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 .ضٛد ٔی استفبدٜ داس خٙذٜ ٚ غبفٍّیشی بشای اٚلبت بسیبسی ـ سٚد ٔی پبییٗ یب ببال طشف بٝ افمی ٔحٛس حَٛ دٚسبیٗ:  تیلت حرکت

 حشوت تؼمیب ـ ٘ظش ٔٛسد ٘مطٝ یب ٟٔٓ وٙص یه سٛی بٝ بیٙٙذٜ تٛجٝ ـ  وشاٍ٘ی بی بشای اغّب ـ چپ یب ساست افمی ٔحٛس حَٛ حشوت  :پن حرکت

 ا٘ذاص چطٓ طَٛ دس ٚسیّٝ یب ضخص یه

 

 .ضٛد ٔی استفبدٜ تجبسی ٞبی فیّٓ دس ٘ذست بٝ ٚ وٙذ ٔی تبس سا تصبٚیش وٝ ٌٛیٙذ سا سشیغ پٗ  : شالقی پن

 دوربین های حرکت انواع

 دست سٚی حشوت -3 ا٘تمبِی - 2 اپتیىی -1 است ٘ٛع سٝ وّی طٛس بٝ دٚسبیٗ ٞبی حشوت

 صْٚ ِٙض طشیك اص ٚ است ثببت خٛد جبی دس دٚسبیٗ اپتیىی حشوت دس. است zoom back به صْٚ ٚ zoom in  ایٗ صْٚ حشوت ٕٞبٖ:  اپتیکی

 . سٚد ٔی جّٛ ٚ ػمب بٝ تصٛیش دٚسبیٗ

  ZOOM IN:  این زوم

 صاٚیٝ اص تصٛیش وٝ. ٔیببضذ ِٙض دس وب٘ٛ٘ی ی فبصّٝ تغییش بب وٝ وبدس ی ٔحذٚدٜ دس بش٘ذٜ جّٛ حشوت

 .ٔیطٛد تبذیُ تش فطشدٜ ٚ تش ٔحذٚد دیذ صاٚیٝ بب وبدسی بٝ ببص ای

  ZOOM BACK:  بک زوم

 ػىس بش ٚ.ببضذ ٔی ِٙض دس وب٘ٛ٘ی ی فبصّٝ تغییش بب وٝ است وبدس ی ٔحذٚدٜ دس بش٘ذٜ ػمب حشوت

 .است بیٙٙذٜ بٝ تشی ٌستشدٜ اطالػبت دادٖ ٚ بصشی ٞیجبٖ ایجبد جٟت لبُ حبِت

 ٔتحشن ٔحٛس سٚی بش -2 ثببت ٔحٛس سٚی بش - 1 است ٘ٛع دٚ بش خٛد ا٘تمبِی حشوت:  ا٘تمبِی

 ثابت محور روی بر انتقالی حرکت

 . پٗ pan  افمی ٔحٛس ساستبی دس حشوت -2 تیّت tilt ػٕٛدی ٔحٛس ساستبی دس حشوت -1:  

 دٚسبیٗ وٝ صٔب٘ی ٚ دٞیٓ ٔی ا٘جبْ سا تیّت ػُٕ دٞیٓ ٔی حشوت پبییٗ ٚ ببال طشف بٝ سا دٚسبیٗ وٝ صٔب٘ی است پبیٝ سٝ ثببت ٔحٛس تشیٗ وبسبشد پش 

 . ٌٛییٓ ٔی پٗ آٖ بٝ وٙذ حشوت ساست ٚ چپ سٕت بٝ

 : شود می بندی دسته نوع چهار بر پن

 آضٙبیی بشای حشوت ایٗ ضٛد ثببت پبیب٘ی ٘طمٝ دس ٚ دٞذ ادأٝ حشوت بٝ ثببت سشػت بب ٚ وٙذ حشوت بٝ ضشٚع ای ٘مطٝ اص دٚسبیٗ یؼٙی: ٔشٚسی پٗ

