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Animationتعاریف مختلف 

شیوه ای در فیلمسازی کـ  در آ  بـا فـرفعن عهـی پـای  ـی در  ـی از عرقسـی ، ن اشـی ، •
.نوشع  ق مانند آ  تصویر معحرک تهی  شده ق فیلم ساخع  می شود

فرهنگ فارسی معین

شیوه فیلم سـازی کـ  در آ  بـ  تصـاقیر مًمـواش ن اشی شـده ق ایسـاک بی حرکـ ، تحـرک•
.بخشیده شود

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

نمایش سریع مجموع  ای از تصـاقیر دقبًـدی یـا سـ  بًدی، یـا حای  پـایی از مـد ، بـرای •
. دید آقرد  توپم حرک 

خلق تصاویر متوالی برای ایجاد توهم حرکت

مرور
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Animationمعادل های فارسی کلمه  

مضحی قلمی
زنــــده ســــازی
یــــا  بـخشی
یـــــــا  یــابی
رقا  بــــخشی

.

.

.
پویـــــــانمـایی

مرور



4

Persistence of visionماندگاری دید                                                                                

Peter)راژیمارک یعر Mark Roget) درانگلیسیفیزیی دا
 ببارنخسعینبرایرانظری ایناساسمیالدی،۱۸۲۴سا 

اعالکآزمایش پا،برخیانجاکبااق.کردتشریحعلمیصورت
عد،می افچشمشبهی  یبرک راتصویریانسا مغزک کرد
درپمچنا ثانی ، نجمییتابیسعمییحدقدزمانیتا

ازمی توانسعیمماصورتاینغیردر.می کندحفظشبهی 
پیچذپن.بیابیمآفاپیرقزطو در لی زد بارصدپا
 ثانیییازکمعرمدتدر لیزیراندارد، لی زد ازتصوری

از یشتجسمات  حا پمیندر.می  وشاندراچشمرقی
.مانده اندمحفوظ لی زد 

مرور
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(Frame)فریم 
.تی تصویر رقی فیلم ک  مًمواش بخشی از یی رشع  تصاقیر معحرک اس 

.فریم یی تصویر ساکن اس 

(Framerate)نرخ فریم 
.سرع  نمایش رشع  ای از تصاقیر ضبط شده

.اندازه فیری می شود( FPS)نرخ فریم ب  صورت فریم در ثانی  
.فریم برای قیدئو30فریم برای سینما ق 24

(Keyframe)فریم کلیدی *
. ُز پای اصلی کاراکعر ک  برای طرح ریزی حرک  ب  کار می رقند

(In-Between , In Between , Between)تصویر میانی *
ا  یـابی فریم پای میانی ک  در انیمیشن ترسیمی توسط دس ، ق در انیمیشن رایانـ  ای بـا می

.ما بین تصاقیر کلیدی انیمیشن، خلق می شوند

(Breakdown , Passing Position)کلید میانی، حالت عبوری *
در معحرک سازی، حای  اصلی میا  دق ن ط  عطف حرک  یا دق کلید اصلی

مرور



6

مرور
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*Ease in / Slow in
.می شودمعوقف  کمک  تغییرات در آ  در انعهای حرک  کند شده ق کم  منحنی ای

*Ease out / Slow out
.سپی سرع  بگیردقک  در آ  تغییرات خیلی کند شرقع شده ق منحنی ای

مرور
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(Timing)زمانبندی *
تًیین ریعم رقی داد  یی حرک  در معحرک سازی، کـ  بـ  تًـداد تصـاقیر ازک بـرای خلـق یـی

.ًهیپرچ  تًداد تصاقیر بیشعر باشد، کنش آپسع  تر اس ؛ ق بای. کنش مربوط می شود

(Double-framing / On Twos)متحرک سازی دو فریمی *
در معحرک سازی، دقبار فیلم برداری از پر  ُز حرکعی

.فریم در ثانی 12

*Onion Skinning /Onion Skin
قی در انیمیشن ترسیمی، انیماتور رقی برف  پای کاغذی طراحـی می کنـد کـ  بـا قـرار فـرفعن ر 

