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برنامه و الکترونیک محتوای تولید دومراهنمای پودمان سازی

کارگاهی 71صفحهفعالیت

کنید. تکمیل پرونده دو از یک هر در رفته کار به عناصر اساس بر را زیر جدول

پویانماییصداتصویرمتن

Tagharon exe

Tagharon.pdf

71صفحهکنجکاوی

رسانه رسانهدر عناصر چه از روزنامه و رادیو تلویزیون، مانند جمعی اهای شده استفاده ست؟ای

تص و متن از روزنامه در و صدا از رادیو در پویانمایی، متن، تصویر، و صدا از تلویزیون عناصردر عنوان به ویر

میرسانه استفاده شود.ای

چندرسانهمهم الکترونیکی نشریه یک تفاوت چیست؟ترین کاغذی نشریه یک با ای

رسانه عناصر عنوان به تصویر و متن از فقط کاغذی نشریه میدر استفاده نشرای در اما الکترونیکیشود. یه

می استفاده نیز پویانمایی و صدا از تصویر و متن بر شود.عالوه

72صفحهکنجکاوی

نرم ببرید.در نام تعامل نمونه چند هستید آشنا آنها با که افزارهایی

افزار نرم تعاملنام نوع

paintماوس کردن رها و کشیدن با اشکال ترسیم

Media Playerدکمه روی بر کلیک با فیلم توقف و مربوطهپخش های

Illustratorپنجره طریق از کاربر نیازهای با مطابق جدید صفحه کردن New Documentباز

72صفحهکنجکاوی

کهIntro_Pub.exeپرونده رساIntroرا، چه از ورودی این در کنید. مشاهده است، افزار نرم هایینهیک

است؟ شده استفاده

است. شده استفاده پویانمایی و متن تصویر، صدا، از پرونده این در
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برنامه و الکترونیک محتوای تولید دومراهنمای پودمان سازی

73صفحهپژوهش

چندرسانه کاربرد مورد جمعایدر را مطالبی امروز دنیای در ارائهها کالس به و کرده دهید.آوری

ای رسانه متن،،چند نظیر محتوا، گوناگون اشکال ترکیب از که است تصمحتوایی تصاویر، متحرک،صوت، اویر

می استفاده تعاملی محتوای و کند.ویدئو

فضایی تجسم و علمی تحقیقات تجارت، ریاضیات، پزشکی، مهندسی، سرگرمی آموزش، هنر، جملهتبلیغات، از

چندرسانه متعددی مثالکاربردهای هستند. شدههای آورده ادامه در متعددی د:انای

oتجاری کاربردهای

رسانهسیاریب باز گرافیک طراحان و تجاری هنرمندان توسط که الکترونیکی قدیمی و جدید میهای روندکار

رسانه نمایشچند هستند. میای قرار استفاده مورد تبلیغات در توجه جلب بمنظور مهیجی باگهای یرند.

شرکت از میاستفاده خالقانه، خدمات دهنده ارائه نمایشهای رساتوان چند پیشرفتهنههای مقایسهای در تری

نمای ایدهبا فروش برای ساده اسالیدهای تجارتش ترتیب بدین و کرد ارائه زنده آموزش یا وها مختلف های

تو را شرکتی داخل ارتباطات داد.همچنین سعه

oزیبا هنرهای و سرگرمی در ای رسانه چند

رسانهچ کارند سرگرمی صنعت در شدت به بویژهای دارد، جلوهبرد توسعه فیبرای در ویژه ولمهای ها

رسانه.هاانیمیشن چند تفریبازیهای یک برنامهای، و بوده متداول سرگرمی و افزاح نرم بصورتهای هم آنها ری

روی بر هم و نیزCD-ROMآنالین تصویری بازیهای از برخی هستند. دسترس در رسانهها چند های جلوه از

می استفاده رسانهکنند.ای چند هنرمندان هنر، حوزه قابلدر آنها افکار که دارند وجود روشهایای ترکیب یت

