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 چیست؟ ابی پرده,سبس پرده,کروماکی

 

 چیست؟ کروماکی تصویر – اول

 .ثبؽذ طیفی ٞز سٛا٘ذ ٔی رً٘ ایٗ. ؽٛد ٔی جذا افّی سقٛیز اس ٔؾخـ فزوب٘ظ ٚ دأٙٝ ثب رً٘ طیف یه آٖ در وٝ ٌٛیٙذ ٔی فزایٙذی ثٝ وزٚٔبوی

 سقٛیز اِٚیٗ ٚار٘ز ثؼذ عبَ ۸. وزد آغبس سىٙیه ایٗ ایجبد ثزای ٚار٘ز اعشٛدیٛ ٕٞىبری ثب ٚ وذان وٕذب٘ی در را سحمیمبسؼ ٚیذٔز آرسٛر ۰۵۹۱ عبَ در

 فزوب٘ظ ثب٘ذ در. آٚرد ٚجٛد ثٝ( وٛئیٗ آ٘شٛ٘ی ٚ سزیغی اعذٙغز ثبسی ثب) دریب ٚ دیزٔزد فیّٓ در وٛچه اثؼبد در آثی دزدٜ یه اس اعشفبدٜ ثب را وزٚٔبوی

 ٘ٛر ٚ( Choromilance) رً٘ خٛرد ٔی ٔب وبر درد ثٝ وٝ آٖ ٟٔٓ ؽبخقٝ دٚ. ٌٛیٙذ ٔی YUV آٖ ثٝ وٝ دارد ٚجٛد ٟٔٓ ؽبخقٝ ۳ ٚیذئٛ سقٛیز

(Luminance )فزایٙذ ایٗ ثٝ خبطز ٕٞیٗ ثٝ. وٙذ ٔی ارعبَ ٞٓ اس جذا را دٚ ایٗ ٕٞیؾٝ ٚیذئٛ سقٛیز. ٞغشٙذ Camponent (ٔجشا )ٌٛیٙذ ٔی .

 حفظ در ثبالسزی فزوب٘ظ دأٙٝ ثشٛا٘ٙذ ٞب دٚرثیٗ ٞزچمذر. اعز ٘ٛر ٚ رً٘ ضجط ٚ ارعبَ سٛا٘بیی در ٚیذئٛ ٞبی دٚرثیٗ ٞبی ؽبخقٝ ٟٕٔشزیٗ اس یىی

 ۰۵ اَٚ ٍ٘بٜ در سٛٔب٘ی ٔیّیٖٛ ۰ وٓ ٞٙذی یه ثب سٛٔب٘ی ٔیّیٖٛ ۰۱ دٚرثیٗ یه سقٛیز دارد أىبٖ. سز٘ذ ٌزاٖ ٚ سز ای حزفٝ ثبؽٙذ داؽشٝ دٚ ایٗ

 یه فزق ٔثُ. وٙذ ٔی ٔؾخـ را ٞب دٚرثیٗ افّی ویفیز دیٍز فٙی ؽبخقٝ چٙذ ٚ ویفی ؽبخقٝ ٕٞیٗ أب. ثبؽذ ٘ذاؽٝ اخشالف سٛٔبٖ ٔیّیٖٛ

 ٘زْ ، وزٚٔبوی سقٛیز در !.وجب آٖ ٚ وجب ایٗ أب. ٞٓ ٔثُ ٔٛاد ثب ٞغشٙذ جٛر یه اَٚ ٍ٘بٜ در دٚ ٞز. ٚطٙی دیششای یه ثب اعز ایشبِیبیی افُ دیششای

 ضجط ویفیز ثٝ ثغشٝ جذایی ایٗ ویفیز ٌفشٓ وٝ ٕٞب٘طٛر. وٙذ ٔی جذا رً٘ دأٙٝ اس را وزٚٔبوی رً٘ طیف ، وزٚٔبوی ٔخقٛؿ افشار عخز یب افشار

 الیٝ ۰ یؼٙی. اعز ۲:۰:۰ فزوب٘غؼ دٟٙبی ویفیز چٖٛ. اعز ۷۳۶ ثشبوٓ لذیٕی دٚرثیٗ ٞٙٛس وزٚٔبوی ثزای دٚرثیٗ ثٟشزیٗ ایزاٖ در. دارد رً٘ دأٙٝ

 وزٚٔبوی ثشبوٓ خٛثی ثٝ سٛا٘ذ ٕ٘ی ٞٓ ۰۳۹ ای حزفٝ دٚرثیٗ حشی. اعز Broadcast اعشبدارد حذالُ ایٗ.  ٘ٛر ٔخقٛؿ ٞٓ الیٝ ۰ ٚ رً٘ ٔخقٛؿ

 ٔب وبر ثزای. ثٍیزیٓ وزٚٔبوی PD-170 یب XL1 دٚرثیٗ ٔثال ثب ٘شٛا٘یٓ وٝ ؽٛد ٕ٘ی دِیُ ایٗ اِجشٝ. اعز ۲:۰:۰ فزوب٘ظ DV ویفیز اعبعب چٖٛ. ثذٞذ

 ثزای ٔجشا سقٛیز .وٙٙذ ٔی ثزداری فیّٓ ٞٓ ۲:۲:۲:۲ ویفیز ثب حشی(  ثشبوٓ دیجیشبَ ٔثُ) سز جذیذ ٞبی عیغشٓ. اعز وبفی ٞٓ ویفیز ٕٞیٗ

 ٚ دأٙٝ ثب ی رً٘ طیف یه آٖ طی ثٝ وٝ ٌٛیٙذ ٔی فزایٙذی ثٝ وزٚٔبوی .٘ذارد ثحث ایٗ ثٝ رثطی اِجشٝ وٝ رٚد ٔی وبر ثٝ ٞٓ RGB ٞبی ٔٛ٘یشٛر

 ایٗ ایجبد ثزای ٚار٘ز اعشٛدیٛ ٕٞىبری ثب ٚیذٔز آرسٛر ۰۵۹۱ عبَ در. ثبؽذ ٔیشٛا٘ذ رٍ٘ی ٞز رً٘ ایٗ ٚ ٔیؾٛد جذا افّی سقٛیز اس ٔؾخـ فزوب٘ظ

 ثب٘ذ در ثٝ دریب ٚ دیزٔزد فیّٓ در وٛچه اثؼبد در آثی دزدٜ یه اس اعشفبدٜ ثب را وزٚٔبوی سقٛیز اِٚیٗ ٚار٘ز ثؼذ عبَ ۸ ٚ وزد سحمیمبسی ثٝ ؽزٚع سىٙیه

