
اهداف رفتاری:
در پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود که بتواند:

11 تفاوت1ویدیوی1آنالوگ1و1دیجیتال1را1توضیح1دهد؛.
مفاهی��م1نرخ1فریم1و1قدرت1وضوح1را1بیان1کرده1و1تأثیرات1آن1بر1کیفیت1نمایش1یک1فیلم1 21 .

را1توضیح1دهد؛
31 حجم1یک1فایل1ویدیویی1دیجیتال1را1با1توجه1به1مشخصات1داده1شده1محاسبه1نماید؛.
41 روش1های1فشرده1سازی1ویدیوی1دیجیتال1را1بیان1نماید؛.
51 انواع1استانداردهای1رنگ1در1پخش1ویدیویی1را1با1ذکر1ویژگی1های1آنها1توضیح1دهد؛.
61 مفهوم1نسبت1تصویری1فریم1فیلم1و1انواع1آن1را1بیان1کند؛.

کاربرد1ه��ای1مختل��ف1کارت1ویدیوی��ی1در1کامپیوت��ر1و1انواع1آن1را1با1ذکر1مش��خصات1 71 .
توضیح1دهد؛

ان��واع1کابل1ه��ای1ورودی1و1خروج��ی1تصوی��ر1را1بیان1ک��رده1و1ویژگی1ه��ای1آن1ها1را1 81 .
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مقدمه: 
در بخش قبل با صدا و نحوه ویرایش آن در نرم افزار Audition آشنا شدید در این قسمت به بررسی فیلم، 
تاریخچه پیدایش آن، مفاهیم پایه در ویدیوی دیجیتال و در ادامه به اصول کاربردی تدوین و نحوه تدوین فیلم 

توسط نرم افزار Premiere خواهیم پرداخت.

1-12 فیلم و نحوه ی پیدایش آن 
فیلم را می توان در حقیقت از نمایش تعدادی تصویر مجزا در یک ثانیه به صورت متحرک و پیوسته مشاهده 
نمود. در فیلم، اگرچه تصویر مورد نظر به صورت جداگانه نمایش داده می ش��ود، ولی س��یاهی بین هر دو تصویر 
به دلیل مدت زمان کم و اثر نور تصویر قبلی، حس بینایی را فریب داده و آن را به صورت پیوسته و متحرک قابل 
نمایش می کند. مقدار نوری که معمواًل از پرده نمایش به چش��م بیننده وارد می ش��ود یک دهم ثانیه است که بر 
این اساس، در زمان سینمای صامت در هر ثانیه 16 فریم را از جلوی دستگاه نمایش فیلم عبورمی دادند و بتدریج 

با ظهور و پیدایش سینمای ناطق تعداد فریم ها به 24 افزایش یافت. 
امروزه اندازه های مختلفی از فیلم های نگاتیو در بازار هست که می توان به فیلم های 8 میلی متری استاندارد 

و سوپر، 16میلی متری، 35 میلی متری و 70 میلی متری اشاره کرد.
با پیش��رفت علم الکترونیک و ظهور تلویزیون های 
رنگی در جهان، متخصصان این علم، تکنولوژی جدیدی 
را برای ضبط صدا و تصویر روی نوار مغناطیس��ی ایجاد 
کردند که منجر به پیدایش نخس��تین دستگاه ویدیو در 
سال 1955 میالدی توسط شرکت امپکس شد. نوارهای 
ویدیوی ساخته شده 5 سانتی متر پهنا داشت و به همین 
دلیل به نوارهای ویدیوی 2 اینچ مش��هور شدند. از سال 
1970 می��الدی به بعد ش��رکت های مختلف صوتی و 
تصویری دنیا مانند س��ونی، ویدیوکاست های یوماتیک 
و پس از آن بتاماکس نیم اینچ را تولید کردند. )ش��کل 

)12-1
Betaو Vhs شکل 1-12- کاست های ویدیویی                                                                                   

دو سال بعد، شرکت ماتسوشیتا نوارهای VHS را با پهنا و ضخامت بیشتر نوار و دور تندتر به هنگام ضبط و 
پخش نسبت به نوارهای قبلی ایجاد کردند که امروزه نیز هنوز از آنها به طور فراوان استفاده می   شود. بدین لحاظ 

در این بخش ما به بررسی این نوارها و تکنولوژی جدیدی مانند DV و کاربرد آنها خواهیم پرداخت.
پس از تکنولوژی دوربین های آنالوگ، به دلیل افت کیفیت بسیار زیادی که نوارهای آنها درهنگام کپی ایجاد 
می کردند، بتدریج ش��رکت های بزرگ تجهیزات فیلمبرداری به فکر تکنولوژی های جدید تری مانند DV افتادند 
که نحوه ی ذخیره س��ازی و انتقال فیلم ها بدون افت کیفیت انجام گیرد. این امر منجر به تولید نس��ل جدیدی از 
دوربین ها و نوارهای فیلم ش��د،که از مهم ترین آنها می توان به نوارهای Mini Dv اش��اره کرد. این نوارها دارای 
پهنای 6/35 میلی متر بوده که 1/12 اندازه فیلم های VHS است و ظرفیت ضبط 90 دقیقه فیلم در مد LP1 با 

وضوح 500 خط را دارد.
1- LONG PLay
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در ادامه به دلیل اهمیتی که ویدیوی دیجیتال نسبت به آنالوگ دارد، بیشتر شما را با تکنولوژی دوربین های 
دیجیتال و مزیت های آن نسبت به آنالوگ آشنا خواهیم کرد.

2-12 آشنایی با ویدیوی آنالوگ و دیجیتال 
همانطور که مي دانید س��یگنال هاي ویدیویي آنالوگ امواج پیوسته اي هستند که مقادیر آنها به طور مرتب در 
حال تغییر اس��ت. در س��یگنال هاي آنالوگ در هر لحظه زماني مقدار س��یگنال مي تواند بین یک مقدار حداقل و 
حداکثر تغییر نماید. در مقابل س��یگنال هاي دیجیتال، به دلیل ناپیوس��ته بودن و به علت اینکه سیگنال هاي آنها 
به ص��ورت نقاط دقیقي در فواص��ل زماني معیني انتقال مي یابند )مقدار حداقل آنها صفر و حداکثر آنها یک( یک 
رشته از صفر و یک ها را تشکیل مي دهند که این امر مي تواند در نقل و انتقال بدون افت کیفیت آنها نقش بسیار 

مهمي را ایفا کند. )شکل 12-2(

شکل 2-12- مقایسه سیگنال هاي آنالوگ و دیجیتال

حال که به طور کلي با تفاوت س��یگنال هاي آنالوگ و دیجیتال آش��نا ش��دید؛ به این نکته نیز توجه داش��ته 
باشید که وقتي نویز )noise( سیگنال هاي آنالوگ را تحت تأثیر قرار مي دهد، قابل فیلتر شدن نبوده و نمي توان 
نویزهایی را که در هنگام انتقال ایجاد شده اند، جداسازي نمود؛ به همین دلیل با هر بار انتقال، این نویزها افزایش 
یافته و بتدریج س��یگنال هاي آنالوگ را از بین مي برد؛ در مقابل، در س��یگنال هاي دیجیتال چون یک رشته صفر 
و یک به صورت دودویي انتقال مي یابند، براحتي با تجهیزات الکترونیکي قابل تشخیص بوده و مي توانند مانع از 