رسانه از استفاده با را بییندمختلف با بتوانند تا دارد مختلف باشند.های داشته تعامل ه

oرسانه چند ایآموزش

رسانهد چند از آموزش حیطه کامپیوترر بر مبتنی آموزشی دروس تولید برای رایجکای بطور نامیدهCBTه

شوند المعارفمی دایره همچون مرجع کتب آلبومو و میها استفاده CBTها یک جستجشود. کاربرامکان وی

مجموعه میان ارائهدر از اشکای در مربوطه تصاویر نیز و خاص موضوع یک با مرتبط متون اطالعاتیها، ال

می فراهم را ترکمختلف آموزشی، سرگرمی وسازد. آموزش از رسیبی چند سرگرمی بویژه ایانهسرگرمی،

ت.اس
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برنامه و الکترونیک محتوای تولید دومراهنمای پودمان سازی

oمهندسی

میم افزار نرم رسانههندسین چند از سازیتوانند شبیه در رایانهای هرهای تولید برای سرگرمیای از محتوایی

آموزش همچون آموزش، تا رابطگرفته کنند. استفاده صنعتی یا ارتشی چندهای افزاری نرم غالباًارسانههای ی

می ساخته افزار نرم مهندسین و خالق متخصصین همکاری د.شونبا

oعلمی پژوهش و ریاضیات

تحقیقاتد و ریاضیات حوزه رسانهر چند از میعلمی، استفاده سازی شبیه و مدلسازی برای عنوانشای به ود.

می محقق یک مامثال، یک به آن، دستکاری با و بسازد خاص ماده یک از مولکولی مدل یک جدیدتواند ده

کند. پیدا دست

oپزشکی

میپ بدزشکان پذیری تأثیر نحوه یا شوند داده آموزش مجازی جراحی عمل یک مشاهده با انسان،توانند ن

بیماری کرتحت سازی شبیه را باکتریها و ویروسها طریق از شده منتشر روشهاییهای سپس و برایرده ا

برنامهجلوگی نمایند. ابداع آنها از رسانهری چند جراحیهای همچون پای به نیز مجازی آموزشهای برای زشکان

می کمک د.کننعملی
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کارگاهی 74صفحهفعالیت

Graphic_design.exe کنید.پرونده ترسیم را آن کامل روندنمای و کرده اجرا را

اصلی صفحه

فتوشاپخانه

فتوشاپ محیط با کار توانایی

ها فایل مدیریت توانایی

انتخاب های ابزار

ها پیکسل

رنگ عملیات

تصاویر دریافت

فتوشاپ در ها الیه

فتوشاپ در مسیرها

ها ماسک و ها کانال

تصاویر ویرایش

فیلترها از استفاده

ها اکشن استفاده

فتوشاپ در چاپ عملیات

وب صفحات گرافیکی طراحی

ای رایانه گرافیک های پروژه

پایانی مبانیآزمون
تجهیزات کارگیری به و سازی آماده توانایی

کارگاهی

نقطه ترسیم تشخیص و توانایی

خط ترسیم و تشخیص توانایی

سطوح انواع کارگیری به و تشخیص توانایی
تجسمی هنرهای مبانی با مطابق

حجم انواع ایجاد و تشخیص توانایی

پرسپکتیو ایجاد و تشخیص توانایی

بافت انواع ایجاد و تشخیص توانایی

و هندسی ساده اشکال در تناسب ایجاد توانایی
ارگانیک

مختلف اجراهای در توازن و تعادل ایجاد توانایی
گرافیکی

ریتم ایجاد و تشخیص توانایی

با مطابق بصری عناصر بندی ترکیب توانایی
تجسمی هنرهای مبانی

و سطح خط، های شاخص بر رنگ اجرای توانایی
حجم

در هفتگانه های کنتراست کارگیری به توانایی
تجسمی آثار ارائه

پوستر کارگاه

ها سایت منابعدیگر
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کارگاهی 75صفحهفعالیت