 جذا ٚیذئٛیی سقبٚیز در ؽبخقٝ دٚ ایٗ. ٞغشٙذ ٘بْ ثٝ ٟٔٓ ی ؽبخقٝ عٝ.د آٚر ٚجٛد YUV ٟٔٓ ؽبخقٝ دٚ وٝ دار٘ذ ٚجٛد ٚیذئٛیی سقبٚیز فزوب٘ظ

(Luminance ” )ٚ “٘ٛر (Choromilance ” )ٖدٚرثیٗ ٞزچٝ.  ؽٛد ٔی ٌفشٝ رً٘“ آ (Camponent ” )ثٝ دِیُ ٕٞیٗ ثٝ ٔیٍزد٘ذ ارعبَ ٞٓ اس 

 حزفٟبیشزی دٚرثیٟٙبی اس وزٚٔبوی سقبٚیز ایجبد در وٙیذ عؼی دظ.  اعز وبراسز فزایٙذ ایٗ حفظ در ثبؽذ ایشز حزفٝ سقٛیزثزداری ٔجشا“ فزایٙذ ایٗ

 .وٙیذ اعشفبدٜ

 است؟ مناسبتر کروماکی ي زمینه پس براي رنگی چه

 ی دٞٝ در. ٞغشیٓ وزٚٔبوی ی سٔیٙٝ دظ ثزای آثی ٚ عجش رٍٟ٘بی ؽبٞذ اغّت ِٚیىٗ دارد را ؽذٖ ٔبوی وزٚ لبثّیز رٍ٘ی ٞز ؽذ ٌفشٝ وٝ ٕٞب٘طٛر

 سقبٚیز اس ثزخی ٔبسزیىظ فیّٓ در.  Dr Who فیّٓ در ٕٞچٖٛ رفز ٔی وبر ثٝ وزٚٔبوی ػٙٛاٖ ثٝ ٞبِیٛد عیٕٙبی در سرد رً٘ اس اعشفبدٜ ٔیالدی ۶۱

 ثٝ ٘بر٘جی رً٘ اس ۰۳ آدّٛ فیّٓ در ؽذ اعشفبدٜ وزٚٔبوی ثزای لزٔش رً٘ اس Airforce1 فیّٓ در. ؽذ فیّٕجزداری ٔبص٘شب رً٘ ی ٚعیّٝ ثٝ وزٚٔبوی

 .ؽذ اعشفبدٜ وزٚٔبوی ػٙٛاٖ
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 کروماکی در ها رنگ بررسی: دوم

 ٞز اس سٛاٖ ٔی وزٚٔبوی در. ؽٛد ٔحغٛة وزٚٔبوی سٛا٘ذ ٔی ٔؾخـ فزوب٘ظ ٚ دأٙٝ ثب رً٘ طیف یه وزٚٔبوی سقٛیز در ، دادْ سٛضیح وٝ ٕٞب٘طٛر

 ٞٓ دیٍزی ٞبی رً٘ ثؼضی اس أب. ٞغشٙذ آثی ٚ عجش ٞبی رً٘ وزٚٔبوی ثزای رً٘ طیف ثٟشزیٗ. وٙٙذ ٕ٘ی را وبر ایٗ ٔؼٕٛال أب.  وزد اعشفبدٜ رٍ٘ی

 ٞبِیٛٚد در ٔیالدی ۶۱ دٞٝ در وٝ سرد رً٘ یب. ثٛد( ارغٛا٘ی) ٔبص٘شب ٞٓ ٚ آثی ٞٓ وٝ ٔبسزیىظ وزٚٔبوی ٕ٘بٞبی اس یؼضی ٔثُ. وزد اعشفبدٜ سٛاٖ ٔی

 Airforce1 فیّٓ در وزٚٔبوی رً٘ ػٙٛاٖ ثٝ ٞٓ را لزٔش ٚ رفز وبر ثٝ ۰۳ آدِٛٛ فیّٓ در ٞٓ ٘بر٘جی(. جٙٛة آٚای یب Who دوشز فیّٓ ٔثُ. )ؽذ ثبة

 چزا؟. سز٘ذ ٔشذاَٚ عجش ٚ آثی ٞبی رً٘ دیٍز حبال ، ٌفشٓ وٝ ٕٞب٘طٛر أب. وزد٘ذ اعشفبدٜ

 سٛاٖ ٔی وٝ اعز فٛرسی ثٝ ٍ٘بسیٛ در ٞب رً٘ طیف ٘ٛع. خٛرد ٔی ٚیذئٛ سقٛیز درد ثٝ ثیؾشز عجش رً٘ ٚ عیٕٙب درد ثٝ ثیؾشز وزٚٔبوی در آثی رً٘

 ، ایٗ ثز ػالٜٚ( وذان T-V max 200 ٍ٘بسیٛ ٔثُ. وزد اعشفبدٜ وزٚٔبوی ٔخقٛؿ ٍ٘بسیٛ اس ثبیذ وزٚٔبوی سقٛیز ثزای اِجشٝ. )وزد حذف ثٟشز را آثی

 در أب عجش. اعز سز دزوبرثزد ا٘غبٖ ثذٖٚ ٚیضٜ ٞبی جّٜٛ یب دٚد ٔثال اس وزٚٔبوی ثزای ، اعز ا٘غبٖ فٛرر وٙٙذٜ سىٕیُ آ٘ىٝ خبطز ثٝ آثی رً٘

 ؽٙبعبیی آثی رً٘ اس سز ضؼیف ٘ٛری ؽزایط ٚ سز دبییٗ Gain ثب را عجش ٞبی عیٍٙبَ سٛا٘ٙذ ٔی دیجیشبَ ٞبی دٚرثیٗ چٖٛ. اعز سز دزطزفذار دیجیشبَ

 ٞٓ ٔخبِف ٞبی طیف اس ٔؾبثٝ ٞبی رً٘ ٚجٛد دِیُ ثٝ ٞٓ اٚلبر ٌبٞی. اعز ٍ٘بسیٛ اس سز راحز ٚیذئٛ در عجش دزدٜ ٘ٛردزداسی خبطز ٕٞیٗ ثٝ. وٙٙذ

 .ؽٛد ٔی اعشفبدٜ

  سبس؟ و آبی رنگ چرا

 اس اعشفبدٜ ثٝ ّٔشْ اِجشٝ وٝ ٔیٍزدد اعشفبدٜ( ٍ٘بسیٛ رٚی ثز سقٛیز ثجز) فیّٕجزداری در آثی رً٘ اس ٔؼٕٛالً.  فیّٓ ٘ٛع یب ٚ عٙغٛر ٘ٛع ػّز ثٝ سٟٙب