.میزنور ق تابش نور از زیر، نیم  شفاف دیده می شوند

مرور
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CGI (Computer Generated Imagery)تصاویر خلق شده توسط رایانه                                         

CG (Computer Graphic)گرافیک رایانه ای                                                                                          

2D (Two Dimensional)دو بعدی                                                                                                         

3D (Three Dimensional)سه بعدی                                                                                                    

Raster Graphicsگرافیک شطرنجی                                                                                                    

Vector Graphicsگرافیک ُبرداری                                                                                                          

مرور
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فرافیی ُبرداریفرافیی شطرنجی

مرور
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کاربردهای گوناگون انیمیشن

(رمانیدسینماتربیعی،غیرمسع یم،آموزشمسع یم،آموزش)درمانیقآموزشی•

تبلیغاتی•

بصرییلوه پای•

(مسعند)خبررسانیققاقع فرایی•

(قیدئوییبازی)سرفرمی•

مرور
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اولین نشانه های حرکت در هنر

مرور
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اولین نشانه های حرکت در هنر

مرور
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اولین نشانه های حرکت در هنر

مرور
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اولین نشانه های حرکت در هنر

مرور
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اسباب بازی ها

(Thaumatrope)توماتروپ -1825

تومـاتروپ وسـیله ای شـاما دایـره ی میـوایی می باشـد کـه هـر  ـرر میـوا دارای یـک تصـویر 
در دو رر این میوا، دو نخ قـرار دارد کـه می تـوان بـه وسـیله ی  ن بـا انگ ـتان. متفاوت است

وقتی کـه میـوا بـا سـرعت بـاا چرخانـده شـود، هـردو تصـویر را . دست، به سرعت  ن را چرخاند
درواقع در ذهن ما، یک تصـویر از ترکیـت تصـاویر هـردو  ـرر میـوا . همزمان با هم می بینیم

.ثبت می شود

مرور
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اسباب بازی ها

(Flip book / Flick book)فیلیپ بوک -1868

بعـد فیلیپ بوک یک کتاب با مجموعه ای از تصاویر است که به تدریج هرصـفحه بـا صـفحه ی
حـا  هنگامی که صفحات به سرعت ورق می خورند، تصاویر مانند یـک فـیلم در . متفاوت است

.حرکت به نظر می رسند

مرور
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Georges Méliès| ژرژ ملیس 
(1861–1938)

مرور
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James Stuart Blackton| جیمز استوارت بلکتون 
(1875-1941)

مرور
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Émile Cohl| امیل کول 
(1857–1938)

مرور
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Winsor McCay| وینزور مک کی 
(1866-1934)

مرور
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آمریکا
آرژانعین

ایاات متحده ی  مریکا•
کانادا

آفریقا
مصر

اروپا
آیما 

فرانس 
بریعانیا
ایعاییا

(ارق ای شرقی)چهسلواکی، یوفسالقی، یهسعا ، مجارسعا  
اتحاد یماپیر شورقی

آسیا
ژا ن
چین
ایرا 

عصر انیمی ن صامت

عصر طالیی انیمیشن

عصر انیمیشن تلویزیونی

عصر انیمیشن مدر 
مرور
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آمریکا
آرژانعین

ایاات متحده ی  مریکا•
کانادا

آفریقا
مصر

اروپا
آیما 

فرانس 
بریعانیا
ایعاییا

(ارق ای شرقی)چهسلواکی، یوفسالقی، یهسعا ، مجارسعا  
اتحاد یماپیر شورقی

آسیا
ژا ن
چین
ایرا 

Walt Disney (1901 - 1966)

عصر انیمیشن صام 

عصر  الیی انیمی ن

عصر انیمیشن تلویزیونی

عصر انیمیشن مدر 
مرور
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آمریکا
آرژانعین

ایاات متحده ی  مریکا•
کانادا

آفریقا
مصر

اروپا
آیما 

فرانس 
بریعانیا
ایعاییا

(ارق ای شرقی)چهسلواکی، یوفسالقی، یهسعا ، مجارسعا  
اتحاد یماپیر شورقی

آسیا
ژا ن
چین
ایرا 

Snow White and the Seven Dwarfs 
(1937)