 . ضٟش یه ٞبی سبختٕبٖ ٕ٘بی وشدٖ ٔشٚس ٔثُ داسد وبسبشد ٔحیط بب بیٙٙذٜ

 . وشد خٛاٞذ تؼمیب ٚ ٕٞشاٞی سا آٖ دٚسبیٗ وٙذ حشوت طشفی ٞش بٝ سٛطٜ حشوت ایٗ دس:  تؼمیبی پٗ
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 افتبد اتفبق خطبیی اٌش ِٚی ضٛد ٔی د٘ببَ تٛپ فٛتببَ دس ٔثال.  ٔیطٛد د٘ببَ است تش ٟٔٓ بیٙٙذٜ بشای وٝ اتفبلی ٞش وٙىبضی پٗ دس:  وٙىبضی پٗ

 ...صٛست ٕٞیٗ بٝ ٚ ضٛد ٔی ٔٙتمُ داٚس بٝ ببصیىٗ اص تصٛیش بشسذ سش داٚس وٝ صٔب٘ی ٚ داسد ٔی ٍ٘ٝ ببصیىٗ سٚی وشدٜ سٞب سا تٛپ دٚسبیٗ

 ضٛد ٔی ٔطخص ٘ب ٚ ٔحٛ دٚسبیٗ سشػت خبطش بٝ سٛطٜ دٚ بیٗ فبصّٝ وٝ طٛسی بٝ دٞذ ٔی ا٘جبْ سا پٗ سشػت بب سٛطٜ دٚ بیٗ دٚسبیٗ:  پٗ سٛیچ

 . بٍیشیٓ تصٛیش دٚسبیٗ یه بب ٘فش دٚ ٌفتٍٛی اص بخٛاٞیٓ وٝ صٔب٘ی ٔثُ

 

 :سٚد ٔی بىبس ریُ ٔٛاسد دس ٚ است پبیٝ سٝ ٔحٛس سٚی بش پبییٗ یب ببال طشف بٝ دٚسبیٗ سش ػٕٛدی حشوت تیّت ( :Tilt) تیلت

 .ٔیطٛد ٌفتٝ( Tilt Down) داٖ تیّت پبییٗ بٝ تیّت حشوت ٚ( Tilt up) آپ تیّت ببال بٝ تیّت حشوت بٝ

 .دسٜ یه ػٕك تذسیجی ٕ٘بیص یب خشاش آسٕبٖ یه طبمبت سٚی بش حشوت ٕٞب٘ٙذ بضسي ٔٛضٛع یه ػٕك یب استفبع ٕ٘بیص ـ1

 دایٙبسٛس یه فیُ سش تب دْ اصسٚی حشوت ٔثُ ٔٛضٛع بضسٌی ٚ ػظٕت دادٖ ٘طبٖ ـ2

 ضیء دٚ بیٗ استببط یب ٚ ٔٛضٛع یه اجضاء بیٗ استببط ـ3

 .ٚی سش تب ا٘سبٖ یه وفطٟبی سٚی اص حشوت ٔثُ سٛطٜ یه جضئیبت ٕ٘بیص یب ضیء یه وّیت ٕ٘بیص ـ4

 دوربین حرکتی قوانین

 .وٙذ ٔی جّٜٛ ٔؼٙی بی دٚسبیٗ حشوت ٌٚش٘ٝ ببضذ ٚجٛدداضتٝ ببیذ ػّتی دٚسبیٗ حشوت بشای     -1

 .ضٛد ٔتٛلف سٛطٜ سپس ضٛد ٔتٛلف دٚسبیٗ اَٚ حشوت ا٘تٟبی وٙذٚدس حشوت دٚسبیٗ سپس وٙذ حشوت سٛطٜ اَٚ ٕٞیطٝ  -2

 .وٙیذ ٚحشوت فیّٕبشداسی بٝ الذاْ سپس وٙیذ تٕشیٗ سا حشوت چٙذببس یب یه دٚسبیٗ حشوت آغبص اص لبُ     -3

 ٚبٝ وٙیذ ضشٚع سا فیّٕبشداسی وٙیذسپس ٌزاسی ٚػالٔت تٙظیٓ سا ٞب ٚفبصّٝ وٙیذ ٔطخص سا حشوت ٚا٘تٟبی ٚسط ، ابتذا دٚسبیٗ حشوت اص لبُ  -4

