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

11 بخش1های1مختلف1پنجره1ی1اصلی1برنامه1را1شناخته1و1با1آنها1به1انجام1عملیات1بپردازد؛.
21 کاربرد1پالت1های1Info1و1History1را1فراگرفته1و1در1برنامه1از1آنها1استفاده1نماید؛.

1و1س��پس1انتق��ال1آنها1به1خط1تدوین1را1 31 .Project1نح��وه1ی1وارد1کردن1فایل1ها1به1پنجره1ی
فرا1گیرد؛

1و1س��پس1انتقال1آنها1به1خط1تدوین1را1 41 .Mointor1جداس��ازی1صدا1از1تصویر1در1پنجره1ی
انجام1دهد؛

ابزار11های1انتخاب1و1انواع1آنها1را1شناخته1و1بتواند1با1استفاده1از1آنها1به1جابجایی،1انتقال،1 51 .
حذف1و1تغییر1طول1کلیپ1ها1بپردازد؛

61 تغییر1طول1یک1کلیپ1و1سرعت1آن1را1فراگرفته1و1با1کاربردهای1آن1آشنا1شود؛.
71 نحوه1ی1ذخیره1و1بارگذاری1یک1پروژه1را1انجام1دهد؛.

1 81 .Prefrences1محی��ط1کار1را1ب��رای1عملیات1تدوین1آماده1س��ازی1ک��رده1و1با1اس��تفاده1از
اولویت1های1کاربران1را1تعیین1نماید.
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مقدمه:
یکی از ش��رکت های نرم اف��زاری که در زمینه ی تدوین دیجیتالی فیلم به تولید نرم افزار می پردازد، ش��رکت 
Adobe می باش��دکه با نرم افزار Photoshop آن قبال آشنا شده اید. این شرکت در زمینه ی تدوین دیجیتال نیز 
جزو پیش��گامان تولید نرم افزار بوده و نرم افزار Adobe Premiere یکی از محصوالت این ش��رکت اس��ت که 

امروزه در استودیوهای مونتاژ و تدوین فیلم از آن استفاده می نمایند.

1-13  آشنایی با نرم افزار Premiere Pro Cs 3 و کاربرد  های آن
نرم اف��زار Premiere یک��ی از قوی ترین و کاربردی ترین نرم افزارهای چند رس��انه ای ب��رای انجام تدوین 
دیجیتال است. این نرم افزار به عنوان یک ویرایشگر غیر خطی1 توانسته است با محیط ویدیویی و دیجیتال خود، 

امکان تهیه خروجی  های مختلف و قدرتمندی را فراهم نماید.
برای اینکه بیشتر با قدرت و قابلیت ویرایشگرهای غیرخطی آشنا شوید، ابتدا شما را با روش تدوین فیلم  های 

آنالوگ که یک روش خطی است، آشنا می کنیم و سپس به بحث تدوین دیجیتال خواهیم پرداخت.
در نظر بگیرید که در هنگام تدوین روی نوارهای ویدیویی آنالوگ بخواهیم صوت و تصویری را در بین فیلم 
قرار دهیم؛ از آنجایی که نحوه ی ذخیره اطالعات روی نوار به صورت ترتیبی و پیوسته است، امکان قرار گرفتن 
ص��وت و تصوی��ر در بین فیلم براحتی وجود ندارد؛ به طوری که در این حالت ابتدا از روی نوار اصلی یک کپی تا 
محل درج فیلم جدید تهیه می شود و آن گاه فیلم مورد نظر را به ادامه ی فیلم اضافه کرده و مجددا از نوار اصلی 
به نوار دوم کپی می ش��ود. این عملیات عالوه بر وقت گیر بودن، در هنگام تهیه ی کپی های مجدد از روی نوار 

اصلی، منجر به افت قابل مالحظه کیفیت تصویر می شود.
این محدودیت در ویرایش��گرهای غیر خطی و نرم افزارهایی چون Premiere وجود ندارد؛ به طوری که در 
این ویرایش��گرها امکان دسترسی سریع به هر قسمت از فیلم وجود دارد؛ ضمن اینکه عملیات ویرایشی از قبیل 
حذف، اضافه و تغییر با چند کلیک روی هر قس��مت کلیپ براحتی صورت گرفته و در مدت زمان بسیار کوتاهی 

قابل انجام است.
سوال: چه نرم افزارهای تدوین فیلم دیگری را مشابه نرم افزار Premiere می شناسید؟