 وٝ ؽٛد ٔی اعشفبدٜ عجش رً٘ اس(  دیجیشبِی ٚ ٚیذئٛیی ٞبی دٚرثیٗ ی ٚعیّٝ ثٝ سقٛیز ثجز) سقٛیزثزداری در ٚ ثبؽذ ٔی وبر ایٗ ٔخقٛؿ ٍ٘بسیٛ

 عٙغٛر. ٔیىٙٙذ ثجز دیٍز طیفٟبی ثٝ ٘غجز ٘ٛیش وٕشزیٗ ثب را عجش رً٘ طیف سقٛیزثزداری دٚرثیٟٙبی غبِجبً. دارد دٚرثیٗ عٙغٛر ٘ٛع ثٝ ثغشٍی اِجشٝ

 ٔیٍزدد عجت أز ایٗ وٝ ٔیجبؽٙذ دارا را سؾىیُ لزٔش ٚ آثی ٞبی رً٘ ثٝ ٘غجز ثیؾشزی عجش رً٘ ثٝ حغبط عطٛح اس سقٛیزثزداری ٞبی دٚرثیٗ اغّت

 اغّت“ ی جّٕٝ اس وٝ وٙیذ دلز اِجشٝ.  ؽٛد اعشفبدٜ وزٚٔبوی سٔیٟٙی دظ ثزای عجش رً٘ اس اعز ثٟشز دظ. اؽذ ة عجش رً٘ در ٘ٛیش وٕشزیٗ وٝ

 ٚ عجش ی سٔیٙٝ دظ اس اعشفبدٜ ٔطبِت، ٔجٙبی ٟ٘بیز در. ٕ٘یىٙٙذ سجؼیز لبٖ٘ٛ ایٗ اس دٚرثیٟٙب اس ثزخی ٚ ؽذٜ اعشفبدٜ ”سقٛیزثزداری دٚرثیٟٙبی

 ٕٞیٗ.  ٌزدد اعشفبدٜ ٕ٘یىٙٙذ ٔٙؼىظ را ٘ٛر وٝ ضخیٕی ٞبی دزدٜ اس ثبیذ وزٚٔبوی در.  اعز خٛة سیٕی وبر یه حبفُ خٛة وزٚٔبوی یه. آثیغز

 ٞٓ اجغبْ ٘جبیذ فحٙٝ در.  ؽٛد ا٘جبْ سز سٕیش ٚ سز راحز وزٚٔبوی وبر ٚ ٘ؾذٜ دیذٜ دزدٜ رٚی ٞب وبراوشز عبیٝ وٝ ٔیؾٛد ثبػث خٛة دزداسی ٘ٛر طٛر

 ٘زْ وبرثزد افشایؼ ثب. … ٚ وزد اعشفبدٜ دلیك ٞبی افىز ٚ ٔٙبعت افشار ٘زْ اس.  ثبؽذ داؽشٝ ٚجٛد دزدٜ رً٘ ثٝ ٘شدیه ”سزجیحب حشی یب ٚ رً٘

 ٌزٚٞی دذیزای ٕٞٛارٜ ثشري ٚ وٛچه اعشٛدیٛٞبی. اعز ؽذٜ ٔشذاَٚ لجُ اس ثیؾشز وزٚٔبوی، اس اعشفبدٜ رٚسٞب ایٗ ٚیضٜ، ٞبی جّٜٛ ٚ ادیز افشارٞبی

 .وٙٙذ ٔی اعشفبدٜ عجش ٚ آثی ٞبی دزدٜ اس ٔغشٙذ ٚ داعشب٘ی ٞبی فیّٓ حشب ٚ دالسٛ ضجط سجّیغبسی، ٞبی فیّٓ عبخز ثزای وٝ ٞغشٙذ
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 ؟ بسازیم کروماکی پرده یک چطور:  سوم

 یه آٖ جشٚ وٝ ؽٕب. وٙٙذ ٔی را وبر ٕٞیٗ ٞٓ جٟبٖ ٔزدْ درفذ ۵۵ سمزیجب. )ثٍیزیٓ وزٚٔبوی عجش یب آثی ثب خٛاٞیٓ ٔی وٝ ٌیزیٓ ٔی ایٗ ثز را فزك

 .٘یغز ٔٙبعت وزٚٔبوی ثزای عجشی ٞز یب آثی ٞز ثذا٘یٓ ثبیذ. دارد ٚجٛد وزٚٔبوی دزدٜ یه عبخز ثزای راٜ ٞب دٜ( ٘یغشیذ؟ درفذ

 :ها اي حرفه:  اول

 ٔی. دارد ٚجٛد ثبسار در وبر ایٗ ثزای ٔخقٛؿ رٍ٘ی ٘ٛارٞبی یب وزٚٔبوی ٔخقٛؿ ٞبی دزدٜ. وٙٙذ ٔی اعشفبدٜ وزٚٔبوی ٔخقٛؿ ٔٛاد اس ٞب ای حزفٝ

 .اعز اِؼبدٜ فٛق ٚ آٔذٜ ایزاٖ ثٝ سبسٜ وزٚٔبر ٘بْ ثٝ ٞٓ جذیذی عیغشٓ. وزد اعشفبدٜ ٞٓ وزٚٔبوی ٔخقٛؿ رً٘ اس سٛاٖ

 یه ثب را ٔزثغ ٔشز ۳ سب سٛا٘یذ ٔی.  ؽذٜ سؼزیف وزٚٔبوی ثزای ٚ اعز دالعشیه رً٘ ٘ٛع یه. سٛٔبٖ ٞشار ۰۱ ؽٛد ٔی اػ ِیشزی یه:  کروماکی رنگ

 .اعز ثٟشز ثمیٝ اس وٝ وٙذ ٔی سِٛیذ را وزٚٔبوی ٔخقٛؿ رً٘ ، اعز ٘ٛری ٞبی فیّشز عبس٘ذٜ وبرخب٘ٝ یه وٝ ROSCO. وٙیذ رً٘ لٛطی

 را دبرچٝ. اعز رً٘ خبوغشزی دبرچٝ ایٗ ػبدی حبِز در. ؽٛد ٔی اعشفبدٜ ؽذٜ عبخشٝ وزٚٔبوی ٔخقٛؿ وٝ ای دبرچٝ اس عیغشٓ ایٗ در : کرومات

 یب آثی ٘ٛر ، وٙیذ ٔت رٚؽٗ را حّمٝ ٚلشی.  ثٙذیذ ٔی ِٙش دٚر وٙذ ٔی وبر LED ثب وٝ را ٘ٛری ٔخقٛؿ حّمٝ یه حبال.  وٙیذ ٔی ٘قت عٛصٜ دؾز

