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HDV ِتاالست تفکیک یا ٍ ٍظَح یا تاال تؼشیف تا ٍیذئَی هؼٌی ت  (High Definition )2003 سپتاهثش دس کِ است دیجیتال ٍیذئَی تشای قالة یک 

 ًَاسّای اص استفادُ تشای Canon, JVC, Sharp ٍ Sony ّای ضشکت اص هتطکل کٌسشسیَهی تَسػ ٍ طاپي دس قالة ایي. گشدیذ هؼشفی سسوی ؼَس تِ

DV  کَچک قؽغ تا (Mini DV )ٍ تضسگ قؽغ (Large DV )تاال تؼشیف تا ٍیذئَیی قالة اٍلیي ایي. آهذ پذیذ (High Definition )قیوتی تا کِ تَد 

 ضشکت ٍ ضذ ػشظِ JVC ضشکت تَسػ کشد هی استفادُ HDV قالة اص کِ ٍیذئَیی دٍستیي اٍلیي .تَد ضذُ ػشظِ( آهشیکا دالس 10.000 صیش)  ًاصل

Sony ّای ضشکت صهاى آى تا کِ چٌاى ّن کشد؛ هؼشفی ای حشفِ ٍ ػادی کٌٌذگاى استفادُ تشای سا هحصَالتی آى اص تؼذ صٍد خیلی Canon ٍ Sharp 

 تَسؼِ ٍ ضذ پزیشفتِ سشیغ خیلی اؼالػات ساصی رخیشُ تشای DV هؼوَلی ّای کاست اص استفادُ .تَدًذ کشدُ هؼشفی سا خَدضاى HDV هحصَالت ّن

 .ضَد ؼشاحی جذیذ اؼالػات اًتقال ًظام یک ٍ جذیذ ساص رخیشُ یک تا ضذ ًوی دیذُ ًیاصی دیگش دلیل ّویي تِ ٍ کشد پیذا

 

. داضت ػشیط کادس تا تْتش تصَیشی تَاى هی فشایٌذ ایي اص استفادُ تا. است DV استاًذاسد کاست ًَاس یک سٍی Mpeg2 ظثػ اهکاى HDV فشایٌذ اصل

 هی ّن GOP Mpeg یا Mpeg IPB ًام تا سا HDV تشای Mpeg2 استاًذاسد. کٌذ هی ػشظِ سا ٍی دی کادس تشاتش 5 حذٍد تا تصَیشی فشایٌذ ایي

 دس هَفقیت اص ًاضی سا  HDV قالة دس آى اص فشاگیش ی استفادُ دلیل حال ایي تا داًٌذ، هی پخص قالة یک هؼوَالً سا  GOP MPEG2  کِ ایي ضٌاسٌذ تا

 ّستٌذ هحذٍد( Bandwidth) تاًذ پٌْای ٍ کن قیوت داسای کِ DV ًَاسّای دس(  High Compression Ratios)ساصی هتشاکن تاالی ًسثت

( Sub Format) قالة صیش یک کpِ 720کٌذ هی پطتیثاًی ّستٌذ HDTV ّای قالة تشیي هحثَب اص کِ 720P ٍ 1080i اص HDV قالة .داًست

 کٌذ، هی اسکي High Progressiv سٍش تا ٍ استفاع دس پیکسل 720 ٍ ػشض دس پیکسل 1280 ی اًذاصُ دس سا فشین ّش تاضذ هی HDTV تشای هتذاٍل

 .کٌذ هی اسکي Gigh With Interlace سٍش تا ٍ استفاع دس پیکسل 1080 ٍ ػشض دس پیکسل 1920 ی اًذاصُ سا فشین ّش 1080i کِ صَستی دس

720pپزیشش هَسد قالة HDV هحصَالت دس کِ است JVC ُّای  ضشکت ٍ ضَد، هی استفاد Canon ٍ Sony 1080 قالة ّنi قشاس پزیشش هَسد سا 

 کِ تاضذ، هی 1080P ّواى قالة ایي کِ داد قشاس اسائِ هَسد سا جذیذی قالة HVR-V1 ّای دٍستیي تَلیذ آغاص تا Sony ضشکت چٌیي ّن ٍ اًذ، دادُ