Point_in_graphic.exe هرwarp_photoshop.exeوپرونده برای و کرده اجرا را نوری لوح در یکموجود

Storyboard.do الگوی پرونده تکمیل با بنویسید.cxسناریویی

ای رسانه چند سناریوی

گرافیک:عنوان در :نداردبخش:نقطه فایل        Point_in_graphicنام

: ای رسانه چند افزار نرم نقطهنام تشخیص و نهاییتوانایی .ففرمت : exeایل

شماره

مرحله

گفتار و صفحه کلی استفاده)Media filesنمای مورد های (رسانه

1

صدا Sound1.mp3فایل

فیلم های نداردفایل

های فایل

تصویر

Pic1 تاpic6

هایف ایل

انیمیشن

ندارد

Actions( (:عملیات

زمینه-1 پس کنترلینمایش های دکمه درو

صفحه

صدا-2 نقطهپخش تعریف ی

صفحه-3 روی بر ترتیب به تصاویر گرفتن قرار

درتصویرنمایش-4 نقطه مختلف های موقعیت

کادر

: صفحه مشخصات

: صفحه 768×1024اندازه

اندازه: و متن قلم Bnazanin 14نوع

مشکی متن: رنگ

خاکستری زمینه: رنگ

: کنترلی های خروجدکمه و موزیک کار، نمونه بعدی، تکرارقبلی، نیمیشنا،
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76صفحهکنجکاوی

چندرسانه تولید در سناریو ببرید.مزایای نام را ای

سرفصل مطالب، تمام آوردن کاغذ روی سناریو نوشتن از قسمتهدف و نرمها مختلف جزئیاتهای با افزار

گروه و پیشکامل و مطالب بخشبندی کاربربینی به مطالب بهتر ارائه جهت مختلف مزایایدیگرازاست.های

است. ذهنی و کاری نظم آمدن دست به سناریو، داشتن

77صفحهپژوهش

قابلیت مورد نرمدر امکانات و جها باال نمایافزارهای فیلم عکس، گرفتن قابلیت شامل ودولی تعاملی فیلم شی،

پرونده نرمقالب کنید.های مقایسه یکدیگر با را آنها و کرده آماده افزار

افزار نرم عکسنام گرفتن نمایشیقابلیت تعاملیفیلم پروندهفیلم هاقالب

Snagit.jpg, .png, .mp4

Camtasia.cptx

Captivate.campro

78صفحهکنجکاوی

Selection شما نظر نرمبه است؟Snagitافزاردر دیجیتال دوربین با عکاسی در عملی چه مشابه

دوربین در عکاسی کادر یا محدوده تعیین است.مشابه دیجیتال های

78صفحهکنجکاوی

نرم در چندرسانهچرا dpiافزارهای از بیشتر کیفیت با تصاویر از نمی96ای شود؟استفاده

نرمبرای و وب در شده استفاده تصاویر مانند ندارند، چاپ به نیاز که تصاویری dpiافزارهاتهیه 96کیفیت

نرم در فرض پیش صورت به که است است.کافی شده تعریف افزار
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78صفحهکنجکاوی

Capture دکمه میانبر است؟کلید Print Screenکدام کلیدکلید صفحه

می راچگونه کلید این داد؟توان سپستغییر کنید، باز را افزار دکمهنرم پایین کادر کنیدCaptureدر کلیک

دهید. فشار را نظر مورد کلید و

80صفحهکنجکاوی

Snagit در نرماگر dpiاز تصویر کیفیت با نظر مورد انتهای600افزار در و کرده ایجاد قالبعکس با را آن کار