 دٚثبرٜ را عجش یب آثی ٘ٛر ٞب وزیغشبَ ایٗ. اعز وٛچه وزیغشبَ ٞب ٔیّیٖٛ دبرچٝ داخُ. ؽٛد ٔی سبثب٘ذٜ دبرچٝ ثٝ حّمٝ اس LED وٛچه ٞبی چزاؽ عجش

 رً٘. ٘یغز ػبدی ٞبی دزدٜ ٞبی فًٙ ٚ دً٘ ثٝ ٘یبسی ٞیچ دیٍز. ثیٙذ ٔی عجش یب آثی یىذعز را دبرچٝ دٚرثیٗ ٘شیجٝ در. وٙٙذ ٔی ٔٙؼىظ ِٙش ثٝ

 خبطز ٕٞیٗ ثٝ. داؽز خٛاٞیذ یىذعز ٘ٛر ، وٙیذ رٚؽٗ را وزٚٔبوی ریًٙ اٌز ٞٓ ٔطّك سبریىی در. خٛاٞذ ٕ٘ی ٞٓ ٘ٛردزداسی حشی. ٘ذاریذ السْ ٞٓ

 ٔشز ۷ اجبرٜ لیٕز ٚ. وٙیذ اجبرٜ سٛٔبٖ ٞشار ۳ ۱رٚسی ثبیذ را اػ ٔشزی ۰. اعز ٌزاٖ وٕی سجزثی وبر ثزای اِجشٝ. ؽٛد ٘ٛردزداسی عٛصٜ اعز السْ فمط

 .اعز راحز خیّی أب. اعز سٛٔبٖ ٞشار ۰۹۱ رٚسی ٞٓ ٔشزػ ۹ در

 ؟ بسازیم کروماکی پرده یک چطور

 سبٖ عٛصٜ اٌز) اعز عجش ٔٗ دیؾٟٙبد. رٚیٓ ٔی عجش یب آثی دبرچٝ یه د٘جبَ ٚ ؽٛیٓ ٔی خیبَ ثی را وزٚٔبر ٚ رً٘ ٚ وزٚٔبوی ٔخقٛؿ دبرچٝ:  اول

 (٘ذٛؽیذٜ آثی اس ٔىُٕ ٞبی رً٘ یب آثی

 

 بخریم؟ اي پارچه چه

 :وٙیٓ ٔی ثزرعی ٞٓ ثب را دبرچٝ چٙذ. ٘جبؽذ ثزاق ثب٘یب ٚ ثبؽذ ضخیٓ اٚال وٝ خزیذ ثبیذ را ای دبرچٝ

 یب ای فیزٚسٜ آثی. وٙیذ دلز را رً٘ ٘ٛع ثبیذ فمط.( اعز عفیذ چّٛار چٖٛ. )وٙیذ رً٘ را دبرچٝ ثخٛاٞیذ وٝ اعز خٛة ٚلشی ثزای یىی ایٗ: چّٛار -۰

 .ٔؼِٕٛی رٚؽٗ ٘یٕٝ آثی. ٘یغز ٔٙبعت افال ای عزٔٝ

 خیّی ٞٓ رٍ٘ؼ. اعز یىذعز ٞٓ ٚ وٙذ ٕ٘ی ٔٙؼىظ را ٘ٛر ٞٓ ، اعز عخز ٞٓ. اعز ػبِی وٝ وٙیذ دیذا اٌز خٛة عجش یب آثی وشبٖ:  وشبٖ-۰

 .دارد عخشی وٕی ٘قت فمط. رٚد ٔی عخز
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 ٘بسن آ٘مذر أب. اعز خٛة ٚ عجه خیّی وٝ اعز درعز. اْ وزدٜ دیؾٟٙبد چٙذ ثٍٛیٓ وٝ ٘ٛؽشٓ فمط را ایٗ ثخٛاٞیذ را راعشؼ: ٔقٙٛػی اثزیؾٓ-۳

 !وٙذ؟ ٔی اعشفبدٜ وزٚٔبوی ثزای را اثزؽٓ ػبلّی آدْ وذاْ آخز …اعز ٌزاٖ. وٙذ ٔی ٔٙؼىظ ٞٓ را ٘ٛر. ثغٛسد ٘ٛردزداسی ٔٛلغ ؽبیذ وٝ اعز

 .ثخزیذ را ٔبسؼ فمط. دارد یىذعز رً٘ ٞٓ ٚ اعز عجه ٞٓ. ٕبعزؽ ا٘شخبة ثٟشزیٗ ایٗ:  اعشز دّی-۲

 بخریم؟ متر چنذ

 ثبثز ؽبر ٔذیْٛ ٕ٘بی یه ثزای. طّجذ ٔی را ثیؾشزی اثؼبد طجیؼشب ٌیزدٚ ٔی لزار ثىزا٘ذ در دزدٜ وٝ ثبؽذ حٛاعشبٖ فمط. خٛاٞیذ ٔی خٛدسبٖ ٞزچمذر

 سٛا٘یذ ٔی سذٚیٗ ٔٛلغ. اعز وبفی ثبؽذ وزٚٔبوی ٞٓ عٛصٜ حبؽیٝ.  ثش٘یذ دزدٜ را عٛصٜ ثىزا٘ذ وُ ٘یغز السْ. ثخزیذ ٔزثغ ٔشز ۰ حذالُ ٘فز یه اس

 .ثجزیذ وزٚٔبوی ِجٝ سب را عٛصٜ اطزاف

 کنیم؟ نصب چطور

. ثبؽذ دبرچٝ رٚی ٘جبیذ ٞٓ ِىٝ. وٙیذ اسٛ ٘قت ار لجُ حشٕب حشٕب دارد چزٚن دبرچٝ اٌز. وٙیذ ٚفُ دیٛار ثٝ ، ٘یغز ضخیٓ سبٖ دبرچٝ اٌز وٙیذ عؼی

 خبرجی ٔحیط در اٌز. ثٕب٘ذ فبف سب ثٍذاریذ ٚس٘ٝ دبرچٝ سیز ، وٙیذ آٚیشاٖ یىجب اس را دبرچٝ خٛاٞیذ ٔی اٌز. ؽٛد ٘قت یىذعز ٚ فبف وبٔال ثبیذ دبرچٝ

 فبف فبف فبف. ثخٛرد ٘زْ سىبٖ ثبد ثب ٘جبیذ دبرچٝ ، ٌیزیذ ٔی سقٛیز

 کروماکی در سوشه و نورپردازي:  چهارم

 حشٕب دزدٜ ٘ٛردزداسی:  جبعز ٕٞیٗ وزٚٔبوی لغٕز سزیٗ عخز. دزدٜ خٛد ٚ( ٞب عٛصٜ یب) عٛصٜ:  داریذ عٛصٜ دٚ افُ در ؽٕب وزٚٔبوی ٕ٘بی یه در