( WideScreen) پْي ی پشدُ صَست تِ تصَیش استفاعِ تِ ػشض دس HDV ًوایص ًسثت ،HD ٍاقؼی ّای قالة توام هثل .داسد صیادی تسیاس سضذ تَاًایی

 ٍ داسد، ٍجَد تصَیش ؼَل دس ٍاحذ 9 تصَیش، ػشضِ دس...(  یا ایٌچ هتش، هیلی) ٍاحذ16 ّش اصاءِ تِ کِ است ایي هسألِ ایي هؼٌی. تاضذ هی 16:9 ًسثت تا ٍ

 High Definition)تاال ٍظَح تا تلَیضیَى ٍ( Standard Definition Television) استاًذاسد تؼشیف تا تلَیضیَىِ تیي تفاٍت ّواى ایي

Television  )قالة ًوایص ًسثت. تاضذ هی SDTV ٍاحذ 4 ّش اصاءِ تِ کِ تاضذ هی   هؼٌی تذیي ایي ٍ تاضذ، هی 4:3 ًسثت تا تصَیش استفاع تِ ػشض دس 

 1280 تا ٍ  16:9 ًسثت ّواى تا Full-Resolutionٍ  صَست تِ کاست سٍی تش 720P ّای فشین .داسد ٍجَد تصَیش ؼَل دس ٍاحذ 3 تصَیش ػشض دس

 4:3 ًسثت اص فطشدُ ٍ یافتِ ضکل تغییش فشم یک صَست تِ کاست سٍی تش 1080i ّای فشین ٍ ضًَذ، هی ظثػ استفاع دس پیکسل 720 ٍ ػشض دس پیکسل

 ّا کاست تشای تیطتش تاًذ پٌْای کشدى اظافِ تِ ًیاصِ اص تَاى هی ًتیجِ دس پس. ضًَذ هی ظثػ استفاع دس پیکسل 1080 ٍ دسػشض پیکسل 1440تا ٍ

) ّا قالة ًشخ ًوَد استفادُ داسًذ سا اؼالػات ثاًیِ دس هگاتیت 25 اًتقال تَاًایی کِ ّا آى ّایُ  دٌّذ اًتقال ٍ DV ّای کاست ّواى اص ٍ کشد ًظش صشف

Frame Rate )دس HDV سٌتی ّای تلَیضیَى تا کٌذ هی هؽاتقت SDTV ِقاب 25 ّا آى ّای قالة ًشخ ک (Frame )سیستن اص ٍ است ثاًیِ دس PAL 

 کِ ، home video صهیٌِ دس هیکٌذ اٍل پیذا سضذ جْت چٌذ دس hd ضَد هی ّن NTCS پخص سیستن ضوال خَاًی ّن ایي ٍ کٌٌذ، هی تثؼیت

 فؼلی home video جایگضیي دٍ ایي. هیکٌٌذ پیذا گستشش ّستٌذ، sony ٍ toshiba تَسػ ضذُ اختشاع فشهت دٍ کِ blu-ray ٍ hddvd تَسػ

 دس دٍم !(هیطِ ػشظِ تاصاس تِ hddvd تشای جذیذ ػٌَاى blu-ray ٍ 50 تشای جذیذ ػٌَاى 20 هاّی حذٍدا حاظش حال دس. )تَد خَاٌّذ dvd یؼٌی
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 HD reciever ٍ HD هثل الصم تجْیضات داضتي هستلضم الثتِ کِ HD تصَست تلَیضیًَی کاًالْای تصاٍیش Broadcasting یؼٌی ، HDTV صهیٌِ

ready tv طاپي ٍ آهشیکا کاًالْای اص صیادی  ّای ضثکِ حاظش حال دس... ّستٌذ HDتِ هیطِ کِ. ّستٌذ abc / espn / msnbc / nhk / tokyo-

tv ٍ  ...ُصهیٌِ، سَهیي !کشد اضاس HD gaming اص ػثاستٌذ کِ تاصی کٌسَلْای ّفتن ًسل. هیثاضذ xbox 360 ٍ playstation 3 پطتیثاًی دٍ ّش 

hd تصَست سٍ کٌسَل دٍ ایي تاصیْای هیتًَیي تاضِ، دی اچ کِ تاضیي داضتِ تلَصیًَی اگِ ضوا ٍ داسى hd اصلی، صهیٌِ چْاسهیي .تذیي اًجام HD 

recording تَاسؽِ کِ تاضذ هی HD camcoder کوپاًی حاظش دسحال. هیطَد اًجام ّا sony هذل3 ایشاى دس handycam ِکِ کشدُ ػشظ 