Premiere Pro Cs3 2-13  قابلیت  های جدید
نرم افزار Premiere Pro داراي نس��خه هاي متعددي است که از جمله آنها می توان به نسخه  های 1 و 2 و
 Cs3 آن اشاره کرد که در آخرین نسخه Premiere Pro CS3 کاربردهای جدیدی به این نرم افزار اضافه شده 
 Cs3 اس��ت و تا حدود بس��یار زیادی محیط و ماهیت این نرم افزار را متحول کرده است. در این کتاب، نسخه ی
را مورد بررس��ي قرار خواهیم داد. از جمله مهمترین ویژگی های اضافه ش��ده به نسخه ی Cs3 می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
• را به طور مس��تقیم از دوربین به هارد دیس��ک سیستم با نرم افزار  	HD و SD فرایند ضبط تصاویر ویدیویی

جانبی Adobe Onlocation Cs32 فراهم کرده است؛
• دارد و  	Adobe Encore CS3 با استفاده از نرم افزار HD های استاندارد را از پروژه  های  DVD امکان ایجاد

1- None Linear Editor
2- این نرم افزار به صورت جداگانه می تواند در کنار نرم افزار تدوین نصب شود.
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همچنین این نرم افزار قادر است خروجی  های پروژه را با تبدیل به خروجی  های تعاملی Flash برای مشاهده 
آسان در وب آماده سازی نماید؛

• در این نسخه بهبود یافته است؛ به طوری که می توان با کنترل  	Motion حرکت ایجاد ش��ده توسط جلوه ی
دقیق فریم ها، سرعت حرکت و پخش فیلم را براحتی افزایش یا کاهش داد؛

•در این نس��خه، امکانات ویرایش��ی نیز تا حد بسیار زیادی بهبود یافته است؛ به طوری که می توان یک کلیپ  	
را جایگزی��ن کلیپ دیگر ک��رد؛ با این ویژگی که کلیه فیلترها و تنظیمات جلوه ای کلیپ جایگزین ش��ده را 

حفظ خواهد کرد؛
• نیز تا حد بسیار زیادی بهبود یافته است به طوری که همزمان  	Cs3 امکانات جست وجوی موجود در نسخه ی

با تایپ نام یک فایل لیست جست و جو مرتبا عوض شده و Refresh می شود؛
 • 	Flv از امکانات بس��یار جالب موجود در این نسخه می توان به خروجی های تلفن همراه و حتی خروجی های

نرم افزار Flash اشاره کرد که امکان پخش وب را میسر ساخته است.
تحقیق: در مورد نرم افزار Adobe Create Suite 3 Production Studio Premium  و کاربردهای آن در 

امر تدوین دیجیتال اطالعاتی را جمع آوری کرده و در کالس ارائه کنید.

Premiere Pro  13-3 و نحوه نصب آن
قبل از اینکه کار با Premiere Pro Cs3 را آغاز کرده و با محیط کاري آن آشنا شویم، الزم است بدانید که 

براي نصب نرم افزار و استفاده مناسب از آن، حداقل امکانات سخت افزاری مورد نیاز سیستم است که عبارتند از:
• یا باالتر 	Pentium 4 سیستم

• یا  پردازنده های  	HDV 3.4 برای GHZ و DV 1.4 برایGHZ با قدرت Intel پردازنده چند هسته ای : Cpu
SSE2 نوع Amd

• پیشنهاد می شود. 	2GB حداقل حافظه HDV و HD یک گیگابایت و برای ویرایش های : RAM 
• گیگابایت فضا برای نصب  Harddisk : با سرعت RPM 7200 برای DV وHDV و حداقل 10	

از  • پیشنهاد می کند  	Adobe با قدرت وضوح 768×1024 و 32 بیت رنگ که شرکت :Graphic card 
کارت های گرافیکی با قابلیت Graphic Processing Unit( GPU( استفاده کنید.

• 	Xp سیستم عامل ویندوز 
• به سیستم( 	DV کارت سخت افزاری 1394 )کارتی برای اتصال کابل های 

• 	HDV و DV با قابلیت ضبط Capture کارت 
• 	DVD برای قرار دادن خروجی نهایی بر روی DVD Writer 

اگر چه حداقل س��خت افزار ارائه ش��ده براي نصب و اجراي برنامه مناسب است؛ ولي براي افزایش راندمان 
کار و س��رعت باالتر مي توانید از سیس��تم هایي با پردازنده قوي تر و دیس��ک هاي س��خت با گنجایش و سرعت 
 باال با فرمت NTFS )در ویندوز XP ( اس��تفاده نمایید. ضمن اینکه به این نکته نیز توجه داش��ته باش��ید چون 
Premiere Pro براي عملیات خود از یک س��وم حافظه RAM به عنوان حافظه  Cache اس��تفاده می کند لذا 
هر چه میزان حافظه RAM سیستم باالتر باشد، امکان قرار گرفتن تعداد کادرهاي تصویري بیشتري در حافظه 