 ٘ٛر ٚ دزدٜ ٘ٛر ٚ افشذ ٕ٘ی دزدٜ رٚی( وٓ خیّی ِٚٛ) عٛصٜ عبیٝ ایٙطٛری( اعز ثٟشز ثیؾشز ٚ ٔشز ۳. )ثٍذاریذ فبفّٝ ٔشز ۰ حذالُ دزدٜ ٚ عٛصٜ ثیٗ

 ٚ ؽٛد ٔی سیبد ٔیذاٖ ػٕك ٞٓ ٚ ؽٛ٘ذ ٕ٘ی لبطی ٞٓ ثب ٘ٛرٞب ٞٓ چٖٛ. اعز ثٟشز ثبؽذ ثیؾشز فبفّٝ ایٗ ٞزچمذر. وٙٙذ ٕ٘ی دیذا سذاخُ ٞٓ ثب عٛصٜ

 لزار وٝ ثبؽذ حٛاعشبٖ. ثذٞیذ را سبٖ عٛصٜ ٘ٛر اَٚ حبال .ؽٛ٘ذ ٔی ٔحٛ ٘ٛری ٞبی ِىٝ ٚ ٞب دیظ ٚ ِه ٚ ؽٛد ٔی فّٛسز دزدٜ سقٛیز خبطز ٕٞیٗ ثٝ

 جبی ثٝ سقٛیزی چٝ اعز لزار وٝ وٙیذ سٛجیٝ ٞٓ را خٛدسبٖ ٚ ثبسیٍز. وٙیذ سٙظیٓ ٔجٙب ٕٞبٖ ثز را عٛصٜ ٘ٛر ثٙبثزایٗ. ثبؽذ وجب در عٛصٜ اعز

 اس سبثّٛٞبیی در را ثبسیٍز وٝ ثٛد لزار ، وزدْ ٔی سقٛیزثزداری را آرر ٚیذئٛ یه ٚلشی ٔٗ خٛد ٔثال!. ثٍیزیذ حظ یب ثٍیزد حظ ثشٛا٘ذ سب ثیبیذ وزٚٔبوی

 ثز را ٘ٛردزداسی ثؼذ. وزدیٓ ٘مبؽی ، سبثّٛ ٔحُ در را عٛصٜ وبِه رٚی ٚ ٌزفشیٓ رٍ٘ی دزیٙز را ٘مبؽی ٞز اَٚ دظ. ثجیٙیٓ رأجزا٘ذ ٚ ٔٛ٘ٝ ، ٍٚ٘ٛي

 ٚ ثبال اس را ٘ٛر یه ٞٓ ٔٗ دظ. سبثیذ ٔی اسبق وُ ثز ثبالیی دٙجزٜ اس ٘ٛری افّی ٘مبؽی در ٚ ثٛد ٘ؾغشٝ فٙذِی رٚی عٛصٜ ٔثال. دادْ ا٘جبْ سبثّٛ ٔجٙبی

 چٖٛ. اعز ثٟشز دیجیشبَ ثزای عجش رً٘ وٝ ٌفشٓ ثبؽذ یبدسبٖ اٌز. ثزٚیذ دزدٜ ٘ٛر عزاؽ ثٝ وزدیذ وبُٔ را عٛصٜ ٘ٛر ٚلشی .ا٘ذاخشٓ ثذ٘ؼ رٚی چخ

 سذاخُ ٞٓ ثب ٘ٛرٞب ثبؽٙذ ٘شدیه ٞٓ ثٝ دزدٜ ٚ عٛصٜ اٌز. ثجیٙیذ رً٘ یه را دزدٜ وُ دٚرثیٗ سب ثبؽذ یىذعز آ٘مذر ثبیذ دزدٜ ٘ٛر. خٛرد ٔی ٘ٛر وٕشز

 ٘ٛر ثبیذ حبَ ٞز ثٝ وٙذ خزاة را وزٚٔبوی ٚ ثیفشذ عٛصٜ اس ٞبیی لغٕز رٚی دزدٜ ٘ٛر ا٘ؼىبط اعز ٕٔىٗ. وزد خٛاٞذ خزاة را ٘ٛر دٚ ٞز ٚ وٙذ ٔی

 غیز فٛرر ثٝ ساٚیٝ ثب طزف دٚ اس را ٔٙجغ دٚ ٞز. اعز ٚار ۰۱۱۱ لذرر ثب ٘ٛری ٔٙجغ دٚ اس اعشفبدٜ راٜ ثٟشزیٗ. ثجزیذ وبر ثٝ دزدٜ ثزای را سیبدی

 وٝ طٛری. وٙیذ طزاحی عٛصٜ ثزای ٞٓ الیز ثه ٘ٛر یه اعز ثٟشز .ثبؽذ دیٍزػ لغٕز اس سز رٚؽٗ دزدٜ جبی یه ٘جبیذ. ثشبثب٘یذ دزدٜ ثٝ ٔغشمیٓ

 یه عٛصٜ ثبالی ٚ دؾز اس وبر ایٗ ثزای. ثٍیزیذ وزٚٔبوی سٛایذ ٔی ثٟشز خیّی ایٙطٛری. ثبؽذ ثذ٘ؼ ٞبی لغٕز عبیز اس سز دز٘ٛر عٛصٜ ثذٖ حبؽیٝ

 خبرج اس ػىظ ؽٛد ٕ٘ی. ایٙجب ٌذاؽشٓ ٔی ٚ وؾیذْ ٔی را ایٟٙب ٘مؾٝ ؽذ ٔی وبػ. )ثشبثب٘یذ درجٝ ۲۹ ساٚیٝ ثب عٛصٜ دؾز ثٝ SPOT ٘ٛری ٔٙجغ

 دزدٜ ٔخبِف وبٔال ٞبی رً٘ اس ٘یغز ٟٔٓ خیّی ثزایشبٖ اٌز. ثبؽذ ٞٓ عٛصٜ ٞبی ِجبط ثٝ حٛاعشبٖ راعشی (وزد؟ اضبفٝ ایٙجب ٔطبِت ثٝ ایٙشز٘ز

 ثب ۲:۰:۰ دٚرثیٗ یه ثب داریذ وٝ ثبؽذ حٛاعشبٖ. ؽٛد حذف وبٔذیٛسز در عجش رً٘ ثب ٕٞزاٜ ٞٓ ای فیزٚسٜ حشی ٚلز یه اعز ٕٔىٗ. وٙیذ اعشفبدٜ