 تاالتشیي تا خَدتَى HD ready tvدس ٍ کٌیذ ظثػHD کیفیت تا خَدسا ضخصی فیلوْای ٍ خاؼشات هیتَاًیذ ضوا ٍ. داسًذHD تصَست ظثػ قاتلیت

 تصَیش resolution دس تفاٍتطاى کِ داسد هختلف استاًذاسد چٌذHD تَد، ٍاحذ استاًذاسد یک کِ DVD کٌیذ تشخالف تواضا هوکي، جضئیات ٍ کیفیت

ٍ progressive/ intelace اص کِ تصَیشی ّش دسٍاقغ  سادُ صتاى تِ.ّست تَدى DVDًَػی تِ  تاضذ، تیطتش سصٍلَضٌص HD ٍلی! هیاد تحساب  

 .داسًذ هختلفی ّای دسجِ

 :َستىد ایىُا HD معمًل استاوداردَای

480i/480p/576p/ 720p/1080i/ 1080p 

 :گشٍُ 3 ایي تِ هیطًَذ خالصِ کاستشدی ّای HD هیثاضذ، DV ّوَى اٍل استاًذاسد3  چَى ػوال الثتِ کِ

720p/1080i/1080p 

 ّش ػذد چی؟ یؼٌی استاًذاسد ّش ػذد اها. تصَیشّست تَدى Progressive یا تَدى Interlace توؼٌی استاًذاسدّا، ایي اص ّشکذٍم دس p یا i ٍجَد

 .هیثاضذ پیکسل 720 تشاتش( y) آى ػشض کِ ّست تصَیشی 720 یؼٌی. تصاٍیشّست ػشض دس هَجَد پیکسلْای تؼذاد دٌّذُ ًطاى استاًذاسد،

 استاودارد؟ دي چرا اما. دارد يجًد َا ديربیه ضبط برایHDV  استاودارد دي امريزٌ

 ٍ DV تصَیشتشداسی هذ دٍ تیي تَاًذ هی تصَیشتشداس دٍستیي ایي دس. GR-HD1:  ًام تا کَچک دٍستیٌی. کشد تَلیذ سی ٍی جی سا HDV دٍستیي اٍلیي

HDV استاًذاسد .ضَد هی ظثػ ٍی دی هیٌی ًَاس یک سٍی تصَیش دٍ ّش. کٌذ اًتخاب سا یکی JVC ّای سیستن تشای HDV 720 استاًذاسدP/30 ، 

720P/24 ، 720P/25 فشین 30 دس خػ 720 تا تصَیشی تَاًذ هی یؼٌی. است (NTSC )فشین 25 یا Pal ٍی جی. کٌذ تَلیذ ثاًیِ دس فشین 24 یا 

 ٍ داسد ای حشفِ ضکل کاهال دٍستیي ایي.  گشفت ًام HD100 کِ ساخت HDV تشای ای حشفِ کاهال دٍستیٌی ٍ داد تغییش سا دٍستیٌص ضکل تؼذّا سی

 سا اضکاالتص اص کلی ٍ دادُ استقا HD-111 هذل تا سا دٍستیي ایي JVC. است تشخَسداس Fujinon ٍ canon ٍ inovision تؼَیط قاتل ّای لٌض اص

. 16.9 ضَد هی تقشیثا آکادهی استاًذاسد تا ٍ است ػشیط هستؽیل یک کادس ایي. است پیکسل 1280 دس 720 تصَیش کادس 720p استاًذاسد دس. گشفتِ

 .است هیلیوتشی 35 کپس تشای ٍیذئَیی ّای فیلن هٌاسة ٍ است ًضدیک سیٌوایی کادس تِ تسیاس تٌاتشایي