انتقال نویز گردند. )شکل 12-3(

 شکل 3-12- سیگنالهاي آنالوگ و تأثیر اغتشاش بر آنها
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بای��د بدانی��د که بر این اس��اس، دوربین های فیلمب��رداری را نیز می توان به دو دس��ته ی آنالوگ و دیجیتال 
تقس��یم بندی کرد ک��ه در این میان، دوربین های آنال��وگ قدیمی مانند SVHS , VHS و Hi-8 س��یگنال های 
ویدیوی��ی آنالوگ را به صورت یک طول موج پیوس��ته روی نوار ذخیره می کنن��د. مهم ترین محدودیت این گونه 
نوارها در آن اس��ت که کوچکترین نا پیوس��تگی در سیگنال ها می تواند باعث افت کیفیت تصویر شود و به همین 
دلیل است که در این گونه نوارها ضبط های متوالی از روی نسخه اصلی باعث کاهش تدریجی وضوح تصویر در 

نسخه های کپی می شود. )شکل 12-4(

VHS شکل4-12 دوربین فیلمبرداری آنالوگ

 در مقابل دوربین های دیجیتال برای تبدیل روش��نایی و رنگ دریافتی به س��یگنال های دیجیتال از یک یا 
چند تراش��ه Ccd1 اس��تفاده می کنند که این امر باعث می ش��ود اطالعات روی نوار به صورت صفر و یک ذخیره 
ش��ود. ذخیره اطالعات روی نوار به صورت باینری ویژگی ها و مزایای زیادی را در مقایس��ه به فیلم های آنالوگ 
در بر خواهد داش��ت که از جمله آنها می توان به ش��فافیت تصویر، صدای واضح تر و دقت باال در ضبط تصاویر 

اشاره کرد. )شکل 12-5(

DV شکل 5-12- دوربین تصویر برداري

1- charged coupled device
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عالوه بر این ها به دلیل اینکه در هنگام ضبط روی نوار های DV1 از فرمت یکسان و مشابه کامپیوتراستفاده 
می کنیم، هیچ گونه تبدیل هنگام انتقال فیلم به کامپیوتر صورت نمی گیرد. بنابراین نس��خه منتقل شده با نسخه 
اصلی هیچ تفاوتی نداشته و هیچ گونه افت کیفیتی بوجود نخواهد آمد. ضمن اینکه برای انتقال آنها به کامپیوتر 

نیز، نیازی به کارت ویدیو نمی باشد. 

3-12 مفاهیم اولیه در ویدیوي دیجیتال 
همانطور که در قسمت های قبل به آن اشاره کردیم، فیلم را می توان مجموعه ای از فریم های تصویری مجزا 

دانست که به صورت پیوسته و با سرعتی مطلوب یک نمایش متحرک را برای ما فراهم می کند.
نکته قابل توجه این اس��ت که اگر حرکت فریم های تصویری از جلوی چش��م ما با سرعت مناسبی صورت 
گیرد، عماٌل ناپیوستگی بین تصاویر از بین رفته و حرکتی نرم و هموار پدید می آید که این موضوع، اساس نمایش 

فیلم و ویدیو را تشکیل می دهد.
ب��ه تعداد تصاویری ک��ه در هر ثانیه به نمای��ش در می آید نرخ فریم2 می گویند. ن��رخ فریم برای فیلم های 
س��ینمایی 24 فریم در ثانیه و برای فیلم های ویدیویی حدود 30 فریم در ثانیه اس��ت. البته توجه داش��ته باش��ید 
که نرخ فریم فیلم های ویدیویی، به اس��تاندارد پخش ویدیویی و تلویزیونی آن کش��ور نیز بس��تگی دارد که در 

قسمت های بعد در مورد این استانداردها نیز صحبت خواهیم کرد.
یک��ی دیگر از مهم ترین عواملی که در کیفیت نمایش تصاویر نقش بس��زایی را ایفا می کند، قدرت وضوح3 
است که در حقیقت، مقدار اطالعات هر فریم با تعداد پیکسل هایی که به صورت افقی و عمودی روی صفحه به 
نمایش در می آید، از مهم ترین عواملی است که میزان کیفیت تصویر را تعیین می کند؛ به عنوان مثال، در قدرت 

وضوح 576×768 تعداد پیکسل های افقی 768 و تعداد پیکسل های عمودی 576 است.
س��ه عامل نرخ فریم و قدرت وضوح و سیس��تم رنگی تصویر در کیفیت نمایش یک فیلم مؤثر هس��تند این 
س��ه عامل در میزان فض��ای الزم برای ذخیره اطالعات در ویدیوی دیجیتال نی��ز نقش اصلی را برعهده دارند. 
در این قس��مت ش��ما را با نحوه ی محاسبه فضاي مورد نیاز براي یک فیلم فش��رده نشده روی دیسک سخت، 

آشنا می کنیم.
از آنجایی که برای ذخیره هر فریم از یک فایل ویدیویی به صورت فش��رده نشده مي توان تعداد پیکسل هاي 
افقي را در عمودي ضرب نمود و از طرفی در سیس��تم رنگی RGB، )ش��کل 6-12( اطالعات رنگی هر پیکسل 

3 بایت فضا اشغال می کند.
برای محاس��به دقیق فضای مورد نیاز به منظور ذخیره یک دقیقه از فیلم در سیس��تم RGB روی دیس��ک 

سخت، می توان فرمول زیر را به کار برد:

60× نرخ فریم در یک ثانیه ×3× تعداد پیکسل های عمودی × تعداد پیکسل های افقی= فضای مورد نیاز

ب��ه عن��وان مثال، براي ذخیره یک دقیقه از فیلمي ب��ا نرخ کادر 25 فریم بر ثانیه و اندازه فریم 720 در 576 
پیکسل به حدود 1/9 گیگابایت فضا نیاز مي باشد.

 گیگابایت 1/9 = 1866240000 = 60 ×25 × 3 × 576 × 720

1- Digital video
2-  Frame Rate
3-  Resolution
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شکل 6-12- سیستم رنگ RGB و میزان فضای اشغال شده توسط هر رنگ

4-12 روش های فشرده سازی ویدیویی دیجیتال 
برای غلبه بر حجم باالی فایل های ویدیویی به روش های مختلفی آنها را فشرده س��ازی می کنیم که یکی 
 Codec ،1 به صورت س��خت افزاری و نرم افزاری است. در زمینه سخت افزاریCodec از این روش ها اس��تفاده از
ه��ا در کارت های ویدیوی��ی و دوربین های فیلم برداری دیجیتال این عمل را انجام می دهند و در فشرده س��ازی 
نرم افزاری نیز فایل مورد نظر به فرمت های دیگر ویدیویی تبدیل می ش��ود که میزان فشرده س��ازی به نوع فایل 
ویدیویی بس��تگی خواهد داش��ت؛ به عن��وان مثال، فرمت DV حجم فایل را می تواند ت��ا یک پنجم حجم اولیه 

کاهش دهد.
توجه داش��ته باش��ید که در روش های فشرده س��ازی نرم افزاری فایل ویدیویی، عالوه بر داده های ویدیویی، 
داده های صوتی و اطالعات مربوط به کنترل دستگاه نیز منتقل می شود. هر چند که در این حالت صدای موجود 

در فایل ویدیویی فشرده نمی شود.