Gifشد؟ خواهد حفظ تصویر کیفیت آیا کنید، ذخیره

g فرمت عکسifخیر، تهیه میبرای استفاده کم حجم صوربا به فرمت این در عکس کیفیت و پیششود ت

dpi است.72فرض

کارگاهی 80صفحهفعالیت

منویIllustratorافزارنرم زیر از سپس کرده باز TransformObjectرا منوی کدر و گرفته اربردعکس

کنید. مشخص راهنما متن با را آن دستورات

نرم پنجرهIllustratorافزاردر در سپس کرده باز جدید سند بخشNew Documentیک یکBleedدر

کنید. ایجاد تمرکز ناحیه

81صفحهکنجکاوی

بخش چه از تدوین سناریویسناریوی بین تفاوتی چه است؟ شده تشکلیل مهایی سناریوی و حتواییتدوین

چندرسانه پروژه یک دارد؟در وجود ای

صحنه گیری قرار مراحل تدوین سناریوی جلوهدر تصاویر، خروج و ورود نحوه میها، مشخص گذارها و شودها

چندرسانه فیلم میو تولید آن مبنای بر بهای است قرار که محتوایی و مطالب محتوایی سناریوی در شود.

میمخاطب بیان کامل صورت به شود سناریوشود.ارائه نوشتن از محتواییهدف تمامی آوردن کاغذ روی
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برنامه و الکترونیک محتوای تولید دومراهنمای پودمان سازی

سرف قسمتصلمطالب، و مختلفها گروهایچندرسانههای و کامل جزئیات پیشبا و مطالب بینیبندی

کاربربخش به مطالب بهتر ارائه جهت مختلف است.های

83صفحهکنجکاوی

می آیا باشد فارسی پوشه نام داشت؟اگر دسترسی آن محتویات به انتوان باید پوشه نام باشد.خیر، گلیسی

گرفته قرار اسالیدی صورت به تصاویر که تدوین خط میدر چگونه تاند را تصاویر ترتیب داد؟توان عملغییر با

می دهیم.درگ تغییر تدوین خط در را تصاویر ترتیب توانیم

می داده نمایش اسالید هر زیر که چیست؟عددی ثانیشود حسب بر را اسالید زمان مدت عدد نمایشاین ه

دهد.می

84صفحهکنجکاوی

Effects پنجره ThemeTransitionگزینهدر با تفاوتی یکدارد؟Slide Styleوچه انتخاب Themeبا

Transitionمجموعه از میSlide Styleوای اعمال پروژه به شود.ها

84صفحهپژوهش

قالب انواع مورد نرمدر در استفاده قابل صوتی کProShowافزارهای در را آن و کرده دهید.تحقیق ارائه الس

قالب ProShowانواع افزار نرم که صوتی میهای آمدهکندپشتیبانی زیر جدول استدر

Ogg Vorbis audio.OGG

MPEG 3 music file.MP3

Windows sound.WAV

Windows audio file.WMA

MPEG 4 audio file.M4A

86صفحهکنجکاوی

دکمه BrowseCurrent Slide Soundکاربرد بخش چیست؟در

جاری اسالید به صدا کردن اضافه

86صفحهکنجکاوی

فرض پیش زمان است؟مدت چقدر اسالید گذار جلوه نمایش

ثانیه3
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90صفحهکنجکاوی

بخش است ممکن مواردی چه نشود؟در داده نمایش خروجی در اسالید محتویات از هایی

بخش باشند، شده خارج کادر مطمئن محدوده از اسالید در موجود اشیا که شدهزمانی خارج خواهندبهای رش

نمخورد داده نمایش خروجی در گزینهیو منظور این برای ارShow TV safe zone in previewsشوند.