وجود داشته و کار روي فیلم سریع تر انجام خواهد شد.
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برای نصب نرم افزار Premiere Pro Cs 3 مانند تمامی نرم افزارهای تحت ویندوز کافی است به پوشه نصب 
نرم افزار رفته و پس از اجرای فایل Setup.exe مراحل زیر را جهت نصب دنبال کنید:

شکل 13-1

شکل 13-2
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شکل 13-3

شکل 13-4
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شکل 13-5

شکل 13-6
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شکل 13-7

شکل 13-8
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 Premiere Pro Cs3 4-13  شروع کار با
براي اجراي این نرم افزار مانند س��ایر برنامه هاي کاربردي آیکن برنامه را اجرا کنید؛ در این حالت، پنجره ی 

شروع برنامه با گزینه هاي زیر باز خواهد شد )شکل 13-9(

شکل 9-13  پنجره ی شروع کار با نرم افزار

5-13 نحوه ایجاد پروژه جدید
 براي شروع کار با اجراي گزینه New Project اقدام به ایجاد یک پروژه جدید نمائید. با اجراي این گزینه، 

پنجره زیر باز خواهد شد. )شکل13-10(

شکل 10-13  تنظیم پروژه با استفاه از پیش تنظیمات
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 Custom پیش تنظیمات( و( Load Preset همان ط��ور که در پنجره ی فوق مش��اهده می کنید، دو زبان��ه
Setting )تنظیمات سفارشي( وجود دارد.

Load Preset : با انتخاب این گزینه از پنجره ی New Project می توان از تنظیمات از پیش آماده ش��ده 
Premiere برای ایجاد یک پروژه جدید اس��تفاده کرد. همان طور که در این بخش مش��اهده می کنید، می توان 
 Dv نیز شامل Dv دانست؛ همچنین بخش Mobile&Device و DV پیش تنظیمات را شامل دو بخش اصلی
معمولی و HDV می باشد؛ با توجه به اینکه با فرمت DV و استانداردهای پخش PAL و NTSC از قبل آشنایی 

پیدا کرده اید و از طرفی در نسخه Cs3 فرمت HDV نیز مورد پشتیبانی قرار گرفته است.

HDV  1-5-13  آشنایی با فرمت
 nition Video( HDV�High De( ب��ه معنی ویدیویی با قدرت وض��وح باال و یک قالب برای ویدیوی 
دیجیتال اس��ت که در س��پتامبر 2003 میالدی به طور رس��می معرفی شد و برای اس��تفاده از نوارهای DV با 
 HDV پدید آمد. اولی��ن دوربین ویدیویی که از قالب )Large DV( و قطع بزرگ )Mini DV( قط��ع کوچ��ک
 HDV هم محصوالت Sharp و Canon ، Sony عرضه شد و شرکت های JVC استفاده کرد، از سوی شرکت
خودش��ان را معرفی کرده بودند. اس��تفاده از کاس��ت های معمولی DV برای ذخیره سازی اطالعات خیلی سریع 

پذیرفته شد و توسعه پیدا کرد. 
اصل فرایند HDV، امکان ضبط Mpeg2 روی یک نوار کاست استاندارد DV است. با استفاده از این فرایند 
می توان تصویری بهتر با کادر عریض داشت. این فرایند تصویری با حدود 5 برابر کادر DV را عرضه می کند.

 Canon اس��تفاده می شود و شرکت  های JVC اس��ت که در محصوالت HDV 720، قالب مورد پذیرشP 
 و Sony ه��م قال��ب 1080I را م��ورد پذیرش قرار داده اند؛ همچنین ش��رکت Sony با آغ��از تولید دوربین های

HVR-V1 قالب جدیدی را ارائه داد که این قالب همان 1080P است و توانایی رشد بسیار زیادی دارد.
وجود I یا P در اس��تاندارد های فوق به معنی Interlace بودن یا Progressive بودن سیس��تم اس��کن تصویر 
می باش��د. عدد هر استاندارد نیز نشان دهنده ی تعداد پیکس��ل های موجود در ارتفاع تصاویر است؛ به عنوان مثال، 
720p تصویری است که ارتفاع آن برابر720 پیکسل بوده و از سیستم اسکن تصویر Progressive بهره می گیرد. 
مث��ل تمام قالب ه��ای واقعی HDV، نس��بت نمایش در عرض ب��ه ارتفاِع تصویر به ص��ورت پرده ی پهن 
)Widescreen( و با نس��بت 16:9 می باش��د؛ یعنی به ازای هر 16واحد )میلی متر، اینچ یا...( در عرِض تصویر، 9 
واحد در طول تصویر وجود دارد، و این همان تفاوت بین تلویزیوِن با تعریف استاندارد1 و تلویزیون با وضوح باال2 
اس��ت. نسبت نمایش قالب SDTV در عرض به ارتفاع تصویر با نسبت 4:3 است و این بدین معنی   می باشد که 
 HDV در )Frame Rate (به ازاِی هر 4 واحد در عرض تصویر 3 واحد در طول تصویر وجود دارد. نرخ کادر ها
با تلویزیون های سنتی SDTV که نرخ کادر های آنها 25 کادر )Frame( در ثانیه است و از سیستم PAL تبعیت 

