلوه های جداسازی کلیپ ها به چند دسته تقسیم می شوند از هر دسته یک جلوه ویژه را نام ببرید. 5 .

س��ه جل��وه ی جداس��از روش��نایی را نام برده و بنویس��ید ک��ه از این جل��وه در چه نوع تصاوی��ری می توان  6 .
استفاده نمود؟

کارب��رد ویژه ی جداس��از مات در ایجاد چه نوع کلیپ هایی اس��ت؟ همچنین در مورد س��اختار تصاویر مات  7 .
توضیح دهید.

کارگاه تدوین:

تمرين 1
در محیط فتوشاپ، یک آرم یا نشانه طراحی کرده و سپس آن را در گوشه ی سمت چپ و باالی تصویر )در 

حین نمایش یک کلیپ( قرار دهید؛ به طوری که روی کلیپ مورد نظر یک نوشته نیز سوپر شده باشد.
تمرين 2

برای یک فیلم، تیتراژی طراحی کنید که در آن تصاویر مختلفی با فاصله زمانی مختلف روی صفحه، نمایش 
داده شوند؛ ضمن اینکه با نمایان شدن هر تصویر، عنوان متنی تصویر نیز در کنار آن نمایش داده شده و سپس 

تصویر و متن با یک جلوه حرکتی از صفحه خارج شود.
تمرين 3

در ی��ک پروژه با اس��تفاده از جلوه یOpacity ترکیبی از 5 کلی��پ مختلف را ایجاد کنید؛ به گونه ای که 10 
تصویر نیز با فاصله زمانی روی این کلیپ ترکیبی از س��فیدی محو به تصویر و پس از 2 ثانیه نمایش، محو به 

تاریکی شوند .
تمرين 4

در یک پروژه، متنی تحت عنوان MASK TEXT در وس��ط صفحه قرار گیرد؛ به طوری که یک کلیپ در 
داخل حروف نمایش داده شود.

تمرین:
در لوح فش��رده ی همراه کتاب به فصل مربوطه رفته و با اس��تفاده از محتویات داخل پوشه کلیپ های موجود در 

پوشه ی Result را ایجاد کنید.
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پرسش های چهارگزینه ای:
از کدام روش زیر برای ترکیب تصاویر در Premiere. 1 استفاده می شود؟

   Matteing )ب      Opacity )الف
ج( Alpha Channel    د( هر سه مورد 

کدام یک از جلوه های زیر، عمل جداسازی را براساس تغییر میزان روشنایی تصویر انجام می دهد؟. 2
   Luma )ب    Rgb Di�erence )الف

  Alpha Channel )د    Di�erence Matte )ج
کدام یک از گزینه های زیر به معنی صرف نظر کردن از شفافیت کانال آلفا و تیره کردن آن است؟. 3

   Ignore Alpha )ب    Alpha Adjust)الف
  Mask Only )د    Invert Alpha )ج

� روی مقدار 100% تنظیم ش��ود و �Cut O نیز 0%. 4 باش��د، reshold مقدار luma key اگر در جلوه ی
کدام گزینه، صحیح است؟

الف( بدین معناست که بیشتر رنگ های تیره تصویر شفاف شده اند.
ب( بدین معناست که بیشتر رنگ های روشن تصویر شفاف شده اند.

ج( بدین معناست که بیشتر رنگ های روشن تصویر تیره شده اند.
د( بدین معناست که بیشتر رنگ های تیره تصویر بدون تغییر باقی می مانند. 

5.   All composite methods, except………, require that part of a clip be transparent.
a) Opacity   b) Alpha Channel  
c) Keying   d) Scaling
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پروژه:

پروژه ای که انتخاب کرده اید تمامی بخش های پروژه که به صورت 
کروماکی تهیه شده با روش هایی که در این فصل آموخته اید با یكدیگر 
ترکیب نمایید. سپس کلیپ های ترکیبی را در خط تدوین نهایی قرار دهید.
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تحقيق و پژوهش:

در مورد انواع کانال های آلفا و ساختار آنها اطالعاتی را به دست آورید 
 Premiere و ضمنا جست وجو کنید که چه جلوه های ویژه تصویری در

دارای کانال آلفا هستند.