شود. مشخص نمایش پیش در محدوده این تا کنید فعال

91صفحهپژوهش

قالب سایر مورد )Video Filesدر ویدیویی دهید.های ارائه کالس به را نتیجه و کرده تحقیق )

:WMVWMV فایل مشتقفرمت از MPEGیکی فرمت ک 4-های است فرمتی و خاصی،بوده الگوریتم طبق ه

دادهفایل و ویدئوایها میص-های فشرده باشند، داشته محسوسی کیفیت افت که آن بدون را کندوتی

: MOVمتفرMOV اجرا اپل شرکت های دستگاه در که هایی ویدیو برای و است شده طراحی اپل توسط

است مرکزی شود، می

3 Gp:قابل باشدفرمت می موبایل های گوشی در پخش

AVI م که: باشد می ویدئویی فرمت ترین .کندمینگهداریخوددرباهمراتصویروصداعمول

کارگاهی 95صفحهفعالیت

تفاوتیIranme_pub.pngوIranme_pub.exeپرونده چه کنید. مقایسه هم با را نوری لوح در دارند؟موجود

پرونده این از یک دارد؟کدام بیشتری جذابیت ها

پرونده رسانهIranme_pub.exeدر عناصر استاز شده استفاده پویانمایی و متن تصویر، صدا، کهای حالی در

پرونده رسانهIranme_pub.pngدر عناصر از تصفقط و متن دلای همین به است. شده استفاده پروندهویر یل

Iranme_pub.exe.است بیشتری جذابیت دارای
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برنامه و الکترونیک محتوای تولید دومراهنمای پودمان سازی

گروهی 97صفحهفعالیت

نرم محیط مختلف اجزای نام خالی کادرهای در خود کالسی هم کمک )شکلبا بنویسید را (16افزار

کارگاهی 97صفحهفعالیت

رIranme_pub.exeپرونده آن منوهای و متحرک ثابت، اجزای و کرده اجرا را نوری لوح در مشاهدهموجود ا

کنید.

الکترونیکی نشریه اول صفحه مشاهده از من»پس دهید:«ایران پاسخ زیر سواالت به

است؟ پیکسل چند پروژه صفحه پیکسل1024×768اندازه

کنید. مشخص را صفحه متحرک و ثابت شااجزای ثابت شاملاجزای متحرک اجزای و زمینه صفحه مل

دکمهدکمه لوگو، زیر در نشریه اصلی نشریههای در موجود تصاویر صفحه، باالی در فرعی ایرانوهای لوگوی

می باشد.من

گزینه و اصلی نرممنوی فرعی کدامهای شاملاند؟افزار اصلی مشمنوی من، ایران من،سروقامتان ایران اهیر

زیست دیدنیمحیط من، نظایران سرگرمی، شامل فرعی منوهای و من ایران گالری من، ایران رسنجی،های

است.سایت خروج و راهنما ما، درباره مفید، های
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برنامه و الکترونیک محتوای تولید دومراهنمای پودمان سازی

97صفحهکنجکاوی

New گزینه بین تفاوتی دارد؟New Movieوچه Newوجود میگزینه ایجاد جدید فایل امایک گزینهکند،

New Movieدستر فایلامکان به )Templateسی الگو میهای قرار کاربر اختیار در را دهد.(

98صفحهکنجکاوی

روش Movie Propertiesچه گزینه به دسترسی برای دیگری دارد؟های وجود

1)Ctrl+j ترکیبی کلیدهای از استفاده

2)Movie/Properties گزینه انتخاب و صفحه روی بر راست کلیک

3)Movie/Properties گزینه Modifyانتخاب منوی از

98صفحهپژوهش

F از باالتر کادرهای نرخ مورد دهید.ps30در ارائه کالس به و کرده آوری جمع را اطالعاتی

فریم تعداد Fبه اصطالحاً ثانیه یک در شده داده نمایش میpsهای کادر نرخ کیا نرخ فیلمگوییم. در هایادر

یا24،25سینمایی تکنولوژی30و وجود با امروزه چند هر است. ثانیه بر دورفریم جدید هایبینهای

باالیفیلم کادر نرخ در که طوری به است رسیده نیز عدد این باالی به کادر نرخ نظر30برداری، مورد فیلم ،