 .گشفت ًام HDV1 استاًذاسد JVC استاًذاسد ایي

 PD-170 فَسم پالت سٍی دٍستیي. ضذ تاصاس ٍاسد FX-1 دٍستیي تا سًَی. کشد هؼشفی تاصاس تِ سا خَدش HDV دٍستیي ّن سًَی JVC اص تؼذ هاُ چٌذ

 تِ تسیاس کِ سا خَدش استاًذاسد ٍ ًکشد تثؼیت JVC استاًذاسد اص اها سًَی . تْتش آسگًََهی ٍ اهکاًات ٍ تضسگتش کوی تذًِ تا الثتِ.  تَد ضذُ ؼشاحی

 دس فیلذ 60 دس تصَیشی خػ 1080 یؼٌی.  تَد 1080i/60 تصَیش کادس استاًذاسد ایي دس.  1080I استاًذاسد.  کشد ػشظِ سا تَد ًضدیکتش HD استاًذاسد

 یؼٌی) HD کادس تِ ًضدیک تسیاس کِ گیشد هی تش دس سا پیکسل 1080 دس 1440 ؼَل تِ اتؼادی تصَیش ایي. ثاًیِ دس فشین 30 ضَد هی کِ ثاًیِ ّش

1080p 1080 کادس .است(  پیکسل 1920 دس 1080 اتؼاد تاi 720 اصp دس سا تصَیش ٍقتی کِ است ایي آى ٍ داسد کَچکی هطکل یک اها. است تضسگتش 

 ػشظِ تاصاس تِ تَد قثلی دٍستیي یافتِ تکاهل کِ ّن سا Z1u دٍستیي سًَی. آیذ ًوی دس آب اص اصَلی خیلی کادس,  کٌین هی تؼشیف 576 دس 720 اتؼاد

 .کشد تؼشیف ّن خاًگی ٍ کَچک ّای دٍستیي دس سا HDV کِ تَد ایي سًَی دیگش خَب کاس یک. کشد

 .گشفت ًام HDV2 سًَی استاًذاسد

 : کٌین هی تشسسی سا ّا استاًذاسد دٍتاسُ حاال
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1- HDV1 - سیستن اص پطتیثاًی تا ّوشاُ 720 دس 1280:  کادس اتؼاد Progresive  .19.7 سشػت تا حالت ایي دس mbps (تیت )!ضَد هی هٌتقل .

 JVC کوپاًی هخصَظ

2- HDV2 - اص پطتیثاًی تا ّوشاُ 1080 دس 1440:  کادس اتؼاد Interlased  .تصَیش Mpeg 25 سشػت تا حالت ایي دسmbps ضَد هی هٌتقل. 

 :HDV 2 ي HDV1 َای تفايت

HDV1: 

 .است تْتش ًگاتیَ ٍ آًالَگ فیلن تِ تثذیل تشای خاؼش ّویي تِ ٍ کٌذ ػول progressive تَاًذ هی اها.  داسد سقیثص تِ ًسثت تشی پاییي سصلَضي

 .است تش هٌاسة ضذُ اضغال فعای پاییي حجن ٍ Realtime کاس تشای خاؼش ّویي تِ ٍ داسد تشی پاییي دیتاسیت

 .ضذُ تَلیذ اش ای حشفِ دٍستیي

HDV2: 

 .است تش هٌاسة تاال ضاتش تا فیلوثشداسی ٍ سشیغ تحشک تشای تٌاتشایي.  تاالتشی فیلذ هقذاس ّن ٍ داسد تْتشی سصلَضي ّن

 .است ًضدیکتش HD ٍاقؼی تصَیش تِ تاال سصلَضي خاؼش تِ

 : کرد تديیه را HDV تصًیر تًان می چطًر

 : ایٌْا هثل. کٌٌذ هی ساپَست Fire wire تا صا HDV تذٍیي افضاسّای ًشم ّوِ

Avid's Xpress Pro HD  

Avid's Liquid  

Adobe's Premiere Pro  

Adobe's Premiere Elements  

Canopus' Edius  

VirtualDub called VirtualDub-MPEG2  

Sony Media Software's Sony Vegas . 

Sony Media Software's Sony Vegas Movie Studio Platinum Edition . 

CineForm Aspect HD + Connect HD  

Avid Adrenaline HD + Xpress HD + Avid DS/Nitris  

Ulead MediaStudio pro 7, 8 and VideoStudio 9 and 10 Plus  

CyberLink PowerDirector  

MPEG Streamclip 1.0 for Windows, which has the same features as its Mac counterpart . 