می کنند، مطابقت می کند و این هم خوانی شامل سیستم پخش NTCS هم می شود.
همان ط��ور که در باال گفته ش��د، HDV چند اس��تاندارد مختل��ف دارد که تفاوت عم��ده ی آنها با یکدیگر، 
تفاوتش��ان در Resolution تصویر و سیس��تم اس��کن صفحه با دو روش Progressiveیا Interlaceاس��ت؛ 

بنابراین، استانداردهای معمول HDV را می توان در موارد زیر خالصه کرد:
480i/480p/576p/ 720p/1080i/ 1080p
1- Standard Definition Television
2- High Definition Television
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از آنجایی که سه استاندارد اول یعنی 480i/480p/576p همان فرمت DV می باشند،HDV  ها را می توان 
به 3 گروه اصلی720p/1080i/1080p تقسیم کرد.

بنابراین اگر از دوربین های HDV اس��تفاده می کنید، الزم اس��ت یکی از فرمت های فوق را برای پروژه خود 
 Dv انتخاب کنید، ولی اگر پروژه شما قرار است در سیستم پخش تلویزیونی ایران استفاده شود، نیز می توانید از
Pal با Standard 48Khz برای تنظیم پروژه تدوین خود استفاده کنید، ضمنا برای تولید پروژه  های موبایل نیز 

از گزینه  های Mobile&Device استفاده کنید.
هن��گام تعیین پیش تنظیم��ات اگر دقیقًا مقداري را نمی دانیم به این قاعده کلي باید توجه کرد که تنظیمات 
پ��روژه را با حداکثر کیفی��ت تطبیق دهیم؛ نه با خروجي نهایي؛ به دلیل آنک��ه در این حالت، براي تهیه ی فایل 
نهایي، امکان انتخاب گزینه هاي بیشتري هست؛ به عنوان مثال، اگر تنظیمات شما براي یک فیلم با کیفیت باال 
انجام شده و نمی دانید صداي دوربین با چه فرکانسي ضبط شده است، بهتر است که مقدار حداکثر 48 کیلوهرتز 

را انتخاب کنید؛ به دلیل اینکه در پایان، امکان تهیه خروجي با کیفیت پائین تر براحتي وجود خواهد داشت.
پ��س از انجام موارد فوق، مس��یر پ��روژه را در بخش Location و ن��ام آن را در بخش Name وارد کرده و 

دکمه ی OK را کلیک نمایید. 

)Custom Setting( 6 - 13 تنظیمات سفارشی پروژه
 این گزینه و زیرمنوهای آن، این امکان را برای کاربر به وجود می آورد که از گزینه  های سفارش��ی و مورد 
نظر خود برای ایجاد پروژه جدید اس��تفاده نماید. همان طور که در پنجره ی New Project مش��اهده می کنید، 
چهار گزینه ی Video Renedring ،Capture ،General و Default Sequence وجود دارد. در این قسمت، 
به دلیل اهمیتی که بخش General در تنظیم سفارش��ی پروژه دارد، ش��ما را با این قسمت و گزینه  های مربوط 

به آن آشنا خواهیم کرد. بخش های مهم این قسمت شامل موارد زیر است:

شکل 11-13  ایجاد پروژه ی جدید با تنظیمات سفارشی
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حال که با دو روش ایجاد پروژه با اس��تفاده از دو زبانه ی Load Preset و Custom Setting آش��نا شدید، 
می توانی��د با یکی از دو روش فوق اقدام به تنظی��م پروژه ی مورد نظر نمایید. با زدن دکمه ی Ok پس از تعیین 

نام و مسیر پروژه، صفحه ی اصلی برنامه باز خواهد شد.
همان ط��ور که در پنجره ی اصلي برنامه مش��اهده می کنید، این پنجره از یک نوار عنوان، نوار دس��تورات و 
تعدادي پنجره و پالت دیگر تش��کیل ش��ده است؛ ضمن اینکه داراي یک جعبه ابزار در سمت راست پنجره برای 
ویرایش و تدوین کلیپ ها می باشد )در حالت پیش فرض(. در زیر با پنجره هاي موجود در پنجره ی اصلي برنامه 