می افزوده نیز فایل حجم بر کادر نرخ افزایش با است. نمایش قابل جزئیات تمام هافنرخشود.با بازی در ریم

از تر باال فریم نرخ با گیمینگ دنیای در دارد. تری رنگ پر م30نقش را روان تصاویری خواهیدشما شاهده

از استفاده امروزه است60کرد. کرده پیدا ها گیمر بین در خوبی جایگاه ثانیه در .فریم

کارگاهی 99صفحهفعالیت

گزینه از یک هر رعملکرد شکل تنظیمات بنویسید.های خالی کادرهای در ا
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برنامه و الکترونیک محتوای تولید دومراهنمای پودمان سازی

101صفحهکنجکاوی

دارد؟ وجود تصویر درج برای دیگری روش چه

گزینه(1 برنامهImport Imageانتخاب ابزار نوار از

2)Content پنل از گزینهاستفاده صفحهImport to library/imageو بر پنل از تصویر کشیدن سپس و

101صفحهکنجکاوی

Alt+Drag از استفاده بین تفاوتی ابزارAlt+Shift+Dragوچه از استفاده هنگام دارد؟Knifeدر وجود

Alt+Drag از استفاده برشهنگام انجام برای که است آزاد دیگر طرف از و ثابت طرف یک از برش هایخط

Alt+Shift+Drag در که حالی در است مناسب قطری و اختیارمایل در مستقیم برش خط ترسیم امکان

می قرار گیرد.کاربر

101صفحهکنجکاوی

روش چه میبا دیگری کرد؟های تبدیل گروه به را شده انتخاب اشیای توان

ترکیبی(1 کلیدهای از استفاده و اشیاء Ctrl+Gانتخاب

2)Grouping/Group as Group گزینه انتخاب و اشیاء Modifyانتخاب منوی از

3)Grouping/Group as Group گزنیه انتخاب و راست کلیک سپس و اشیاء شدهانتخاب باز منوی از

102صفحهکنجکاوی

Timeline توسط پروژه یک در اشیا سازماندهی و نمایش دارد؟نحوه بستگی عواملی چه به

Timeline در جلوه قرارگیری محل جلوه، جلوهنوع زمان مدت ،

صفحه کارگاهی 102فعالیت

جلوه از گروهتعدادی در موجود جلوههای جدولهای و کرده اجرا را کنید.1ای کامل را

جلوهکاربرد نام

شدن Fadeمحو

Zoomبزرگنمایی

محو و Blurتار

مکان یک در شدن Appear Into positionظاهر
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برنامه و الکترونیک محتوای تولید دومراهنمای پودمان سازی

کارگاهی 104صفحهفعالیت

آن تاثیر و داده افزایش را پروژه کادر کنید.نرخ بررسی پویانمایی حرکت بر را

پروژه کادر نرخ افزایش رواننمایشبا شد.پویانمایی خواهد تر

108صفحهکنجکاوی

Add Link to Stage بین تفاوتی دارد؟Add Copy to Stageوچه وجود

حالت میAdd Copy to Stageدر قرار صفحه روی بر شی از کپی حالتیک در اما  Add Link toگیرد،

Stageشی تغییر موجب مبدا، در تغییر هرگونه و است متصل اصلی شی به صفحه روی بر گرفته قرار شی

می نیز صفحه روی بر است.موجود کمتر کپی حالت از پروژه فایل حجم روش این در همچنین شود.

109صفحهکنجکاوی

چیست؟مهم است شده تبدیل دکمه به که شیئی مشخصه ترین

میاشاره قرار شی آن روی که هنگامی ماوس میگر دست به تبدیل کردنگیرد کلیک قابلیت شی و شود

دارد.