5-12 تصاویر ویدیویي پیوسته و ناپیوسته
افق��ي خط��وط  یکس��ري  ش��امل  مانیت��ور  ی��ا  تلویزی��ون  در صفح��ه  تصوی��ر  ی��ک  کل��ي   به ط��ور 

)Line of Resolution( اس��ت ب��ه طوري که در تلویزیون ه��اي معمولي یا غیر دیجیت��ال تصاویر ویدیویي را 
به صورت پیوس��ته نمایش مي دهند. منظور از پیوس��ته بودن این اس��ت که یک پرتو الکترون با برخورد به الیه 
فس��فري المپ تصویر، نوري را س��اطع مي کند که ما مي توانیم آنرا مش��اهده کنیم. حرکت الکترون براي اینکه 
خط��وط تلویزی��ون را تا پایی��ن صفحه طي کند به گو نه اي اس��ت که در مرحله اول خط��وط صفحه تلویزیون 
 به ص��ورت ی��ک در میان ط��ي مي گردد و در مرحل��ه دوم همین عمل ب��راي خطوط باقیمانده انجام مي ش��ود.

)ش��کل 7-12( به همین دلیل است که س��یگنال هاي تلویزیوني پیوسته را شامل دو دسته میدان باال2 و پایین3 
مي دانند. به طوري که اگر تلویزیوني بخواهد 30 فریم را در یک ثانیه نمایش دهد عمال 60 میدان را به نمایش 

در خواهد آورد. به این سیستم اسکن صفحه، به اصطالح اسکن شانه ای )Interlace( نیز گفته می شود.

1-  compressor – Decomprossor
2-  Upper field
3-  Lowe field
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شکل7-12 جاروب صفحه در سیستم ویدیویی پیوسته

در مقابل مانیتورها از سیگنال هاي ویدیویي ناپیوسته استفاده مي نمایند بدین ترتیب که الکترون ها به سرعت 
به پش��ت صفحه نمایش پرتاب ش��ده و پس از برخورد با الیه فس��فري، نوري از آنها منعکس ش��ده و به چشم 
ما مي رس��د. ش��عاع الکتروني ایجاد ش��ده، نقطه هاي صفحه نمایش را از چپ به راست و از باال به پایین جاروب 
مي کند. )ش��کل 8-12( در این روش هر کادر به طور کامل و در یک زمان نمایش داده مي ش��ود. به این سیستم 

اسکن صفحه، به اصطالح اسکن متوالی )Progerssive( گفته می شود.

شکل 8-12 جاروب صفحه در سیستم ویدیویی ناپیوسته

در مانیتورهاي رنگي این امر با س��ه تفنگ الکتروني انجام مي گیرد که س��ه رنگ اصلي را نمایش مي دهند. 
اگرچه در هر لحظه شعاع الکتروني تنها به یک نقطه مي تابد اما چون سرعت جاروب کردن شعاع الکتروني زیاد 

است همه نقطه هاي تصویر روشن به نظر مي رسند.

)Aspect Ratio( 6-12 نسبت تصویری
عالوه بر اس��تاندارد های رنگ که در پخش تلویزیونی به آن اش��اره کردیم، نس��بت تصویری نیز از عواملی 
اس��ت که می تواند در نمایش تلویزیونی تصاویر مؤثر واقع شود. به طور کلی به نسبت پهنا به ارتفاع یک فریم یا 
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تصویر به اصطالح ASR( Aspect ratio( گفته می شود. هر تصویر دارای دو ASR)یکی مربوط به فریم تصویر 
ونوع دوم مربوط به پیکس��ل های تش��کیل دهنده یک فریم( است. دوربین ها و ویدیوهای مختلف برای ضبط و 
پخش ازASR  های متفاوت اس��تفاده می کنند. در  ASR مربوط به تصاویر دو اس��تاندارد 4:3  و 16:9 وجود دارد. 
به عنوان مثال Dv Ntse دارای نسبت تصویری 4:3 و فریم های نوع Wide Screen آن دارای نسبت تصویری 

16:9 است. )جدول 12-1(

جدول 2-12- نسبت های تصویری

نسبت 4:3 یا )1: 1/33(

در تلویزیون های معمولی اس��تفاده می ش��ود که در این حالت 4 واحد 
برای پهنا و س��ه واحد برای ارتفاع در نظر گرفته می ش��ود. از تقسیم 4 بر 
3 ع��دد 1,33 اینچ برای هر یک اینچ ارتفاع فریم به دس��ت می آید که به 

همین دلیل، به آن نسبت تصویری 1,33:1 نیز گفته می شود. 

نسبت 16:9 یا )1: 1/77(

برای پخش فیلم های سینمایی و تلویزیون های عریض یا Wide که 
 DVD می گویندو برای بعضی از نمونه های HDTV به اصطالح به آنها

استفاده می شود.

در شکل 10-12 یک تصویر در دو نسبت تصویری متفاوت نمایش داده شده است.

شکل10-12- مقایسه نسبت تصویرهای متفاوت

وقت��ی یک کلیپ به داخل پروژه ای با نس��بت تصویری متفاوت وارد می ش��ود، یک��ی از دو روش زیر برای 
تصحی��ح ASR انجام خواهد گرف��ت؛ به عنوان مثال وقتی یک فریم تصویری با نس��بت 16:9را به 4:3 منتقل 
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می کنید یکی از دو روش زیر انجام می شود.
روش Letter Boxing:  در ای��ن روش، ابتدا تمام پهن��ای یک تصویر16:9در فریم 4:3. 1 قرار می گیرد و در 

نتیجه، حاصل آن یک نوار سیاه در باال و پایین تصویر خواهد بود. )شکل11-12- بخش د(
راپر می کند؛ اما از آنجایی که  روش Pan&Scan: در ای��ن روش، یک فریم 16:9تمام ارتفاع یک فریم 4:3. 2
این فریم ها عریض تر از فریم های 4:3 هس��تند، بخش��ی از پهنای آنها نیز در این حالت حذف خواهد ش��د. 

)شکل 11-12- بخش ج(

NTSE شکل 11-12 – الف – تصویر 16:9 با سیستم
 ب- یک دستگاه پخش DVD با فرمت نمایشی Wide Screen 16:9 روی تلویزیونی با همین نسبت. 

ج- نمایش یک تصویر با نسبت 16:9 در یک تلویزیون 4:3 که با روش Pan&Scan بخش هایی از تصویر برش خورده و حذف 
شده است. 

ــیاه  ــبت 16:9 در یک تلویزیون 4:3 که با روش letter boxing در باال و پایین تصویر یک نوار س ــک تصویر با نس ــش ی د- نمای
رنگ نمایان شده است.