MPEG Video Wizard DVD . 
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Serif MoviePlus 5  

 کٌیذ استفادُ HDV ٍیذئَی اص یا ٍ کٌیذ کپچش دٍستیي تا یا:  کٌیذ ػول ساُ دٍ اص تَاًیذ هی HDv کشدى کپچش تشای

 جوغ ٍ کَچک خیلی کِ است( تاضن ًَضتِ دسست اگش) TRV10 هذل سًَی ٍیذئَی یکی .ًیست تاصاس دس تیطتش HDV ٍیذئَی هذل دٍ حاظش حال دس

 ّن سا کن ٍی دی هیٌی ٍ ٍی دی هیٌی ًَاس تَاًذ هی ، HDV 1080i پخص تش ػالٍُ ٍ کٌذ ظثػ ٍ پخص سا هیٌی ًَاس تَاًذ هی فقػ. است جَس ٍ

 دیگش هذل .است Z1U دٍستیي ّذ ٍ هَتَس سیستن ّواى دستگاُ هَتَس سیستن ٍ ّذ. ضَد هی ٍصل سیستن تِ پیٌی چْاس 1394 پَست تا. کٌذ پخص

 ظثػ ٍ پخص سا کَچک ّن ٍ تضسگ ًَاس ّن تَاًذ هی. ًیست پشتاتل ٍ است تضسگتش. است سًَی اص تش ای حشفِ کِ است JVC ضشکت GU-hd50 هذل

 ساتػ ٍ rs-422 ای حشفِ پَست. کٌذ هی پطتیثاًی 720p اص فقػ HDV ظثػ تشای اها.  کٌذ هی پطتیثاًی سا JVC  ٍ سًَی استاًذاسد دٍ ّش. کٌذ

hdmi داسد ّن. 

 است؟ ویاز مًرد سیستمی چٍ

 ایٌؽَسی.  کٌیذ کاس HDV2 تا خَاّیذ هی کِ گیشین هی فشض تٌاتشایي. کٌذ هی فشق ّن تا ّا HDV اص کذام ّش سیت دیتا ًسثت دیذیذ کِ ّواًؽَس

 . کٌیذ کاس ّن HDV1 تا تَایٌذ هی

 :باشید داشتٍ سیستمی َمچیه است بُتر

1- CPU ٍایٌتل ای ّستِ د (سشی D )تِ پَلتاى اگش. کٌیذ اًتخاب سا Xeon است ػالی تاال تِ 3.4 سشػت. تْتش چِ کِ سسذ هی. 

 تاضیذ داضتِ سم گیگا 1.5 حذاقل کٌیذ سؼی -2

 تاال تِ هگاتایتی 256. است ًیاص هَسد قؽؼا PCIExpress گشافیک کاست -3

 .ًیست هٌاسة ّن DV تشای IDE. تاضذ SATA ّاسدتاى -4

 کرد؟ ضبط فریم 42 سًوی با تًان ومی چرا

 حالت ایي دس.( ساصًذ هی سا فشین یک فیلذ دٍ ّش)  ثاًیِ دس فشین 30 یؼٌی. کٌذ هی ظثػ 60i کِ تیٌین هی کٌین ًگاُ سًَی HDV ظثػ فشایٌذ تِ اگش

 تؼذا ضایذ سا دقیقص ّای ًسثت. ضَد تاص ثاًیِ دس 48/1 است هجثَس چَى. کٌذ تٌظین دی سی سی سیفشش تاس 24 تشای سا خَدش تَاًذ ًوی ضاتش

 .آٍسدُ کن فشین 24 سیٌوایی ظثػ هَسد دس سًَی کِ فؼال اها. تٌَیسن

 کىم؟ تبدیل َا سیستم دیگر بٍ را HDV تصًیر تًاوم می

 HDV سًگ ًسثت) سًگ فشکاًس تِ ساجغ ّایی تحث .ضَد تؼشیف جذیذ کادس اتؼاد دس تصَیش تا کٌین Scal سا کادس حتوا تثذیل ٌّگام تایذ فقػ

