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Animationمعنای لغوی 

گرفتـه شـده " به حرکـ  آورد  توـریر"به معنی " animatio“از واژه ی التین Animationواژه ی 
.اس 

"animo " اس " به حرک  درآورد  و جا  داد  به توریر و خیال"به معنی
"atio " اس " عمل یا انجام"به معنی

.درسی" اقدام به جان بخشیدن"در نهایت می توان با بررسی ریشه ای این کلمه به عبارت 
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Animationتعاریف مختلف 

شیره ای در فیلمسازی کـه در آ  بـا گـرفتن عهـی پـای  ـی در  ـی از عروسـی ، ن اشـی ، •
.نرشته و مانند آ  توریر متحرک تهیه شده و فیلم ساخته می شرد

فرهنگ فارسی معین

شیره فیلم سـازی کـه در آ  بـه توـاویر معمـرالش ن اشی شـده و اجسـام بی حرکـ ، تحـرک•
.بخشیده شرد

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

عروسـی یـا اجـ ا  )توریری متحرک کـه بـا عهاسـی از حاه  پـای  ی در ـی شـیجی بی جـا  •
.ساخته می شرد( مهانیهی

م کارتر  متحرک، توریر متحرک شده ی مجمرعه ای از ن اشی پا که تفاوت پای اندکی با پ•
.دارند و حرکتی را شبیه سازی می کنند

فرهنگ لغات وبستر
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Animationتعاریف مختلف 

خلــق توـــاویر متراهی
برای ایجاد ترپم حرک 
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Animationمعادل های فارسی کلمه  

مضحی قلمی
زنــــده ســــازی
جــــا  بـخشی
جـــــــا  یــابی
روا  بــــخشی

.

.

.
پویـــــــانمـایی
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جوهر انیمیشن

ن اشی انیمیشن پنر ن اشی پایی که حرک  می کنند نیس ؛ بلهه پنر حرک  پایی اس  که" 
ه در آنچه در انیمیشن، ما بین قاب پا اتفاق می افتد بسیار مهم تر از چی ی اسـ  کـ. می شرند

سـ  بنابراین انیمیشن پنر کنترل ماپرانه ی فاصله پای غیرقابل رؤیتی ا. پر قاب وجرد دارد
. "که بین قاب پا وجرد دارد

نورمن مک الرن
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Persistence of visionماندگاری دید                                                                                

Peter)راژیمارک یتر Mark Roget) درانگلیسیفی یی دا
هببارنخستینبرایرانظریهایناساسمیالدی،۱۸۲۴سال

اعالمآزمایش پا،برخیانجامبااو.کردتشریحعلمیصررت
تد،می افچشمشبهیه یبرکهراتوریریانسا مغ کهکرد
درپمچنا ثانیه، نجمییتابیستمییحدودزمانیتا

ازمی ترانستیمماصررتاینغیردر.می کندحفظشبهیه
پیچذپن.بیابیمآگاپیروزطرلدر لی زد بارصدپا
هثانیییازکمترمدتدر لیزیراندارد، لی زد ازتورری
از یشتجسمات  حالپمیندر.می  رشاندراچشمروی

.مانده اندمحفرظ لی زد 

پمهما؛آمده اندوجردبهانسا بیناییسیستمدرن صییدهیلبهتنهامتحرکتواویر"
".پستیمدیدماندگاریقربانیا 

نظریه پرداز سینما| توماس و ویویان سوبچاک 
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!هنـــــــر هشتـم

کامل تر از سینما

؟کامل ترین هنـر
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(Frame)فریم 
.تی توریر روی فیلم که معمرالش بخشی از یی رشته تواویر متحرک اس 

.فریم یی توریر ساکن اس 

(Framerate)نرخ فریم 
.سرع  نمایش رشته ای از تواویر ضبط شده

.اندازه گیری می شرد( FPS)نرخ فریم به صررت فریم در ثانیه 
.فریم برای ویدئر30فریم برای سینما و 24

(Keyframe)فریم کلیدی *
. ُ  پای اصلی کاراکتر که برای طرح ری ی حرک  به کار می روند

(In-Between , In Between , Between)تصویر میانی *
ا  یـابی فریم پای میانی که در انیمیشن ترسیمی ترسط دس ، و در انیمیشن رایانـه ای بـا می

.ما بین تواویر کلیدی انیمیشن، خلق می شرند

(Breakdown , Passing Position)کلید میانی، حالت عبوری *
در متحرک سازی، حاه  اصلی میا  دو ن طه عطف حرک  یا دو کلید اصلی
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*Ease in / Slow in(  شوندهکند  حرکت)
.می شردمترقف  کمکه تغییرات در آ  در انتهای حرک  کند شده و کم  منحنی ای

*Ease out / Slow out( شوندهتند  حرکت)
.سپی سرع  بگیردوکه در آ  تغییرات خیلی کند شروع شده و منحنی ای
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(Timing)زمانبندی *
تعیین ریتم روی داد  یی حرک  در متحرک سازی، کـه بـه تعـداد توـاویر الزم بـرای خلـق یـی

.عهیپرچه تعداد تواویر بیشتر باشد، کنش آپسته تر اس ؛ و باه. کنش مربرط می شرد

(Double-framing / On Twos)متحرک سازی دو فریمی *
در متحرک سازی، دوبار فیلم برداری از پر  ُ  حرکتی

.فریم در ثانیه12

*Onion Skinning /Onion Skin
وی در انیمیشن ترسیمی، انیماترر روی برگه پای کاغذی طراحـی می کنـد کـه بـا قـرار گـرفتن ر 

.می نرر و تابش نرر از زیر، نیمه شفاف دیده می شرند
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Lip Synchronizationخالصه عبارت -(  Lip Sync)لیپ سینک کاربردهای انیمیشن
پماپنگ کرد  حرکات هب با گفتار

Character Setup and Rigging*
.فرآیند آماده سازی یا مفول بندی یی مدل برای امها  شروع فرآیند متحرک سازی



15

تعریف انیمیشن

اصول مکانیکی 
تصاویر متحرک

جایگاه انیمیشن
در میان دیگر هنرها

مفاهیم و واژگان

کاربردهای انیمیشن

2D (Two Dimensional)دو بعدی                                                                                                         

3D (Three Dimensional)سه بعدی                                                                                                    

Raster Graphicsگرافیک شطرنجی                                                                                                    

Vector Graphicsگرافیک ُبرداری                                                                                                          
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گرافیی ُبرداریگرافیی شطرنجی
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کاربردهای گوناگون انیمیشن

(رمانیدسینماتربیتی،غیرمست یم،آمرزشمست یم،آمرزش)درمانیوآمرزشی•

تبلیغاتی•

بوریجلره پای•

(مستند)خبررسانیوواقع گرایی•

(ویدئرییبازی)سرگرمی•
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?
Cartoon | Caricature | Animation 

 ایا  جلسه اول

emad@karimifard.ir