7-12 انواع استانداردهای رنگ در پخش ویدیویی و تلویزیونی 
معمواًل دوربین ها، تلویزیون ها و ویدیو هایی که در یک کشور خاص مورد استفاده قرار می گیرند با استاندارد 
آن منطق��ه س��ازگار بوده و از ی��ک نرخ فری��م )Frame Rate( و قدرت وض��وح )Resolution( خاصی تبعیت 
می کنند؛ ولی زمانی که ش��ما می خواهید یک ویدیو را برای پخش بین المللی در کش��ورهای خاصی آماده کنید، 
الزم اس��ت با استانداردهای پخش تلویزیونی آنها آشنایی کاملی داشته باشید تا خروجی ویدیویی شما در هنگام 
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پخش با افت کیفیت تصویر مواجه نگردید.
 Secam,Pal,NTSC به طور کلی امروزه در دنیا سه نوع استاندارد در پخش تلویزیونی وجود دارد که شامل
اس��ت و هر یک از آنها دارای نرخ فریم و قدرت وضوح خاصی برای نمایش هس��تند. در جدول 1-12 به صورت 

مختصر با ویژگی این استانداردها آشنا می شویم:

توضیحانواع سیستم

NTSC سیستم

این سیس��تم پخش تلویزیونی، بیشتر در کش��ورهایی مانند آمریکا، کانادا، ژاپن، کره و 
مکزیک مورد استفاده قرار می گیرد و از ویژگی های آن می توان به خط تفکیک 525 

) Line Of Resolution( و ن��رخ فریم ) Frame Rate( 29/97 فریم در ثانیه اش��اره 
کرد؛ در ضمن موج حامل صوت )Sound Carrier( این سیستم 4,5 مگاهرتز است. 

Pal سیستم

اصطالح Pal به معنای تغییر فاز خطی است که از این سیستم در کشورهای استرالیا، 
چین و بیشتر کشورهای اروپای غربی و آمریکای جنوبی استفاده می شود. خط تفکیک این 
ثانیه می باشد؛ در ضمن موج حامل  Frame Rate آن 25 فریم در  سیستم 625 خط و 
صوت )Sound Carrier( این سیستم بین 4,5 تا 6,5 مگاهرتز مي باشدکه با توجه به نوع 

Pal متفاوت خواهد بود. 

Secam سیستم

این سیستم، مشابه سیستم Pal دارای خط تفکیک 625 است، ضمن اینکه دارای یک 
کانال جداگانه برای اطالعات رنگ است. این سیستم دارای نرخ فریم 25بوده و بیشتر از 
این سیستم در کشورهای فرانسه، قسمت هایی از خاورمیانه و کشورهای آفریقایی استفاده 
 6,5 تا   5,5 بین  سیستم  )Sound Carrier( این  صوت  حامل  موج  ضمن  در  می شود؛ 

مگاهرتز مي باشد که با توجه به نوع Secam متفاوت خواهد بود.

جدول 1-12- استانداردهاي رنگ در پخش تلویزیوني

هر چند هنوز هم این سیستم های پخش تلویزیونی در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرند، 
ولی بتدریج این سیس��تم ها در حال حذف ش��دن بوده و حرکت به سمت تلویزیون های با قدرت تفکیک باال یا 

HDTV آغاز شده و هم اکنون شاهد تولد و به کارگیری این سیستم ها می باشیم.

نکته: در حال حاضر سیستم تلویزیونی ایران pal می باشد.

 HDTV
High Definition Television( HDTV ( ب��ه معن��ی تلویزیون با کیفیت باال می باشد.س��ه مورد تفاوت 
اساس��ی بین HDTV و آنچه به نام تلویزیون استاندارد مشهور اس��ت )یعنیNTSC , PAL , SECAM ( وجود 

دارد. این سه مورد عبارتند از:
• تصویر؛ 	)resolution( افزایش تفکیک پذیری

• به عنوان استاندارد؛ استفاده از نسبت تصویر عریض 16:9	
صدای چند کاناله مانند دالبی دیجیتال. • توانایی پشتیبانی از 	
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مهم ترین ویژگی HDTV و موردی که این نام از آن گرفته ش��ده، تفکیک پذیری باالی آن اس��ت. سیستم 
پخش HDTV دارای دو فرمت است: 720p و 1080i؛ این اعداد تعداد پیکسل ها در ارتفاع را نشان می دهند و 

حروف نیز نشان دهنده ي نوع سیستم اسکن تصویر هستند. )شکل 12-9(
ب��رای دریاف��ت برنامه ه��ای HDTV به یک تلویزی��ون با تیون��ر HDTV مانند تلویزیون های پالس��ما و 
" LCD ی��ا ی��ک گیرنده ی HDTV ک��ه بتواند کانال های HDTV ارس��ال زمینی یا کابلی ی��ا ماهواره ای مثل
Dish Network HDTV را دریاف��ت کن��د، نیاز دارید؛ همچنین بای��د در منطقه ای زندگی کنید که کانال های

 HDTV توسط کابل یا ماهواره پخش شوند.

HDTV با DV شکل 9-12 مقایسه ی کادرهای

 8-12 کارت های ویدیویی و کاربرد آنها 
دوربین های فیلم برداری موجود در بازار را می توان به دو دسته دوربین های آنالوگ و دیجیتال تقسیم بندی 
کرد. در مورد دوربین های دیجیتال، به دلیل اینکه تصاویر ضبط ش��ده آنها مس��تقیمًا به فرمت دیجیتال تبدیل 
می ش��ود و این فرمت همان فرمتی است که کامپیوتر مورد اس��تفاده قرار می دهد، لذا هیچ مشکلی برای انتقال 
آنها به کامپیوتر وجود نداش��ته و می توان آنها را مس��تقیمًا به سیستم انتقال داد. برای انتقال تصاویر به کامپیوتر 
در مورد دوربین های آنالوگ نیاز به یک قطعه س��خت افزاری به نام کارت ویدیو1 اس��ت که قادر است با دریافت 

ویدیوی آنالوگ آنها را به دیجیتال تبدیل نماید. 
نکت�ه:    تنه��ا وظیفه کارت های ویدیو، ذخی��ره ی ویدیوی آنالوگ به صورت دیجیتال نیس��ت، بلکه این کارت ها 
می توانن��د ع��الوه بر دریافت ویدیوی آنال��وگ، در هنگام ذخیره عمل فشرده س��ازی را نیز روی آن انجام 
دهند که در این میان، روش فشرده سازی در کارت های ویدیوی مختلف متفاوت است؛ به طوری که فرمت 
استانداردی که قباًل کارت های ویدیو برای فشرده سازی استفاده می کردند Mjpeg نام داشت؛ ولی امروزه 
در کارت ه��ای ویدی��وی جدید فرمت هایی مانند Mpeg , DV نیز تولید می ش��ود؛ ضم��ن اینکه از انواع 

فرمت هاي Mpeg مي توان به Mpeg-2، Mpeg-1 اشاره کرد.
قب��ل از اینکه به بررس��ی انواع کارت های ویدیویی بپردازیم، الزم اس��ت بدانید ک��ه در هنگام اضافه کردن 
1-  VIDEO CAPTURE CARD
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جلوه های ویژه به یک فیلم نیاز به انجام محاس��بات بس��یار پیچیده برای اعمال جلوه و تنظیم نور و رنگ تصویر 
اس��ت که به این فرآیند Rendering گفته می شود؛ بر این اساس، در کارت های ویدیویی پردازنده های ویژه ای 
قرار داده اند که س��رعت عملیات Render صدا وتصویر را س��رعت بخش��یده و عملیات مونتاژ دیجیتال و تهیه 
خروجی را با س��رعت باالیی به انجام می رس��اند؛ لذا یکی دیگر از مهم ترین وظایف کارت های ویدیویی، انجام 
عملیات پردازش��ی خاص در هنگام Render و افکت ها و جلوه های ویژه به کار رفته در فیلم ها اس��ت که این 
عم��ل می تواند پارامتر زم��ان را در حین انجام عملیات تدوین کاه��ش داده و خروجی را در مدت زمان کمتری 