آشنا می شوید. )شکل 13-12(

شکل 12-13  پنجره اصلی نرم افزار

7-13  پنجره پروژه )Project( وکاربرد آن
این پنجره، محل نگهداري تصاویر، کلیپ هاي ویدیویي و صداها اس��ت. رس��انه هاي موجود در این پنجره 
بتدریج و با توجه به نیاز، به خط تدوین، برای ویرایش منتقل می شوند؛ عالوه بر اینها در این پنجره ویژگي هاي 
مختل��ف مربوط به رس��انه ی مورد نظر از جمله ن��وع، طول، قدرت وضوح و اطالعات صوت��ي نیز قابل نمایش 
اس��ت. در حقیقت، تدوینگر در پنجره Project اولین مرحله تدوین یعنی Assembly پالن ها را انجام می دهد 
به طوری که ابتدا تمامی برداش��ت  های یک فیلم به این پنجره منتقل ش��ده و سپس برداشت های اضافی و زائد 

حذف می شوند.
البته توجه داش��ته باش��ید که از پایین پنجره Project و از گوشه ی سمت چپ آن می توان محتویات پنجره 
را به دو صورت )Ctrl + Page Down(Icon و )Ctrl+Page Up(List نمایش داد )ش��کل 13-13(. در حالت 
Icon یک نماد از کلیپ مورد نظر به همراه نام آن نمایش داده می شود؛ در حالی که در حالت List عالوه بر نام، 
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مشخصات کامل کلیپ به صورت زیر هم نمایش داده خواهد شد؛ ضمنا در این حالت، اگر روی عناوین هریک 
از مشخصات ) Name,Label Media Type،.....( دابل کلیک نمایید، عمل مرتب سازی کلیپ ها بر این اساس 

صورت می گیرد. )شکل 13-13(
این پنجره در قسمت باالو سمت چپ خود نیز، امکان پیش نمایشي از رسانه مورد نظر را فراهم مي نماید و 
معموال چون یک کادر از کلیپ مورد نظر را به صورت یک تصویر بند انگشتي نمایش می دهد، اصطالحا به آن 

Poster Frame می گوییم. )شکل 13-13(
الزم به توضیح است که بدانید هر پروژه تنها یک پنجره Project دارد ودر صورت بستن این پنجره، پروژه 

جاری نیز بسته خواهد شد.

Project شکل 13-13  پنجره ی

8-13  پنجره ی صفحه نمایش )monitor( وکاربردهای ویژه آن
از این پنجره، براي مشــاهده و نمایش کلیپ هاي اولیه و همچنین پروژه جاري استفاده می شود. این پنجره 
به صورت تک صفحه اي )Program( و دو صفحه اي )Program , Source( اســتفاده می شود؛ به طوری که از 
بخش Source براي نمایش کلیپ هاي خام و ویرایش آنها استفاده می شود؛ ولي از بخش Program براي پیش 
نمایش کلیپ هاي موجود در پنجره ی خط تدوین1 استفاده می شود. در پایین این پنجره، دکمه هایي برای کنترل 
ویدیوي مورد نیاز و ویرایش آن طراحي شده اند. این دکمه ها قابلیت اجراي فیلم، جلو و عقب بردن، تعیین ابتدا 
و انتها یک کلیپ و بسیاري از موارد مشابه دیگر را فراهم می کند که به طور اختصاصي با نحوه ی عملکردشان 

در جدول 1-13 آشنا خواهید شد. )شکل 13-14(

1- timeline
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شکل 14-13  پنجره مانیتور و دکمه  های کنترلی

)Set In Point )Iتعیین نقطه ی ورودی 1

)Set Out Point )Oتعیین نقطه ی خروجی2

Goto In Point رفتن به نقطه ی ورودی3
Goto Out Pointرفتن به نقطه ی خروجی4

Play In To Outکلیپ را از نقطه ی ورودی به خروجی پخش می کند.5

)* Set Unumbered Marker )Numایجاد مارکر یا نشانه6

Goto Previouse Markerرفتن به نشانه ی قبلی7

Step Backتصویر را یک کادر به عقب می برد.8

Playکلیپ را پخش می کند.9

Step Forwardتصویر را یک کادر به جلو می برد.10

Goto Next Markerرفتن به نشانه ی بعدی11

Loopپخش کلیپ ویدیویی را تکرار می کند.12

درگ کردن به چپ، کلیپ را از زمان جاری به قبل 13
و درگ کردن به راســت، کلیپ را از زمان جاری به 

بعد نمایش می دهد.