. اعز ٟٔشبثی الٔخ اس اعشفبدٜ سز خزج دز وٕی اِجشٝ ٚ دیٍز وبر یه !ٔیّیٛ٘ی ۰۱ ای حزفٝ دٚرثیٗ یه ٘ٝ ٌیزیذ ٔی سقٛیز سٛٔبٖ ٔیّیٖٛ ۰ سیز لیٕز

 وبر دٚرثیٗ دؾز را ٘ٛری ثبوظ ایٗ( ٞب ثٛرد ثیُ ٞبی ٘ٛر ٔثُ) ثٍذاریذ وبر را ٟٔشبثی الٔخ چٙذ سخشٝ چٙذ رٚی ، داریذ را اػ حٛفّٝ ٚ سٛا٘یذ ٔی اٌز

 .داؽز خٛاٞیذ یىذعشی ٚ عبیٝ ثذٖٚ سقٛیز. ثٍذاریذ
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 کنیم؟ تصویربرداري چطور

 حجٓ طجیؼشب. ثبؽذ داؽشٝ ٚجٛد وزٚٔبوی دالٖ چٙذ یب یه ؽٕب فیّٓ در دارد أىبٖ .سقٛیزثزداری عزاؽ رٚیٓ ٔی وزدیذ سٕبْ را ٘ٛردزداسی وٝ حبال

 – سبٖ وزٚٔبوی ٕ٘بٞبی ثزای اعز ثٟشز. ثبؽیذ ٌزفشٝ ٔؼِٕٛی وٓ ٞٙذی دٚرثیٗ یه ثب را فیّٕشبٖ دارد أىبٖ. ثٛد خٛاٞذ وزٚٔبوی ؽٕب فیّٓ اس دبییٙی

 ثزایشبٖ DVX100 یب XL2 یب XL1s یب ۰۶۱ ٚی دی ٔیٙی دٚرثیٗ یه. ثٍیزیذ ثٟشزی دٚرثیٗ ٚ وٙیذ خزج وٕی – ثٍیزد ٚلز رٚس ٘قفٝ یه ؽبیذ وٝ

 ٚ وٙذ ٕ٘ی وزٚٔبوی در ثزایشبٖ فزلی ٞیچ وٝ ٘زٚیذ ٞب HDV عزاؽ ثٝ ٚلز یه. سٛٔبٖ ٞشار ۰۶ حذٚد ؽٛد ٔی رٚسػ یه اجبرٜ لیٕز. اعز ٔٙبعت

 ثب چٝ. وٙذ ٕ٘ی فزلی فٛرر ٞز در.( ثٍیزیذ HDV ثبیذ ٞٓ را وزٚٔبوی طجیؼشب ایذ ٌزفشٝ HDV را فیّٓ وُ اٌز. )اعز ٔشفبٚر ٞٓ عیٍٙبِؼ ٚ وبدر

 ٟٔٓ ایٗ. وٙیذ ثبال٘ظ ٚایز را سقٛیزسبٖ حشٕب وبری ٞز اس لجُ. ثبؽذ DV حذالُ وٝ اعز ایٗ ٟٔٓ. خبٍ٘ی دٚرثیٗ یه یب ای حزفٝ ٘یٕٝ دٚرثیٗ یه

. اعز ۹۱ ػبدی حبِز در دٚرثیٗ ؽبسز .دٞیذ ا٘جبْ عٛصٜ ٔجٙبی ثز ٚ ٘ٛردزداسی اسٕبْ اس ثؼذ را ثبال٘ظ ٚایز. ؽٛد ضجط درعز دلیمب ٞب رً٘ وٝ اعز

 ؽٛد ٔی ثبػث وبر ایٗ ٌزفشٗ وزٚٔبوی در. ؽٛد ٕ٘ی ٔبر عٛصٜ عزیغ حزوز ایٙطٛری. اعز ٔٙبعت خیّی ۰۹۱ یب ۰۰۹. ثجٙذیذ را ؽبسز وزٚٔبوی ثزای

 ٔجٙبی ثز را دیبفزآٌ .ؽٛد ٔی ٔبر فزیٓ در عٛصٜ ٚ ٌیزیٓ ٔی ػىظ دبییٗ عزػز ثب ػىبعی در وٝ ٚلشی ٔثُ. ؽٛ٘ذ ادغبْ ٞٓ ثب دزدٜ رً٘ ٚ عٛصٜ سب

. ؽذ خٛاٞذ سز یىذعز ٚ سز ٔحٛ دزدٜ چٖٛ. اعز ثٟشز ثبسسز چمذر ٞز. ثٍیزیذ ثبس ثبیذ را دیبفزآٌ طجیؼشب ثٙذیذ ٔی را ؽبسز ٚلشی. وٙیذ سٙظیٓ ؽبسز

 ففز حشٕب Gain. ٘ىٙیذ اضبفٝ سقٛیز ثٝ دیجیشبَ افشایؾٍز ٚ سقٛیزی افىز ٞیچ !(دیٍز؟ ایذ ٌذاؽشٝ دزدٜ اس جّٛسز ثیؾشز یب ٔشز ۰ حذالُ را عٛصٜ)

 ؽذٖ اضبفٝ ثب ٚ ٟ٘بیز در آح وّٛس یه. دارد افّی وبدر ثب ٘غجشی چٝ ٟ٘بیی سقٛیز در عٛصٜ دلیمب وٝ ثذا٘یذ. ٘جٙذیذ ٕٞیٙطٛری را لبثشبٖ ا٘ذاسٜ .ثبؽذ

 اِجشٝ. ثبؽٙذ ٔٙطجك ٞٓ ثب وب٘ٛ٘ی فبفّٝ ٘ظز اس عٛصٜ سقٛیز ٚ سٔیٙٝ سقٛیز وٝ اعز ٟٔٓ خیّی ایٗ. سّٝ؟ یب ٘زٔبَ یب ؽٛد ٌزفشٝ ٚایذ ِٙش ثب ثبیذ ، سقٛیز

 .اعز آرسیغشی – سىٙیىی جٕؼی حٛاط یب عّیمٍی ثذ یه ٚ ٘ذارد وزٚٔبوی ثٝ رثطی إٞیشؼ

 کروماکی تذوین

 افشاری ٘زْ چٝ ثب ثٍٛییذ ٕٞیٙجب ، سذٚیٗ ثٝ رعیذیذ ٚ ٌزفشیذ وزٚٔبوی اٌز. ثٍیزیذ وزٚٔبوی سذٚیٗ چطٛر افشار ٘زْ ٞز در ثٍٛیٓ االٖ سٛا٘ٓ ٕ٘ی ٚالؼب