ایجاد نماید. )شکل 12-12(

شکل 12-12-نمونه هایی ازکارت های ویدیویی با ورودی و خروجی

بر اساس عمل Render کردن، کارت های ویدیویی را می توان به دو دسته اصلی زیر تقسیم بندی نمود:
کارت ه��ای ویدیوی��ی Real Time Editing. 1 هس��تندکه قادرند بالفاصله و به ص��ورت همزمان افکت ها و 

جلوه های ویژه ی به کار رفته در فیلم را رندر کرده و نمایش دهند.
کارت های معمولی هس��تند که بر خالف نوع قبلی، پس از اتم��ام انجام عملیات و چیدن کلیپ ها، افکت ها  2 .
و جلوه های ویژه، قادر به Render1 کردن فرآیند انجام ش��ده و تولید خروجی نهایی هس��تند و امکان پیش 

نمایش افکت ها و جلوه های ویژه را در هنگام ویرایش فراهم نمی نمایند.
از نکات بس��یار مهمی که در م��ورد کارت های ویدیویی مختلف اع��م از Real Time یا معمولی باید مورد 
توج��ه قرارگیرد، نوع ورودی و خروجی آنها می باش��د. در کارت ه��ای ویدیویی معمواًل از انواع ورودی و خروجی 
آنالوگ و دیجیتال اس��تفاده ش��ده اس��ت؛ بنابراین، در هنگام ذخیره ی یک ویدیو و انتقال آن به کامپیوتر، باید از 
یک نوع کارت ویدیویی اس��تفاده کرد که بتواند ورودی و خروجی های متناس��ب با ویدیو یا دوربین مورد نظر را 

پشتیبانی کند.

9-12 کابل ها و ورودی – خروجی های تصویر 
به طور کلی در هنگام انتقال تصاویر به کامپیوتر یا برعکس )به عنوان مثال فیلم(، از عوامل بس��یار مهمی که 
می تواند در کاهش کیفیت مؤثر باشد، کابل ها و رابط های انتقال اطالعات است به همین دلیل، آشنایی با نوع و 

ویژگی مربوط به آنها می تواند در خرید کابل مناسب، انتقال و ذخیره ی فیلم، بسیار مؤثر باشد.
با این توضیح، کابل های ویدیویی مورد اس��تفاده در ویدیوها، دوربین ها و کارت های ویدیویی را می توان به 

چهار دسته اصلی زیر تقسیم نمود که عبارتند از:
1. Render
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این کابل ها رایج ترین رابط های صوتی و تصویری برای ارس��ال و دریافت  1 .  : COMPOSITE کابل های
ویدیو و صدای آنالوگ می باش��ند. در این س��ری از رابط ها سه کابل وجود دارد که کابل زرد رنگ یک رابط 
ویدیویی و کابلهای قرمز و س��فید رابط های صدا می باش��ند، کابل س��فید رنگ در سیستم صدای استریو به 

کانال چپ و کابل قرمز رنگ نیز معموال به کانال راست متصل می شود.
کابل های  S : که ش��امل کابل س��وزنی S-Video یا S-VHS. 2 اس��ت و از آنها برای انتقال صدا و تصاویر 
استفاده می شود، این کابل ها دارای دو سیم جداگانه برای رنگ و روشنایی هستند؛ لذا کیفیت تصاویر منتقل 
شده توسط آنها در مقایسه با نوع قبلی بسیار باالتر است. از مهمترین نوع کابل هاي S-Video مي توان به 

نوع 4 پین و 7 پین آن اشاره کرد. )شکل12-12(

S-VIDEO شکل13-12-کابل

3.   کابل های Component: یکی از مهم ترین نوع کابل های آنالوگ هس��تند که فاقد کمترین افت کیفیت 
بوده و در ساختمان آنها از سه کابل جداگانه G ،R و B استفاده شده است؛ لذا به دلیل کیفیت باالی تصاویر 
منتقل شده توسط آنها، از این کابل )شکل 14-12( برای پخش های تلویزیونی و رادیویی استفاده می شود.

COMPONENT شکل14-12-کابل

4.   کابل های DV: که به آنها I-Link یا Fireware نیز گفته می شود. از این کابل ها برای اتصال دوربین های 
تصویربرداري DV به پورت IEEE1394 کامپیوتر اس��تفاده می ش��ود. )ش��کل15-12( این کابل ها قادر به 
انتقال تصاویر به صورت ورودی و خروجی و همچنین صدا به صورت اس��تریو، کد زمانی و اطالعات مربوط 

به کنترل دستگاه نیز هستند؛ ضمن اینکه افت کیفیت در این کابل ها صفر است.
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DV شکل 15-12-کابل

 )High Definition( HD اولی��ن ب��ار در س��ال 2003 میالدی واس��ط چن��د رس��انه ای :HDMI 5.   کاب�ل
Multimedia Interface تحت عنوان HDMI مطرح ش��د و پس از گذشت چندین سال ما امروزه شاهد 
پشتیبانی وسیع شرکت ها و سازمان ها برای استفاده و استاندارد سازی آن هستیم. HDMI  را می توان نسل 
جدید کابل های صدا و تصویر نامید که با استفاده از آن می توان بسادگی تصاویر HD و چندین کانال صدا 

را روی یک کابل انتقال داد.

Hdmi شکل 16-12- کابل 

 HDMI ای��ن کابل می توان��د حجم باالیی از اطالعات دیجیت��ال را بین دو منبع منتقل نمای��د. کابل های
در ویرای��ش جدی��د خود تا 10Gbps پهنای باند را ارائه می دهد؛ به طوری ک��ه این کابل میتواند عالوه بر یک 
سیگنال ویدیو HD، هشت کانال صدای 24 بیت فشرده نشده با کیفیت باال را انتقال دهد، ضمن اینکه هنگام 
انتقال، هیچ تبدیلی )تبدیل آنالوگ به دیجیتال و برعکس( یا هیچ فشرده سازی که باعث افت یا تاثیر منفی روی 

سیگنال باشد، انجام نمی پذیرد و تمامی اینها فقط روی یک کابل ارسال می شود. 

نکته:   به ورودی و خروجی های دو سر یک کابل که باعث اتصال آن به دستگاه مورد نظر می شود به اصطالح 
Connector یا اتصال دهنده گفته می شود.
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10-12 نحوه ی اتصال یك سیستم چند رسا نه اي صوتي و تصویري
همانطور که در تصویر مشاهده می کنید در یک طرف تصویر، یک سیستم چندرسانه ای وجود دارد که در این 
سیستم نحوه ارتباط مستقیم دوربین به کامپیوتر از طریق یک کابل Dv نمایش داده شده و در طرف دیگر 

تصویر نحوه ارتباط دوربین با یک ویدیوی آنالوگ نشان داده شده است.

شکل 17-12- اتصال یک سیستم چند رسانه ای صدا و تصویر

11-12  اصول کاربردی و مفاهیم پایه تدوین
اگرچه تدوین مرحله ی بعد از اتمام فیلمبرداری اس��ت که نماها براس��اس خط داس��تانی فیلمنامه کنار هم چیده 
می ش��وند. اما اندازه ی زمانی نما، نقطه ی برش و ضرب آهنگ فیلم بر اس��اس اصول و قواعدی صورت می گیرد 
که الزم اس��ت هر تدوینگر حرفه ای با این اصول و مفاهیم پایه آش��نا باش��د. در ادامه به بررس��ی این مفاهیم و 

کاربرد آنها در یک تدوین می پردازیم.