Jog Disk

Shuttel Sliderدرگ کردن اهرم به چپ و راست14

Insertدرج 15

Overlayهم پوشانی16

جدول1-13 دکمه  های کنترلی پنجره مانیتور
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9-13  پنجره ی خط تدوین )Timeline( و قسمت  های مختلف آن
اصلي تری��ن پنج��ره در یک برنامه ی مونتاژ و تدوین فیلم را می توان پنجره خط تدوین دانس��ت. این پنجره 
جایي است که تمامي اجزا و عناصر یک پروژه اعم از فیلم، صدا و جلوه هاي ویژه کنار هم قرار گرفته و پس از 

پردازش، یک خروجي نهایي از آنها تولید می شود.
همان طور که در این پنجره مش��اهده می کنید، هر خط تدوین می تواند ش��امل یک یا چند سکانس مختلف 
باشد. سکانس ها مجموعه اي از شیارهاي صوتي و تصویري مختلف هستند که براي هدف خاصي کنار یکدیگر 

قرار گرفته اند.
براي تش��کیل یک خط تدوین می توانید با توجه به نیاز، از پنجره ی Project کلیپ هاي صوتي و تصویري، 
عک��س و عناوین��ي را ب��ه پنجره ی خط تدوین درگ کرده و هر یک از رس��انه هاي مزبور را در ش��یار صوتي یا 

تصویري مورد نظر قرار دهید.
 تعداد ش��یارهاي صوتي و تصویري پنجره خط تدوین متغیر بوده و شما می توانید حداکثر 99 شیار صوتي و 
ویدیوی��ي را به آن اضافه نمایید. براي اضافه کردن ش��یارهاي م��ورد نیاز به پنجره ی مزبور، مراحل زیر را انجام 

دهید:
روي فضای خالی بخش نام شیار ویدیویي یا شیار صوتی پنجره خط تدوین کلیک راست نمایید؛ 1 .

گزینه ی Add Track. 2 را اجرا کنید و در پنجره باز ش��ده تعداد تراك ها و مش��خصات آن را تنظیم و س��پس 
تایید نمایید. )شکل 13-15(

شکل 15-13  ایجاد شیار
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نكته: در پنجره ی خط تدوین اولویت نمایش کلیپ ها از ش��یارهای باال به پایین تعیین می ش��ود؛ بنابراین با این 
منطق وقتي محتویات شیار باالیي نمایش داده می شود، شیار زیر آن در صورت داشتن محتویات به دلیل 
هم پوشاني نمایش داده نخواهد شد؛ مگر اینکه درصد شفافیت شیار باالیي را کم نماییم تا محتویات شیار 

پایین در خروجي نمایان شود که این مساله را در بخش هاي بعد بیشتر توضیح خواهیم داد.

از آنجایی که پنجره خط تدوین، محل تدوین کلیپ های صوتی وتصویری اس��ت و زمان، نقش بسیار مهمی 
در تدوین یک کلیپ دارد، برای اندازه گیری دقیق زمان کلیپ ها یک زمان سنج در قسمت باالی شیارها و یک 
زمان س��نج نیز به صورت خط کش در باالی پنجره خط تدوین قرار دارند. در زیر خط کش، نوار ناحیه ی کاری و 
در زیر این دو نیز یک نوار رنگی قرار داده ش��ده اس��ت که میزان پیشرفت عملRender را در طول خط تدوین 
مش��خص می کند. به طوری که رنگ قرمز به معنای نش��دن انجام Rendering و رنگ سبز به معنای انجام این 
عملیات روی محتویات خط تدوین اس��ت. )ش��کل 16-13( در ضمن برای تعیین زمان جاری از یک نش��انگر1 

)CTI( استفاده می شود که با حرکت خود از روی خط تدوین، محتویات آنها را در خروجی نمایش می دهد. 

شکل 16-13  پنجره خط تدوین

برای اینکه محتویات پنجره خط تدوین را بزرگنمایی یا کوچک نمایی کنیم، یک اسالیدر در گوشه ی سمت 
چ��پ و پایی��ن این پنجره و همچنین یک نوار Viewingدر باالی خ��ط کش زمانی قرار دارد که با درگ کردن 
انتهای آن به راس��ت، کوچک نمایی و با درگ کردن به چپ نیز بزرگ نمایی محتویات پنجره صورت می گیرد. 
 Timeline البته با کلیدهای مثبت و منفي صفحه کلید نیز می توان عمل بزرگنمایي و کوچک نمایي محتویات

را انجام داد.

1- Current Time Indicator
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10-13  آشنایی با پالت ها
در این برنامه نیز مانند سایر نرم افزار هاي شرکت Adobe یک 
مجموع��ه از پالت هاي کاربردي وجود دارد که از جمله آنها می توان 
ب��ه پالت هاي Info و History اش��اره ک��رد. در Premiere نیز با 
اس��تفاده از پالت Info می توان اطالعات مختصر و مفیدي در مورد 
رسانه انتخاب ش��ده در یک سکانس شامل نوع رسانه، مدت زمان، 
نرخ کادر، قدرت وضوح، نرخ نمونه برداري و همچنین نقطه ش��روع 

و پایان و... به دست آورد. )شکل 13-17( 

    

History و پالت Infoشکل 17-13  پالت

ضمنا از پالتHistory نیز براي ثبت و نگهداري مراحل انجام ش��ده در یک پروژه اس��تفاده می شود و کاربر 
می تواند با لغو عملیات انجام شده ) Undo ( به مراحل قبلي در یک پروژه برگردد. )شکل13-10(

نكت�ه: ب��ا اس��تفاده از کلید Tab می ت��وان پالت هاي موج��ود در پنجره ی اصل��ي برنامه را مخف��ي کرده و یا 
نمایش داد.

