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گاه تلوزییون و هن   الراهی دیجیت وب
www.tvart.ir 

 به نام خدا                               

 سالم به همگی . اینا سواالیی هستن که استاد مقدم روشون خیلی تآکید داره و خیلی تکرارشون کرده

دیگه!  ربطی نداره اما اگه از اینا نیومد به من                                           

 

 : وایت باالنس 

صفحه با توجه به کلوین نوری محیط که باعث میشود رنگ ها صفحه به درستی  هرشناساندن رنگ سفید 

.تشخیص داده شود  

 (63و63)صفحه   تفاوت کروماکی و لومینانسکی 

 امکانات یک وافر! ویدیوئی 

  (  29تفاوت تله سینما و آپارات ویدیوئی در پروژکتور ) صفحه 

 هدف تنظیم وایت باالنس در دوربین های ویدیوئی 

  ( 73 صفحه) تعریف استودیو های تلویزیونی  

  (  97تفاوت سیگنال های آنالوگ و دیجیتال  ) صفحه 

  (  22سه روش ارسال سیگنال های تلویزیونی ) صفحه 

 : فرق لنز ماکرو و زوم 

 در لنزهای ماکرو امکان زوم کردن وجود ندارد ولی در لنزهای زوم قابلیت فکوس از حدی تا حد دیگر است
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 (  29فاوت تله سینما و آپارات و ویدیو پروژکتور ) صفحه ت 

 فریم : تکاربرد های گی 

 برای باالنس کردن دوربین -1

 استمراری کردن کادر و عدم پرش ذهنی -2

 به عنوان محک! -3

 شناخت نقاط طالیی -4

 

  مزایای استفاده از فیلترUV 

 جلوگیری از اشعه ماورا بنفش خورشید -1

 جلوگیری از صدمه دیدن دوربین -2

 

 فرق مانیتوهای رنگی با تلویزیون های رنگی : 

 در مانیتورهای رنگی رزولیشن باالتر است . شبکه های مختلف را پوشش نمیدهد و هزینه باالتری دارد

 

  : انواع دوربین 

 خبری -1

 میدانی  -2

 تجاری و خانگی -3

 HDوضوح باال یا  -4

 

 نقش سی سی یو در اتاق رژی تلویزیونی 
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 تعریف V.T.R  

 دستگاه های پخش برنامه های تلویزیونی 

 

 تعریف Color bars 

  

 HD pal & dv pal تفاوت دو فرمت 

 

 507---503---503---501 اتصفح های تعریف 

:ستاد رو بعضیاش بیشتر تآکید داشتکه از بینشون امواردی   

 

 Master shat 

 Dolly out       دوربین از سوژه دور میشود

عمودیحرکت دوربین به طور   Tilt 

 Pan حرکت دوربین به طور افقی

 Telstar حرکت عمودی دوربین بر پایه پیستولی

 dissolve محو تدریجی

 Resolution میزان فشردگی تصویر   

 کامپوزیت و کامپونت سیگنال های آنالوگ

رنگ. کنتراست و روشنایی6بردار        وکتور اسکوپ یا اسکوپ سی 

روشنی تصویردیافراگم. میزان   اکسپوژر 

 استدی شات برای گرفتن لرزش های دوربین

 

 

بشیم 90همه  ایشششششششششششششششششاال  