  )Editing( 1-11-12  تدوین
آخرین مرحله تولید فیلم اس��ت که در آن فیلم، ش��کل نهایی خود را پیدا می کند. این مرحله شامل: گزینش 
نماها و اندازه آنها، ردیف کردن نماها، صحنه ها و س��کانس ها، مخلوط کردن تمام صداها و تعیین میزان بلندی 

آنها و در نهایت، در هم آمیختن و همگام کردن صدای نهایی با تصویر است.

2-11-12  اهمیت تدوین
تدوین می تواند با تداوم و پیوس��تگی در یک موضوع، تاکید بر روی عناصر متفاوت و پراکنده و تغییر ریتم 
نمایش فیلم، تاثیرات متفاوتی را به بینندگان و تماش��اگران منتقل کرده و احساس��ات آنان را به سمت مورد نظر 

فیلم هدایت نماید.
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  )Editor( 3-11-12  تدوینگر
یکی از عوامل تولید فیلم اس��ت که مس��ؤولیت انتخاب، ش��کل دهی و مرتب س��ازی نماها و ترکیب آنها با 
یکدیگر را طبق فیلمنامه بر عهده داشته و مسؤول سرهم کردن فیلم به صورت نهایی آن است. وظیفه ی تدوینگر، 

اتصال پایان یک نما به آغاز نمای دیگر است، که برای این منظور از روش های متفاوتی استفاده می کند:
: روش عبور ناگهانی و فوری از صحنه ای به صحنه دیگر که به صورتی غیر محسوس انجام  1 .)Cut( برش
می ش��ود و از آن برای نشان دادن تغییر زمانی و مکانی نشان دادن دو رخداد که به صورت موازی و همزمان 
در حال وقوع هستند، استفاده می شود.از این روش به طور معمول در تدوین فیلم های خبری، آموزشی، مستند 

و سینمایی استفاده می شود؛ به طوری که تدوین این گونه فیلم ها عمومًا cut به cut است.
: عبور تدریجی از یک تصویر به تصویر دیگر، به طوری که تصویر نخس��ت در  2 .)Dissolve( ح�ل ک�ردن
تصوی��ر دوم بتدریج حل می ش��ود. Dissolve نیز نش��ان دهنده ی تغییر محل یا زمان اس��ت؛ ضمن اینکه 

وابستگی قوی میان دو عنصر تصویری را نشان می دهد.
: که به وس��یله ی آن، پایان نما بتدریج محو می ش��ود تا تصویر کاماًل س��یاه  3 .)Fade Out( محو تدریجی
ش��ود. از ای��ن جلوه انتقالی بیش��تر در اتمام یک صحنه یا در اتمام یک فیل��م همزمان با محو تدریجی صدا 

استفاده می شود.
با این تفاوت که در این جلوه ی انتقالی و بالفاصله  ظهور تدریجی )Fade-in(: مانند محو تدریجی است . 4
بعد از آن، نمای بعدی بتدریج ظاهر می شود. از این روش به طور معمول در شروع یک سکانس یا یک فیلم 

استفاده می شود.
: در این روش، یک تصویر جانشین تصویر دیگر می شود؛ به طوری که تصویر دوم  5 .)wipe( جاروب کردن

به صورت اسالیدی تصویر قبلی را پوشانده و به اصطالح آن را جاروب می کند. 
: تغییر تدریجی زاویه بسته به باز است، به طوری که سوژه به سمت دوربین یا دید  6 .)zoom in( به داخل zoom 
دوربین در حال نزدیک شدن است. از این جلوه انتقالی برای تأکید بر بخش خاصی از تصویر استفاده می شود.

: تغییر تدریجی زاویه باز به بس��ته اس��ت؛ به طوری که س��وژه از دوربین  7 .)zoom out( ب�ه عق�ب zoom
یا دید دوربین در حال دور ش��دن اس��ت. از این گذار برای نش��ان دادن موقعیت ارتباطی بین س��وژه و محیط 

استفاده  می شود.
: از این برش برای تأکید یا قطع صحنه های یکنواخت و خسته کننده یا برای  8 .)cut a way( میان صحنه
نش��ان دادن جهش در گذش��ت زمان اس��تفاده می ش��ود؛ به عنوان مثال دو نمای باز از یک مسابقه فوتبال 
و در بی��ن این دو نما نش��ان دادن یک نما از تماش��اگران یا تابلوی امتیاز ورزش��گاه، ی��ک میان صحنه به 

حساب می آید.

12-12  پالن و سکانس
اصواًل به یک برداش��ت از یک صحنه پالن گفته می ش��ود، و از به هم چسبیدن چند پالن سکانس به وجود 
می آید. در حقیقت، هر cut در مونتاژ )یا در صحنه( تشکیل دهنده ی پالن می باشد و هر چه تعداد پآلنها در یک 
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س��کانس بیش��تر باش��د، ریتم تند را به وجود آورده و هر چه کمتر باشد، ریتم آرام تری را ایجاد خواهد کرد؛ پس 
پالن زیر مجموعه سکانس است؛ به عنوان مثال، در یک سکانس که می خواهیم به جزئیات توجه شود، از ریتم 

آرام و کند استفاده می کنیم.

13-12  آشنایی با انواع نماها 
 ) ● Shot( نما، شات، پالن

نما، کوچک ترین جزء فیلم اس��ت و برابر اس��ت با هر بخش از فیلم که در آن، دوربین بدون خاموش شدن، 
یک برداش��ت مس��تمر داشته است. نما را نمی توان دقیقًا برابر با برداش��ت دانست؛ زیرا هر برداشت ممکن است 
دستخوش تدوین شود و دقیقًا آن چیزی نباشد که بر پرده ظاهر می شود. به طور کلی نماها را بر اساس فاصله ی 
دوربین با س��وژه و تعداد ش��خصیت ها در یک کادر تقس��یم بندی می نمایند. اگرچه نماها در هنگام فیلمبرداری 
بیش��تر مورد اس��تفاده قرار می گیرند، اما ش��ما می توانید با آگاهی از انواع نماها و تأثیر گذاری آنها بر تماش��اگر، 
تدوین اصولی و هدفمندی را انجام دهید؛ بدین لحاظ در این قس��مت ش��ما را با انواع نماها و تأثیرگذاری آنها بر 

بیننده آشنا می کنیم.
) ● Extreme Long Shot( نمای خیلی دور

نمایی که از فاصله خیلی دور از س��وژه فیلمبرداری می ش��ود و تصویری کلی از مکان رویداد ماجرا به دست 
دهد. چنین نمایی معموال به عنوان نمای کلی به کار می رود.

) ● Long Shot( نمای دور، نمای عمومی
نمایی که از فاصله ای دور، س��وژه را نش��ان می دهد. در این حالت عالوه بر سوژه، شخصیت ها و بخشی از 
محیطی که س��وژه در آن قرار دارد، نیز در این نما دیده می ش��ود. این نما نگاهی کلی به موضوع دارد و موقعیت 
سوژه را در آن محیط و فضا نشان می دهد؛ از این نما بیشتر در شروع سکانس ها بویژه سکانس آغازین استفاده 

می شود و به عنوان آخرین نمای فیلم هم بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.
) ● Medium Long Shot ( نمای دور متوسط، نمای نیمه دور

نمایی در حد فاصل میان نمای دور و نمای متوس��ط. این نما، گس��تردگی نمای دور را ندارد؛ اما موضوع را 
کامل نشان می دهد. 