11-13  سفارشی سازی محیط کاری برنامه 
معمواًل در ش��روع کار ب��ا یک نرم افزار، اکثر تنظیم��ات اولیه برنامه به صورت پیش فرض تعیین می ش��ود 
ک��ه Permiere نی��ز این ام��کان را نیز براي کاربران خود فراه��م کرده که بتوانند با تعیی��ن اولویت هاي مورد 
عالق��ه خ��ود محیط برنامه را مطابق با ش��رایط ویژه و اختصاصي تنظیم نمایند. انجام این امر توس��ط دس��تور 
"Preferences از منوی Edit میسر می باشد و ما به بررسي بعضي از بخش هاي کاربردي این گزینه مي پردازیم. 

)شکل 13-18(
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شکل 18-13 نمای کلی پنجره ی تنظیمات اولیه

با اجراي گزینه Preferences پنجره ی مربوط به آن باز می شود که از بخش User Interfaceیا رابط کاربر 
می توان از قسمت User Interface Brightness میزان روشنایي رابط کاربر یا پنجره و پالت ها را تنظیم کرد. 
مهمترین کاربرد این گزینه، زماني است که محیط کار ما در یک استودیوي تاریک است لذا براي حفظ کیفیت 
نمایش مانیتور، براحتي با اس��تفاده از این گزینه و افزایش روش��نایي رابط کاربر می توان انجام عملیات برنامه را 

در شرایط خاص انجام داد.

 Preferences از پنجره ی User Interface شکل 19-13  بخش

 عالوه بر این، با اس��تفاده از گزینه ی Auto Save می توان با دادن یک زمان مش��خص ترتیبي اتخاذ نمود 
ک��ه برنام��ه به طور خودکار پروژه در حال انجام را ذخیره نماید. از تنظیمات بس��یار مهم دیگر این پنجره، گزینه 
Scratch Disk است که با استفاده از آن می توان محل ذخیره ی کلیپ هاي صوتي، تصویري و همچنین پیش 
نمایش هاي آنها را روي دیسک سخت تعیین کرد. در مورد این گزینه و کاربردهای آن در فصل های بعد به طور 

کامل صبحت خواهیم کرد.
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Learn In English
-------------------------------

About High-Definition (HD) Video 
HD Video Formats are designated by their vertical resolution, scan mode, and frame 

or field rate (Depending on the scan mode). For example, 1080i60 denotes Interlaced 
scanning of 60 Interlaced 1920 X 1080 fields per second, whereas 720p30 denotes 
progressive scanning of 30 noninterlaced 1280 X 720 frames per second. In both cases, 
the frame rate is approximately 30 frames per second

خالصه ی مطالب
--------------------

• یک ویرایشگر غیر خطی است به طوری که در این ویرایشگرها امکان دسترسی سریع  	Premiere نرم افزار
ب��ه هر قس��مت از فیلم وجود دارد؛ ضمن اینکه عملیات ویرایش��ی از قبیل ح��ذف، اضافه و تغییر روی هر 

قسمت کلیپ براحتی صورت گرفته و می تواند خروجی های متفاوتی رانیز تولید کند
 ، • 	HDV به معنی ویدئوی با قدرت وضوح باال اس��ت. اصل فرایند )High De�nition Video(  HDV
امکان ضبط Mpeg2 روی یک نوار کاست استاندارد DV است؛ با استفاده از این فرایند می توان تصویری 

بهتر با کادر عریض داشت. این ویدیو، تصویری با حدود 5 برابر کادر DV را عرضه می کند؛
• محل نگهداري مواد خام پروژه مانند تصاویر، کلیپ هاي ویدیویي و صداها می باش��د.  	Project پنج��ره ی

رسانه هاي موجود در این پنجره، بتدریج و با توجه به نیاز، به خط تدوین، برای ویرایش منتقل می شوند؛
•پنجره ی صفحه نمایش: از این پنجره همان طور که از نام آن پیداست، براي مشاهده و نمایش کلیپ هاي  	
اولیه و همچنین پروژه جاري اس��تفاده می ش��ود. از این پنجره به صورت تک صفحه اي )Program( و دو 