 ، Avid Studio ، Avid Liquid ، EDIOS ، Final cut pro ٔٛرد در أب. دا٘ٓ ٕ٘ی ٚالؼب را ٞب افشار ٘زْ ٕٞٝ اِجشٝ.) ثٍٛیٓ ثزایشبٖ وٝ وٙیذ ٔی وبر

Video Toster ، Premier ، UOLID Video Impact ، Velocity ، After Effects ، Composition ، Commotion Effects در 

. سز٘ذ ای حزفٝ ٞب ثؼضی حبال.  ٞغشٙذ ٞٓ ؽجیٝ خیّی ٞب اثشار. اعز وزٚٔبوی ثب وبر ٘حٜٛ ، اعز ٔؾشزن افشارٞب ٘زْ ایٗ ٕٞٝ در آ٘چٝ .(خذٔشٓ

 سٛا٘ٙذ ٔی( VFX) سزٚوبص افشارٞبی ٘زْ ٞٓ ٚ سذٚیٗ ٞبی افشار ٘زْ ٞٓ .ٌیزیذ ٔی ثٟشزی وزٚٔبوی ، ثبؽذ سز لٛی وزٚٔبوی در افشار ٘زْ ٞزچمذر

 ٔی دیذا FX یب VFX لغٕز در را وزٚٔبوی اثشار .اعز عخز ثزایشبٖ آٟ٘ب ثب وبر أب. ٔیٍیز٘ذ وزٚٔبوی ثٟشز خیّی سزٚوبص ٞبی افشار ٘زْ. ثٍیز٘ذ وزٚٔبوی

 وزٚٔبوی ٔحیط ٚارد حبَ ٞز ثٝ. ثبؽذ وزدٜ جٕغ لغٕز یه در را وزٚٔبوی اثشار ٕٞٝ یب وزدٜ جذا را عجش ٚ آثی دزدٜ ؽٕب افشار ٘زْ دارد أىبٖ. وٙیذ

 ثٝ ، وٙیذ ثبس وزٚٔبوی ٔحیط در(  GB ۰۰ ؽٛد ٔی عبػشؼ یه ٚ اعز ۰۹mbs ٚ ایذ وزدٜ وذچز FireWire ثب ٔغّٕب وٝ) را سقٛیزسبٖ ٚلشی .ؽٛیذ

 ٞز ALFA آٖ در ؽٕب حبال. دٞذ ٔی ALFA ٔحیط یه جبی را خٛدػ حبال وزٚٔبوی رً٘. ؽٛد ٔی حذف ؽٕب عجش یب آثی رً٘ اسٛٔبسیه طٛر

 Blue یب ثبیذ. )دٞذ ٔی ٘ؾبٖ را اػ دبییٙی الیٝ وٝ فشٛؽبح در سقٛیز یه خبِی ٞبی لغٕز ٔثُ دلیمب. دیذ خٛاٞیذ رً٘ جبی ثٝ ، ثٍذاریذ سقٛیزی

Screen یب وٙیذ ا٘شخبة را Green Screen) 
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 :بیفتذ است ممکن اتفاق چنذ

 طٛر ثٝ رً٘ اَٚ ٕٞبٖ ٚلز ٞیچ ، وٙٓ راحششبٖ اِجشٝ!. )ؽذیذ ثز٘ذٜ,  ؽٕب آفزیٗ. ثٕب٘ذ عٛصٜ فمط ٚ ؽٛد حذف اسٛٔبسیه ثىزا٘ذسبٖ ٕٞٝ دارد أىبٖ-

 (سٛٔب٘ی ٔیّیٖٛ دٜ چٙذ ٞبی عیغشٓ ثب ٚ اعشٛدیٛ در ٘ٝ ایٓ ٌزفشٝ وزٚٔبوی سجزثی فٛرر ثٝ ٔب. ؽٛد ٕ٘ی حذف وبُٔ

 !(وٙیذ دلز عٛصٜ ٘ٛر ٚ ٞب ِجبط ا٘شخبة در وٝ ثٛدْ ٍ٘فشٝ ٍٔز. )ؽٛد حذف عٛصٜ ثذٖ اس ثخؾی ٕٞزاٜ ثٝ رً٘ اس ثخؾی دارد أىبٖ-

 .٘ؾٛد حذف سقٛیز ٔبثمی دیىغُ چٙذ جش دارد أىبٖ-

 .ثزٚیذ وزٚٔبوی اثشار عزاؽ ثٝ ثبیذ ؽٕب ، عْٛ ٚ دْٚ حبِز در

 .وٙیذ سیبد ٚ وٓ را رً٘ عیٍٙبَ دأٙٝ سٛا٘یذ ٔی اثشار ایٗ اس اعشفبدٜ ثب. اعز Trashold ٔفیذ اثشار اس یىی

 وٙذ ٔی خبِـ را رً٘ ٚ ٌیزد ٔی را رً٘ ثب ؽذٜ لبطی ٘ٛر سشٕٝ اثشار ایٗ. اعز Luma cutoff ثؼذی اثشار

 ٚ ٌیزد ٔی دبیٝ را( رٍ٘ی ٞز یب) عجش یب آثی رً٘ اثشار ایٗ. ؽٛد ٔی دیذا سز ای حزفٝ افشارٞبی ٘زْ در اِجشٝ وٝ Smooth ٘بْ ثٝ ٞغز ٞٓ دیٍزی اثشار

 ثغشٝ ؽبسز چمذر ٞز. وٙذ حذف را عٛصٜ ثب ؽذٜ ادغبْ ٞبی حبؽیٝ سٛا٘ذ ٔی ٞٓ LINEAR KEY .وٙذ ٔی یىذعز ٚ آٚرد ٔی در رً٘ آٖ ثٝ را دزدٜ وُ

 وٝ ٞغز ٞٓ دیٍزی ٞبی اثشار .٘جبؽذ آٖ ثٝ ٘یبسی ؽبیذ ایٟٙب رػبیز فٛرر در حشی. وٙذ ٔی ػُٕ ثٟشز اثشار ایٗ ، ثبؽیذ ٌزفشٝ ثٟشزی الیز ثه ٚ سز

 ٚ ثٍیزیذ درعز سقٛیز ٘شٛا٘یذ ٟ٘بیز در دارد أىبٖ. ؽٛد وبُٔ وزٚٔبوی سب ثزٚیذ ٚر اثشارٞب ایٗ درجٝ ثب ثبیذ آ٘مذر .اعز YUV ٔخقٛؿ ٚ سز ای حزفٝ