 ) ● Medium Shot( نمای متوسط
نمایی بین نمای دور و نمای نزدیک که شخص یا چند شخص را از مچ یا زانو به باال یا قامت آنها را به طور 
کامل در حالت نشس��ته نش��ان می دهد از این نما بیشتر برای نمایش روابط میان دو یا چند شخصیت و در عین 

حال، ارائه اطالعات کافی برای درگیر کردن تماشاگر استفاده می شود.
) ● Medium Close Shot( نمای نزدیک متوسط، نمای نیمه نزدیک

نمایی در حد فاصل میان نمای متوسط و نمای نزدیک که از سینه تا باالی سر شخصیت را نشان می دهد.
●  )Close – Up( نمای درشت، نمای نزدیک

نمایی که در آن چنین به نظر می رس��د که دوربین به فاصله بس��یار نزدیکی از س��وژه رس��یده است. در این 
نم��ا، صورت ش��خصیت یا نمای درش��تی از چیزی، صفحه نمای��ش را پر می کند. نمای کلوزآپ برای رس��اندن 
احساس��ات، واکنش ها و حاالت روحی ش��خصیت به تماش��اگر بس��یار مؤثر اس��ت و بین تماشاگر و شخصیت 
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 درگیری احساسی زیادی خلق می کند و بیننده را وا می دارد تا فقط روی شخصیت و نه چیز دیگری تمرکز کند. 
نماهای نزدیک از اشیا یا بخش هایی از اشیا، برای جلب توجه تماشاگر به اطالعات و جزئیات مهم، خلق هیجان 

در اثر کاربرد آن شیء خاص، و ارائه ارزش نمادین به آن، انجام می شود.
● )Extreme Close-Up(  نمای خیلی نزدیک، نمای خیلی درشت

نمایی که از فاصله خیلی نزدیک به س��وژه، فیلمبرداری می ش��ود که در این صورت فقط جزئی از آن دیده 
می ش��ود یا بخش��ی از آن بسیار بزرگ به نظر می آید؛ با استفاده از چنین نمایی اگر از بازیگری فیلمبرداری شود، 

فقط بخشی از چهره )برای نمونه چشم یا دهان( او را نشان می دهد. 
نماهای باال نماهای اصلی هس��تند. در این زمینه نماهای دیگری نیز وجود دارد که از جمله آنها می توان از 

Tight Shot، Knee Shot،Full Shot و Detail Shot نام برد.

14-12  آشنایی با مراحل تدوین فیلم
اگرچه در این کتاب، ما به بحث تدوین دیجیتال با استفاده از کامپیوتر می پردازیم، ولی از آنجایی که عملیات 
تدوین فیلم آنالوگ عمال امروزه در تدوین کامپیوتری نیز انجام می گیرد، لذا ش��ما را ابتدا با مراحل تدوین فیلم 

به صورت دستی آشنا کرده و سپس به نحوه ی تدوین دیجیتال در نرم افزار premiere خواهیم پرداخت.
در تدوی��ن فیل��م قبل از هر کار، یک کپی از فیلم اصلی به نام راش در اختیار تدوینگر فیلم قرار می گیرد که 
شامل نماهای مفید و غیر مفید فیلم است و از ترتیب منطقی خاصی نیز تبعیت نمی کند؛ در این حالت، تدوینگر 

فیلم در سه مرحله به انجام عملیات تدوین می پردازد:
Assembly   .1: در این مرحله، تدوینگر، نماهای مختلف فیلم را بدون حذف هیچ یک از برداشت های اضافی 
به ش��کلی که قرار اس��ت در فیلم نهایی نمایش داده ش��ود، پشت س��رهم مرتب می نماید که به این مرحله 
اس��مبلی یا سرهم کردن نیز گفته می ش��ود؛ سپس برداشت های اضافی فیلم از خط تدوین حذف می شود تا 

تنها نماهای منتخب فیلم با ترتیب درست پشت سرهم قرار گرفته باشند.
Rough Cut   .2: در هن��گام تصویر ب��رداري یک فیلم در ابتدا و انتهای یک نما بیش از آنچه در فیلم پایانی 
نیاز اس��ت، تصویربرداري می ش��ود تا تدوینگر به دلخواه خود بخش��ی از نما را جدا نماید؛ لذا در این مرحله 
اضافه های ابتدا و انتهای فیلم از آن حذف و تصاویر اصلی به دنبال هم مونتاژ می ش��وند که به این مرحله، 
تدوین اولیه یا Rough Cut گفته می شود؛ در این مرحله نیز هنوز فیلم شکل منطقی خود را دقیقا به دست 

نیاورده است.
 Fine Cut   .3: در ای��ن مرحل��ه ک��ه به آن تدوی��ن نهایی گفته می ش��ود، تدوینگر، نماهای��ی را که عملیات
Rough Cut روی آنه��ا انجام گرفته اس��ت، مورد بازبینی ق��رار داده و لحظه عبور از یک صحنه به صحنه 
دیگر را تعیین می کند. در نتیجه بخش های دیگری نیز از نماها در این قس��مت حذف می ش��ود؛ پس از این 
مرحله تصاویر، پیوس��ته به نظر می رسند و نماهای نامنظم و نامنسجم تصویر برداري شده در این مرحله به 

لحاظ موضوعی و جریان زمانی و مکانی دارای تداوم و انسجام می شوند. 
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Learn In english
----------------------------------------
Understanding video compression, file size, and data rate 
Recording video and audio to a digital format involves balancing quality with file 

size and data rate. Most formats use compression to reduce file size and data rate by 
selectively reducing quality. Without compression, a single frame of standard-definition 
video takes up nearly 1 MB (megabyte) of storage. 

خالصه مطالب:
--------------------

•ب��ه تع��داد تصاویری که در ه��ر ثانیه به نمایش در می آی��د نرخ فریم می گوییم. نرخ فری��م برای فیلم های  	
سینمایی 24 فریم در ثانیه و برای فیلم های ویدیویی حدود 30 فریم در ثانیه است.

•در تلویزیون هاي معمولي یا غیر دیجیتال تصاویر ویدیویي را به صورت پیوس��ته یا اسکن شانه ای با نمایش  	
یک در میان خطوط تصویر نش��ان مي دهند در حالیکه در تلویزیون های دیجیتال، هر کادر به طور کامل و 
 )Progerssive( در یک زمان نمایش داده مي ش��ود. به این سیس��تم اسکن صفحه، اصطالحا اسکن متوالی

نیز گفته می شود.
• مربوط  	ASR گفته می شود. در)ASR( Aspect ratio به نسبت پهنا به ارتفاع یک فریم یا تصویر اصطالحا

به تصاویر دو استاندارد 3:4 و 9:16 وجود دارد
 • 	Secam,Pal,NTSC به طور کلی امروزه در دنیا سه نوع استاندارد رنگ در پخش تلویزیونی وجود دارد که شامل

می باشد و هر یک از آنها دارای نرخ فریم و قدرت وضوح خاصی برای نمایش می باشند.
• تفاوت های اساسی بین HDTV و تلویزیون استاندارد :	

افزایش تفکیک پذیری )o )resolution تصویر
o  استفاده از نسبت تصویر عریض 16:9 به عنوان استاندارد