  HDV اص خاسج HD ّای سیستن ٍ جذیذ ّای دٍستیي ، HD ٍ ٍی دی تِ ًسثت HDV ساختواى تغییشات ، GOP mpeg هاجشای ، است( 4:2:0

 تلَیضیَى ّای صفحِ ػشیط تواهاً تِ ضکل هستؽیل ساختِ هی ضًَذ. کاسضٌاساى دلیل ایي اهش سا تش آى هی داًٌذ کِ چطن ها دس ٌّگام تواضای

تِ تواضای تلَیضیَى تپشداصین. ظوي ایٌکِ چطن قادس تلَیضیَى هجثَس ًیست هتوشکض ضَد. تِ ّویي خاؼش هذت تیطتشی سا هی تَاًین تذٍى خستگی 

تؽَس استاًذاسد دٍ ًَع ًسثت تصَیش دس تلَیضیَى ّا ٍ هاًیتَسّا داسین.  خَاّذ تَد استثاغ تیطتشی سا تا تصاٍیش تلَیضیَى ّای صفحِ ػشیط تشقشاس کٌذ.

 ! ًِ تِ ضاًضدُ دیگشی ٍ سِ تِ چْاس یؼٌی ضَد هی خَاًذُ تضسگتش ػذد اٍل ّویطِ کِ 16:9 ٍ  4:3

 یؼٌی چْاس ٍاحذ تشای پٌْا ٍ سِ ٍاحذ تشای استفاع آى دس ًظش گشفتِ ضذُ است. 4:3ًسثت تصَیش 

 یؼٌی ضاًضدُ ٍاحذ تشای پٌْا ٍ ًِ ٍاحذ تشای استفاع آى دس ًظش گشفتِ ضذُ است. 16:9ًسثت تصَیش 



 در ویدئو 16:9و  4:2تفاوت کادر 
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 سا تشای آًْا تکاس هی تشًذ. "صفحِ ػشیط"الت دٍم تسیاس صیاد تَدُ اص ّویي سٍ ًام اص قیاس ایي دٍ هتَجِ هی ضَین کِ ًسثت پٌْا تِ استفاع دس ح

استفادُ کشد صیشا قسوتی اص تصَیش سا  HD دس تلَیضیَى ّای قذیوی کاستشد داسد. اص ایي ًسثت تصَیش ًوی تَاى تشای تواضای فیلوْای 4:3ًسثت تصَیش 

صَظ تلَیضیًَْای صفحِ ػشیط است تشای تواضای ّش دٍ حالت هٌاسة تَدُ ٍ هی تَاًیذ تِ کِ هخ 16:9اص دست خَاّیذ داد ٍلی ًسثت تصَیش 

ساختِ  4:3ساحتی تِ تواضای ّش فیلوی تپشداصیذ. ًکتِ ای کِ دس ایي تیي ٍجَد داسد ایٌست کِ اگش تا تلَیضیَى ّای صفحِ ػشیط ، فیلوی کِ تا ًسثت 

هی گیشد ٍ دٍس آًشا سیاُ خَاّذ تَد. دلیل ایي اهش کَچک تَدى اًذاصُ ی تصَیش دس قیاس تا اًذاصُ ی  ضذُ است سا تثیٌیذ ، تصَیش دس ٍسػ صفحِ قشاس

یا حالت کطیذُ یا ّواًؽَس کِ گفتِ ضذ اؼشاف آًشا سیاُ تثیٌیذ ، دس  Zoom هوکي است گاّی اٍقات تصَیش سا دس حالت تلَیضیَى صفحِ ػشیط است.

ایي ًسثت تصَیش دس تلَیضیَى ّای اهشٍصی تسیاس هشسَم است  ثت تصَیش خَد تشٍیذ صیشا اضکال کاس اص آًجاست.ایي حالت تایذ تِ سشاؽ تٌظیوات ًس

تقشیثاً هٌسَخ ضذُ ٍ ّوچٌیي تواهی ساصًذگاى فیلن تشجیح هی دٌّذ آثاس خَد سا تا کیفیت  4:3صیشا استفادُ اص تلَیضیَى ّای قذیوی تا ًسثت تصَیش 

 .تساصًذ 16:9 استاًذاسد تاال ٍ 

 

 

 

 

 