صفحه اي )Program وSource ( استفاده می شود؛ 
(: اصلي ترین پنجره در یک برنامه ی مونت��اژ و تدوین فیلم را می توان  • 	Timeline( پنج��ره ی خط تدوی��ن
پنجره ی خط تدوین دانس��ت. این پنجره در حقیقت جایي اس��ت که تمامي اجزا و عناصر یک پروژه اعم 
از فیل��م، ص��دا و جلوه هاي ویژه کنار هم ق��رار گرفته و پس از پردازش، یک خروج��ي نهایي از آنها تولید 

می شود؛
• می توان اطالعات مختصر و مفیدي در مورد عنصر انتخاب شده در  	Info با استفاده از پالت Premiere در
یک س��کانس شامل نوع رس��انه، مدت زمان، نرخ کادر، قدرت وضوح، نرخ نمونه برداري و همچنین نقطه 

شروع و پایان و... به دست آورد؛
• براي ثبت و نگهداري مراحل انجام ش��ده در یک پروژه استفاده می شود و کاربر می تواند  	Historyاز پالت

با لغو عملیات انجام شده )Undo( به مراحل قبلي در یک پروژه برگردد.
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واژه نامه تخصصی
Browserمرورگر

Defragmentedیکپارچه سازي

Frame Sizeاندازه کادر

Historyتاریخچه

Locationمحل

Pixel Aspect Ratioنسبت پیکسلي

Preferencesاولویت ها

Programبرنامه

Refreshتازه سازي

Renderانجام محاسبات و اعمال تنظیمات نور، رنگ و جلوه 

Safe Areaناحیه ی امن

Scartch Diskدیسک چرك نویس

Sourceمبدا

User Interfaceرابط کاربر

Virtual Memoryحافظه ی مجازي

�Workجریان کاريow

Approximatelyتقریبا
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
میکس رایانه ای

کد استاندارد: 87-/15/5 ف.هـ

 خود آزمایي: 
مفهوم تدوین و اهمیت آن را توضیح دهید. 1 .

قابلیت  ه��ای جدید نرم افزار Premiere Pro. 2 را نام برده و حداقل س��خت افزار م��ورد نیاز برای نصب آن را 
بنویسید.

کاربرد هریک از پنجره های زیر را در مراحل تدوین توضیح دهید.. 3
خط تدوین  - Project  -  صفحه نمایش

Poster Frame چیست و در پنجره یProject. 4 چه کاربردی دارد؟

پرسش  های چهارگزینه ای:
فرایند ضبط تصاویر ویدیویی SD و HD. 1 به طور مستقیم از دوربین روی هارد دیسک سیستم با استفاده از 

کدام نرم افزار جانبی امکان پذیر است؟
Adobe Encore CS3 )ب      Final Cut Pro )الف

د( هر سه مورد    Adobe Onlocation Cs3 )ج
نسبت نمایش قالب HDV در عرض به ارتفاع تصویر با نسبت........... است.. 2

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

با استفاده از این بخش می توان نرخ کادر یا Frame Rate پیش نمایش پروژه را تعیین کرد.. 3
  Framesize)ب      Timebase)الف

 Fields)د      Pixel Aspect Ratio)ج
در کدام حالت نمایش، یک نماد از کلیپ مورد نظر به همراه نام آن نمایش داده می شود؟. 4

   Label )ب      Name )الف
 Icon )د       List )ج

حداکثر تعداد شیارهاي صوتي یا تصویري درپنجره ی خط تدوین چند شیار است؟. 5
ب( 99  الف(90     
د( 255 ج( 100     

6.   با استفاده از کلید.... می توان پالت هاي موجود در پنجره ی اصلي برنامه را مخفي کرده یا نمایش داد.
  TAB)ب       Shi�الف(

 Alt)د       Ctrl)ج
7.   از کدام پالت زیر براي ثبت و نگهداري مراحل انجام شده در یک پروژه استفاده می شود؟

  E�ects)ب       Info)الف
 Project)د       History)ج
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8.   پنج��ره ی....... جایي اس��ت که تمامي اجزا و عناصر یک پ��روژه اعم از فیلم، صدا و جلوه هاي ویژه کنار هم 
قرار گرفته و پس از پردازش، یک خروجي نهایي از آنها تولید می شود.

 Timeline )ب      Monitor )الف
 Project )د      E�ects )ج

9.   اصل فرایند HDV، امکان ضبط چه فرمتی را روی یک نوار کاست DV فراهم می کند؟
  Wma )ب       Mpeg1)الف

 Avi )د        Mpeg2 )ج
10. High-Definition (HD) Video The Frame Rate Is Approximately ….. Frames Per 

Second.
a) 25  b) 24  c) 12  d) 30
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
میکس رایانه ای

کد استاندارد: 87-/15/5 ف.هـ

تحقیق و پژوهش:

در1مورد1چند1نرم1افزار1تدوین1فیلم1تحقیق1کرده1و1قابلیت1های1آنها1را
1با1Premier Pro Cs31مورد1مقایسه1قرار1دهید.




