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 چیست؟ دالی

 

 درتعقیب یا هَضَع با ٍّوزاُ ضَد هی ًشدیک یا دٍر هَضَع اس دکَپاص بِ ٍبستِ ضَد هی سَار آى رٍی فیلوبزدار کِ چزخ چْار با کِ است ای ارابِ

 اش بادی الستیکی چزخْای رٍی یا ریل رٍی کِ دالی بز دٍربیي. ضذ اختزاع ایتالیایی فیلوساس «پاستزًٍی»  تَسط دالی یا کارلَ. هیکٌذ حزکت هَضَع

 ٍبعذ ضذ حزکتی ًواّای درفیلوبزداری تسْیل هَجب ٍسیلِ ایي اختزاع. ضَد هی بزداضت ًزهی بِ حزکتی ّای صحٌِ سَارضذُ، کٌذ، هی حزکت

 .ضذًذ تَلیذ ٍتویش ضیک اصطالح بِ فیلوْای اختزاع، اسایي

 :استفاده شیوۀ

 کِ است السم بیٌٌذُ بِ حزکت حس صحیح اًتقال بزای. آیذ هی در حزکت بِ( تزاکیٌگ) ریل رٍی دالی ٍ ضًَذ هی سَار دالی رٍی فیلوبزدار ٍ دٍربیي

 .ضذ خَاّذ حاصل سٍم با هطابِ تصَیزی ایٌصَرت غیز در ضَد؛ ًشدیک سَصُ بِ دار ساٍیِ ضکل بِ دٍربیي عذسی هحَر حتواً

 متحرک پایه روی دوربین حرکات

 (dolly in)جلَ طزف بِ حزکت یا ایي دالی حزکت    -1

 رٍی ضَدٍدٍربیي هی کارگذاضتِ قطار ریل هاًٌذ سهیي رٍی ریل دٍرضتِ بایست هی آى اًجام بزای باضذکِ هی دٍربیي فٌی حزکات اس یکی حزکت ایي

 رٍی دٍربیي حزکت.گَیٌذ هی تزاک یا دالی را ارابِ ایي ضَد هی دادُ حزکت جلَ طزف گیزدٍبِ کٌذقزارهی هی حزکت ریل رٍی کِ چزخی چْار ارابِ

 خاصی ٍاسسیبایی دارد طبیعی پزسپکتیَ حزکت ایي.ضَد هی ًشدیک سَصُ بِ آراهی بِ بیٌٌذُ کِ است آى حزکت ایي تاثیز.باضذ ًٍزم یکٌَاخت بایذ آى

 .گیزد اًجام فاصلِ تٌظین هزتب طَر بِ فیلوبزدار دستیار تَسط بایذ حزکت ایي اًجام ٌّگام.است بزخَردار

 

 (dolly out)عقب طزف بِ حزکت یا اٍت دالی حزکت    -2

 چزخ ٍ ریل سیستن)  دالی سیستن ٍلیيا .ضَد هی دٍر سَصُ اس تذریج بِ بیٌٌذُ کِ است ایي آى ٍتاثیز است ایي دالی حزکت عکس دقیقأ حزکت ایي

 تطکیل بزای کِ هتعذد ّای قسوت ٍ ّا بخص اس هتطکل)  هاصٍالر ٍ(  حول قابل)  پزتابل ٍاقعا(  صحٌِ در فیلوبزداری ّای دٍربیي دادى حزکت بزای

 در حاضز حال در کِ جذیذ سیستن ایي. است ای حزفِ ساسی فیلن ٍ فیلوبزداری بزای صٌعت ایي(  ضًَذ هی هًَتاص یکذیگز با ًْایی هحصَل دادى

 Fotodiox طزاحی تین ٍ بالت بَّیَس ٍ جاس هات فیلوبزادارى ّوکاری هحصَل است، ضذُ هعزفی ساخت بَدجِ تاهیي بزای Kickstarter سایت

 طزاحی ای گًَِ بِ یک ّز ٍ دارد ًیاس آًْا بِ هختلف حالت 5 در دالی یک ساختي بزای ساس فیلن یک کِ است قطعاتی توام ضاهل سیستن ایي. است

 اًذاسُ با کیف سِ داخل در ٍ گزفتِ جا کَچک هاضیي یک داخل در راحتی بِ سیستن ایي کل. کٌٌذ ایجاد را فیلوبزداری اس خاصی ًَع کِ اًذ ضذُ
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 سیستن ایي هًَتاص ٍ است ًیاس ًفز یک بِ تٌْا فیلوبزداری لَکیطي بِ سیستن ایي قطعات ٍ اجشاء توام دادى اًتقال بزای. ضَد هی بٌذی بستِ هعوَلی

 آى ساخت بزسذ، دالر 111111 هزس بِ سایت ایي در هحصَل ایي تَلیذ بَدجِ اگز. کطذ هی طَل دقیقِ 15 سیز هوکي هختلف حالت 5 اس یکی بِ

 .ضَد هی آهادُ ارسال ٍ تحَیل بزای(  اهسال تابستاى)  صٍئي هاُ ًیوِ در ٍ ضَد هی آغاس بالفاصلِ

 

 

 