 ٚ وٙیذ وٙغُ را سٙظیٕبر. آٚردٜ وٓ رً٘ ٔٛرد در دٚرثیٙشبٖ حبَ ٞز ثٝ یب ٘جٛدٜ درعز وزٚٔبوی ٘ٛر ٚ رً٘ یؼٙی ایٗ. ؽٛد دار د٘ذا٘ٝ عٛصٜ حبؽیٝ

 عٛصٜ ٘ٛر ٚ رً٘ دارد أىبٖ. وٙیذ درعز را وزٚٔبوی رً٘ ، ٞب رً٘ ٘غجز وزدٖ دبییٗ ٚ ثبال ثب وٙیذ عؼی ٚ ؽٛیذ سذٚیٙشبٖ افشار ٘زْ رً٘ ٔحیط ٚارد

. دٞیذ ا٘جبْ را وزٚٔبوی سٙظیٕبر دٚثبرٜ حبال. وٙیذ سز یىذعز سٛا٘یذ ٔی چٝ ٞز را دزدٜ ٘ٛر ٚ رً٘ وٙیذ عؼی. ٘یغز ٟٔٓ فؼال وٝ ثزیشد ٞٓ ثٝ ٞٓ

. ثزٌزدا٘یذ اَٚ حبِز ثٝ( اعز عٛصٜ ٘ٛر فمط دیٍز وٝ) را سقٛیز ٘ٛر حبال ٚ ثزٚیذ رً٘ ٔحیط ثٝ دٚثبرٜ ، وزٚٔبوی حذف اس ثؼذ. ؽذ خٛاٞذ ثٟشز لطؼب

 افشار ٘زْ ثب ٞزچمذر ٔٛالغ ایٗ در. آیذ ٕ٘ی در آة اس درعز وزٚٔبوی اٚلبر ٌبٞی ٞٓ ای حزفٝ ٞبی دزٚصٜ در حشی .ایذ سدٜ وّه وبٔذیٛسز ثٝ ایٙطٛری

 ، داؽز ٞٓ ٔؼزٚفی ٚ ای حزفٝ ثغیبر سقٛیزثزداری ٔذیز وٝ وّیخ ٚیذئٛ یه ثزای .اعز سز وبُٔ اثشار چٖٛ ، اعز ثٟشز ٘شیجٝ ، وٙیٓ وبر سزی ای حزفٝ

 سزٚوبص ٔذیز ٚ سذٚیٍٙز وٝ ٔٗ( ثٛد٘ذ ٌزفشٝ ثشبوٓ ثب را وزٚٔبوی ایٙىٝ ٚجٛد ثب. )٘جٛد خٛة وزٚٔبوی در ٘شیجٝ ثبس أب ، سد٘ذ آثی رً٘ ثبر ۵ را اسبق یه

 ٞیچ ثٝ اٌز. ثزد ٞٓ سیبدی سحٕز وٝ وزدْ درعز Aftereffects در را وزٚٔبوی ٞبی دالٖ ٟ٘بیز در. ٘ؾذ ٚ وزدْ اعشفبدٜ افشار ٘زْ ۳ اس ثٛدْ وّیخ

 یه ثٝ را وزٚٔبوی ٌزفشٗ ؽٛیذ ٔججٛر ؽبیذ فمط. ٘زفشٝ ثبد ثٝ سحٕبسشبٖ. ٘جبؽیذ ٘براحز خیّی ، ثٍیزیذ را درعز وزٚٔبوی سقٛیز ٘شٛا٘غشیذ ٚجٝ

. ثٍیزیذ سٕیش خیّی وزٚٔبوی( ۰۶۱ ٔثُ) ای حزفٝ ٘یٕٝ دٚرثیٗ یه ثب سٛا٘یذ ٔی ٔٛارد درفذ ۶۱ در أب. ثذٞیذ را اػ ٞشیٙٝ ٚ ثغذبریذ اعشٛدیٛ

 را عیٕب ٚ فذا ٞبی وزٚٔبوی اس خیّی. وٙیذ خزج اعشٛدیٛ یه در وزٚٔبوی حذف ثزای را دٚرثیٗ رٚس یه اجبرٜ دَٛ ثزاثز ۳ ؽٛیذ ٕ٘ی ٔججٛر ایٙجٛری

 وزٚٔبوی .ؽٛد ٔی ثخؼ رضبیز ٘شیجٝ أب. دٞٙذ ٕ٘ی ا٘جبْ ٞٓ را سقٛیزثزداری ٚ ٔٛارد٘ٛردزداسی اس خیّی سبسٜ ٚ ٌیز٘ذ ٔی DV ٔؼِٕٛی ٞبی دٚرثیٗ ثب

 چٝ دلیمب ثذا٘یٓ ثبیذ فمط. وٙذ ٔی ثبسسز فیّٕٟب در ٞٓ را خیبِٕبٖ افك حشی. وٙذ سز ٌغشزدٜ وٛسبٜ ٚ سجزثی ٞبی فیّٓ در را سجزثیبسٕبٖ دأٙٝ سٛا٘ذ ٔی

 وٙیذ سقٛر. آیذ ٔی دعز ثٝ سجزثٝ ثب فمط اػ آرسیغشی ٞبی وبری ریشٜ. ٌفشٓ سٛا٘غشٓ ٔی وٝ آ٘جب سب را اػ فٙی ٘ىبر. وزد آٖ اس ؽٛد ٔی ای اعشفبدٜ

 ، دبعخ ٚ دزعؼ ایٗ ثب ٕٞشٔبٖ ٚ ٔیذزعذ عئٛاالسی ؽذٜ ثزٌشار دیزٚس وٝ ای ٔغبثمٝ ٔٛرد در فٛسجبَ وبرؽٙبط یه اس دارد سّٛیشیٛ٘ی ثز٘بٔٝ یه ٔجزی

 عز دؾز وٝ اعز ؽىُ ثذیٗ وبر ایٗ ؽیٜٛ.  ٔیجیٙیذ را سقٛیز دٚ ٞز ٕٞشٔبٖ ؽٕب ٚ  ٔیؾٛد دادٜ ٕ٘بیؼ آٟ٘ب عز دؾز در دیزٚس ثبسی اس سقبٚیزی

 وبر ایٗ ٔخشـ افشارٞبی ٘زْ طزیك اس را عجش رً٘ ثزداری فیّٓ اس دظ ٚ ٔیىٙٙذ ٘قت رً٘ عجش دزدٜ یه ثزداری فیّٓ اعشٛدیٛی در ٟٕٔبٖ ٚ ٔجزی

  ٔیىٙٙذ حذف افىز افشز ٚ دزیٕیز ٔب٘ٙذ

 