صدای چند کاناله مانند دالبی دیجیتال o  توانایی پشتیبانی از
خطوط تفکیک پذیری  • سیس��تم پخش HDTV دارای دو فرمت می باش��د :  720pو  i 1080این اعداد تعداد 	

عمودی را نشان می دهند و حروف نیز نشان دهنده نوع سیستم اسکن تصویر هستند .
•تنه��ا وظیف��ه کارت های ویدیو ذخی��ره ویدیوی آنالوگ به صورت دیجیتال نمی باش��د بلک��ه این کارت ها  	
می توانند عالوه بر دریافت ویدیوی آنالوگ در هنگام ذخیره، عمل فشرده سازی نیز بر روی آن انجام دهند 

که در این میان روش فشرده سازی در کارت های ویدیوی مختلف متفاوت است
• و  	Dv ، Component، Composite ، S ان��واع کابل های صوتی تصویری را می توان ش��امل :کابل ه��ای

Hdmi دانست 
• را می توان نس��ل جدید کابلهای صدا و تصویر نامید که با اس��تفاده از آن می توان بس��ادگی  	HDMIکابل

تصاویر HD و چندین کانال صدا را بر روی یک کابل انتقال داد.
است که در آن فیلم، شکل نهایی خود را پیدا می کند. این مرحله  • تدوین )Editing( آخرین مرحله تولید فیلم 	
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شامل: گزینش نماها و اندازه آنها، ردیف کردن نماها، صحنه ها و سکانس ها ، مخلوط کردن تمام صداها و 
تعیین میزان بلندی آنها و در نهایت در هم آمیختن و همگام کردن صدای نهایی با تصویر است.

•پالن و س��کانس: اصوال به یک برداش��ت از یک صحنه پالن گفته می ش��ود. از به هم چسبیدن چند پالن  	
سکانس به وجود می آید.

• )چیدن تمامی برداشت ها برطبق فیلم نامه(،  	Assembly مراحل تدوین فیلم را می توان ش��امل س��ه مرحله
Rough Cut )چیدن برداشت های اصلی و حذف اضافه های ابتدا و انتهای فیلم( و Fine Cut )لحظه عبور 

از یک صحنه به صحنه دیگر( می باشد.
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واژه نامه ی تخصصی

Aspect ratioنسبت تصویر

Componentجزء

Compositeترکیبي

Cut a wayمیان صحنه

Deliversانتقال

Dissolveحل شدن

Distributionتوزیع

Editingویرایش

Editorتدوینگر

Fade Outمحو تدریجی

Fade-inظهور تدریجی

Footageطول بر حسب فوت

Frame Rateنرخ کادر

HDTVتلویزیون با کیفیت باال

Interlacedپیمایش شانه ای

Involvesدرگیر کردن

Panحرکت افقی یا عمودی دوربین

Progerssiveاسکن متوالي

Qualityکیفیت

Realtimeبالدرنگ
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واژه نامه ی تخصصی

Reduceکاهش

Resolutionدقت تصویر

Scanپیمایش

Shotنما

Sound Carrierموج حامل صوت

Wide Screenصفحه ی عریض

Wipeجاروب کردن

Zoom inبزرگ نمایی

Zoom outکوچک نمایی
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خودآزمایي:
هریک از اصطالحات زیر را توضیح دهید. 1

Frame rate-Resolution -Rendering

سیس��تم های پخش تلویزیونی pal , ntsc, secam. 2 را بایکدیگر مقایس��ه کرده و بنویس��ید کدام یک از این 
سیستم ها امروزه بیشترین پراکندگی را در سطح دنیا دارد؟

مفهوم نسبت فریم تصویر را توضیح داده و انواع آن را نام ببرید.. 3
انواع کارت ویدیویی در کامپیوتر را با یکدیگر مقایسه کرده و کاربرد آنها را توضیح دهید.. 4
انواع کابل های تصویر آنالوگ و دیجیتال را نام ببرید.. 5

کارگاه تدوین:
تمرین 1

در محیط کارگاه با انواع کابل ها و کانکتورهای تصویر آشنا شده و نحوه ی اتصال یک سیستم چند رسانه ای 
صوتي و تصویري به کامپیوتر را مورد بررسی قرار دهید.

پرسش های چهار گزینه ای:
به تعداد تصاویری که در هر ثانیه به نمایش در می آید، به اصطالح....... می گویند. 1 .

  Frame rate )ب     Sample rate )الف
Lower field )د     Upper field )ج

در کدام یک از سیستم های پخش رنگ 525 خط و 29/97 فریم در ثانیه به نمایش در می آید؟. 2
  Pal )ب      Ntsc )الف
Hdtv )د     Secam )ج

به نسبت پهنا به ارتفاع تصویر اصطالحا.......می گویند.. 3
 Pixel aspect ratio)ب     Frame rate)الف

Sample rate)د     Aspect ratio)ج
در تلویزیون های معمولی و غیر دیجیتال از چه نسبت تصویری استفاده می کنند؟. 4

ب( 4:3   الف( 16:9     
د( 10:9 ج( 5:4     

در این روش یک تصویر جانش��ین تصویر دیگر می شود به طوری که تصویر دوم به صورت اسالیدی تصویر  5 .
قبلی را پوشانده و به اصطالح آن را جاروب می کند.

  Fade-in)ب       dissolve)الف
 wipe)د      Fade Out)ج
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تحقیق و پژوهش

1 11 در1مورد1انواع1فرمت1هاي1mpeg1و1ویژگي1هاي1آنها1تحقیق1کرده1و1اطالعاتي1را1جمع1آوري.
نمایید.

1 21 در1مورد1انواع1روشهاي1فشرده1سازي1ویدیوي1دیجیتال1اطالعاتي1را1جمع1آوري1نمایید1و.
سپس1آن1را1براي1سایر1دوستان1در1کالس1توضیح1دهید.

1 31 در1مورد1کابل1هاي1DV1و1نحوه1ی1انتقال1اطالعات1توسط1آنها1و1همچنین1ساختار1نوار1هاي.
1DVو1نحوه1ی1ذخیره1ی1اطالعات1روي1آنها،1تحقیق1کنید.

1 41 در1م��ورد1کابل1های1HDMI1م��دل11.2a1،1.21و11.31تحقیق1ک��رده1و1قابلیت1های1آنها1را1با.
یكدیگر1مقایسه1کنید.

کوچک ترین جزء فیلم اس��ت و برابر اس��ت با، هر بخش از فیلم که در آن، دوربین بدون خاموش شدن، یک. 6 
برداشت مستمر داشته است.

ب(پالن  الف( سکانس     
د( شات  ج( نما     

در این مرحله، تدوینگر، نماهای مختلف فیلم را بدون حذف هیچ یک از برداش��ت های اضافی به شکلی که. 7 
قرار است در فیلم نهایی نمایش داده شود، پشت سرهم مرتب می نماید.

  Rough Cut )ب     Assembly)الف
cut )د     Fine Cut ج(  

نمایی که از فاصله خیلی نزدیک به س��وژه، فیلمبرداری می ش��ود که در این صورت فقط جزئی از آن دیده. 8 
می شود یا بخشی از آن بسیار بزرگ به نظر می آید.

ب( نمای نزدیک  الف( نمای خیلی نزدیک    
د( نمای متوسط ج( نمای نیمه نزدیک    

9.  In According in the text, Without compression, a single frame of standard-definition 
video takes up nearly ….. MB (megabyte) of storage.
a) 10     b)30
c)1     d)50