کارگاهی 109صفحهفعالیت

دکمهIranme_pub.exeپرونده حرکت شیوه و کرده مشاهده را نوری لوح در راموجود صفحه باالی های

جلوه چه از کنید. شدهبررسی استفاده آنها ساخت در Moveاست؟هایی جلوه

109صفحهکنجکاوی

Movie Clip درون دکمه اشیای جلوهاگر قابلیت آیا دارند؟نباشند، خیرپذیری

110صفحهکنجکاوی

جلوه چه از دکمه این ساخت است؟در شده استفاده Moveای جلوه

هستند؟ اشیایی چه شامل دکمه اصلی مستطیلاجزای شکل متن،

حالت از یک دارند؟هایکدام یکسانی وضعیت Upدکمه Downوحالت
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برنامه و الکترونیک محتوای تولید دومراهنمای پودمان سازی

111صفحهکنجکاوی

دارد؟ وجود پرونده از خروجی تولید برای دیگری روش چه

خروجی از یک هر ترکیبی کلیدهای از منویاستفاده در که نظر مورد دارد.File/Exportهای قرار

کارگاهی 112صفحهفعالیت

مصرفStoryboard_water1.pdfوmotion graphic-water1.exeپرونده مورد در متحرک گرافیک یک که

جلوه چه از آن ساخت در کنید. مشاهده را است آن به مربوط سناریوی و است؟آب شده استفاده هایی

جلوه ،Place-Move،Rotation-Move،FadeIn،FadeOut،ZoomIn،ZoomOut،SlideInهایاز

ComeIn،Scale Letters،MystryIn،3 d Waves

113صفحهپژوهش

Motion Graphic تاریخچه مورد تفاوتدر نمونهو و ارائه کالس در را مطالبی پویانمایی با آن اساسی هاییهای

گرافیک کالسیاز هم برای را مختلف متحرک دهید.های نمایش خود های

زمان به گرافیک موشن عبارتاین.برمیگرددAdobe After Effectsتاریخچه از که بود باری موشناولین

John Whitneyگرافیک شدتوسط استفاده است متحرک تصاویر خالق سال.که گرافیک1960در موشن

شدند ساخته تلویزیونی های تیتراژ ،.و برمیگردد الکترونیک های رسانه از قبل به گرافیک موشن تاریخ البته

ایج متحرک تصاویر که هایی کتاب زمان سالبه یعنی میکردند است.1800اد گرافیکی هر گرافیک موشن

که کرد کاری میتوان تکنولوژی از استفاده با بهکه صوت یا ویدئو طریق از را پیامی و کرده حرکت تصویر

کند منتقل و.مخاطب وب، تحت های انیمیشن متحرک، های متن ویدئو، فیلم؛ شامل گرافیک …موشن

پاست نتیجه در همه شدندکه ایجاد تکنولوژی .یشرفت

گرافیک موشن با انیمیشن های ازتفاوت عبارتند

دارند(1 متفاوتی کنندگان درخواست

است(2 متفاوت آنها عرضه و اکران .محل

دارد(3 تفاوت آنها محتوایی .ساختار

سینما در بیشتر آنها اکران محل بنابراین شوند. می درخواست سازان سینما توسط بیشتر ها وانیمیشن

تر گسترده نیز آنها نمایش مکان و هستند تر گسترده گرافیک موشن کنندگان درخواست اما است. تلویزیون

و ها نمایشگاه و ها همایش مجازی، .باشدمی(…)فضای
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برنامه و الکترونیک محتوای تولید دومراهنمای پودمان سازی

که است داستان پیام انتقال نهایت در و کاراکترها معرفی قصه، یک روایت پایه بر انیمیشن ساختار همچنین

مواقع اکثر ندر خصوص در گیری میتصمیم واگذار بیننده به داستان سعیتیجه گرافیک موشن در اما شود.

رساندنمی برای هدفمند ساختاری خاص(، فضاسازی و کاراکترها معرفی )بدون توضیحات و آمار ارائه با شود

گرد ایجاد خاص نتیجه یک به د.مخاطب
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