 .وٙذ تٙظیٓ ٔٛلغ بٝ سا فٛوٛس وٝ بسپبسیذ دستیبستبٖ

 آساْ تّٝ ِٙض بب فیّٕبشداسی ٚدسٍٞٙبْ وٙیذ تٛجٝ ٔٛضٛع ایٗ بٝ حشوت ببیذدسا٘جبْ ایٗ بٙببش ضٛد ٔی اصِٙضٚایذدیذٜ سشیؼتش تّٝ دسِٙض دٚسبیٗ حشوت  -5

 .وٙیذ حشوت ٚ٘شْ

 .وٙیذ استفبدٜ ٚایذ ِٙض اص دٚسبیٗ تىبٟ٘بی وبٞص بشای داِی یب تشاِٚیًٙ حشوت ا٘جبْ دسٍٞٙبْ     -6

 طشص بٝ آ٘شا وٙیذ ٔی فیّٕبشداسی دست سٚی ببٙذیذٚاٌش ٔحىٓ آ٘شا است پبیٝ سٝ سٚی اٌش.وٙیذ ایجبد ٔطٕئٙی ٌبٜ تىیٝ ٕٞیطٝ دٚسبیٗ بشای  -7

 .بٍیشیذ ٚٔحىٓ صحیح

 دوربین حرکت انواع

 :است چٙیٗ سٚضٟب ایٗ اص یىی. وشد بٙذی تمسیٓ سٚش چٙذ بٝ تٛاٖ ٔی سا دٚسبیٗ ٔتٙٛع ٞبی حشوت

 (  تیّت ، پٗ)ٚضؼی ٞبی حشوت - اَٚ
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 دٚسبیٗ ا٘تمبِی ٞبی حشوت - دْٚ Traveling...( ٚ دست سٚی دٚسبیٗ ، وشیٗ ، تشویًٙ) 

 (فٛوٛس سن ، صْٚ) دٚسبیٗ ِٙض داخُ حشوتٟبی: سْٛ

 .ٌیشد ٔی ا٘جبْ پبیٝ سٝ سٚی بش ثببت ٔحٛس یه حَٛ وٝ  ٞبیی حشوت یؼٙی:  ٚضؼی ٞبی حشوت - اَٚ

 پَن حرکت

 بٝ سش چشخص ٔطببٝ وٝ ببضذ دٚسبیٗ حشوبت تشیٗ ابتذایی اص ضبیذ ایٗ . ٌٛیٙذ ٔی افك أتذاد دس ٚ صٔیٗ سطح ٔٛاصات بٝ پبیٝ سٝ بش ٔستمش حشوت بٝ

 ٘یض پٗ ٚیپ یب ٚ پٗ صیپ) پٗ سٛییص پٗ، حشوت ٞبی ٔجٕٛػٝ صیش اص دیٍش یىی. است ٘ضدیه اص پًٙ پیًٙ ٔسببمٝ یه تٕبضبی ٍٞٙبْ دس طشف دٚ

 یه اص سشیغ بسیبس پٗ یه ٚالغ دس پٗ سٛیص. ضذ ٔی استفبدٜ فیّٓ سىب٘سٟبی تؼٛیض بشای آٖ اص ٚ بٛد سایج پیص ٞبی دٞٝ دس وٝ است(  ٌٛیٙذ ٔی

 ضٛد ٔی استفبدٜ حشوت ایٗ فیّٕبشداسی بشای تّٝ ِٙض اص ٔؼٕٛال بٟتش ٘تیجٝ بٝ یبفتٗ دست بشای. است دیٍش ثببت ٔٛضٛع بٝ ثببت ٔٛضٛع

 تیلت حرکت

 ٍ٘بٜ ٍٞٙبْ دس سش بشدٖ پبییٗ ببال سبدٜ حشوت ٔطببٝ حشوت ایٗ . ٌٛیٙذ لبئٓ أتذاد دس ٚ ػٕٛدی سطٛح بب ٔٛاصی پبیٝ سٝ بش ٔستمش دٚسبیٗ حشوت بٝ

 .ضٛد ٔی استمبدٜ ٘یض تیّت ٚ پٗ حشوت دٚ  تشویب اص ٔسیش یه یب ٚ سٛطٜ یه تؼمیب بشای ٌبٜ .است صٔیٗ یب ٚ آسٕبٖ بٝ

 .(است آٔذٜ دس ٕ٘بیص بٝ آٖ دس تیّت ٚ پٗ حشوتٟبی وٝ دٚسبیٗ اص تصٛیشی – 1 ػىس)
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