عصر انیمیشن صام 

عصر  الیی انیمی ن

عصر انیمیشن تلویزیونی

عصر انیمیشن مدر 
مرور
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آمریکا
آرژانعین

ایاات متحده ی  مریکا•
کانادا

آفریقا
مصر

اروپا
آیما 

فرانس 
بریعانیا
ایعاییا

(ارق ای شرقی)چهسلواکی، یوفسالقی، یهسعا ، مجارسعا  
اتحاد یماپیر شورقی

آسیا
ژا ن
چین
ایرا 

Tex Avery (1908 - 1980)

عصر انیمیشن صام 

عصر  الیی انیمی ن

عصر انیمیشن تلویزیونی

عصر انیمیشن مدر 
مرور
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آمریکا
آرژانعین

ایاات متحده ی  مریکا•
کانادا

آفریقا
مصر

اروپا
آیما 

فرانس 
بریعانیا
ایعاییا

(ارق ای شرقی)چهسلواکی، یوفسالقی، یهسعا ، مجارسعا  
اتحاد یماپیر شورقی

آسیا
ژا ن
چین
ایرا 

William Hanna & Joseph Barbera

عصر انیمیشن صام 

عصر طالیی انیمیشن

عصر انیمی ن تلویزیونی

عصر انیمیشن مدر 
مرور



27

آمریکا
آرژانعین

ایاات متحده ی  مریکا•
کانادا

آفریقا
مصر

اروپا
آیما 

فرانس 
بریعانیا
ایعاییا

(ارق ای شرقی)چهسلواکی، یوفسالقی، یهسعا ، مجارسعا  
اتحاد یماپیر شورقی

آسیا
ژا ن
چین
ایرا 

عصر انیمیشن صام 

عصر طالیی انیمیشن

عصر انیمیشن تلویزیونی

عصر انیمی ن مدرن
مرور
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میالدیبیسعمقر چهلدپ  ی

کامپیوتریمعحرک شدهدس یی

Hungerکوتاهانیمیشن

ندبلفیلمدردیجیعاییتصویر–باراقیینبرای

(WestWorldس  فان  ی)

Pixarکمپانی•

کامپیوتر و انیمیشن

The Adventures of Andre & Wally B 
(1984)

مرور
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چیست؟مکتب

.فویندمکتبرامًینحوزهییدربینییها ازمنسجمنظاکیاقرفعاریمنسجمنظاکفون پر

انیمی نمکاتت•

ویژگیهایمکتبدیزنی

بی جاناشيابهبخ یجان•
حيواناتبهانسانیخصوصياتالیای•
ملاافسانه هایازاستفاده•
روانوسيا ومنحنيخطوطازاستفاده•
هیجانپرصحنه هایوشادفضایایجاد•
گرايانهواقعوظريفدقيق،:پس زمينه ها راحی•
اغراقدرعینگراياییواقع:شخصيت ها راحی•
...و

مکتبدیزنی

مکتت زاگرب

مکتت ژاپن

مرور
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چیست؟مکتب

.فویندمکتبرامًینحوزهییدربینییها ازمنسجمنظاکیاقرفعاریمنسجمنظاکفون پر

انیمی نمکاتت•

مکتت دیزنی

مکتبزاگرب

مکتت ژاپن

ویژگیهایمکتبزاگرب

واقع گرایانه رح هایازپرهیز•
سادهبسیارشخصیت هایو رح هاازاستفاده•
در نکاماحذریاو)پس زمینهنیششدنکم•

(مواردازبرخی
یبیانبااجتماعیوسیاسیموضوعاتکردنمطرح•

 نز میز
ونگوناگصوتیافکت هایازاستفادهودیالوگحذر•

 نجایبه
...و

مرور
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چیست؟مکتب

.فویندمکتبرامًینحوزهییدربینییها ازمنسجمنظاکیاقرفعاریمنسجمنظاکفون پر

انیمی نمکاتت•

مکتت دیزنی

مکتت زاگرب

مکتبژاپن

(انیمه)ویژگیهایمکتبژاپن

(متافیزیکو)خیالیموضوعاتبهزیادتوجه•
جوشوجنتپرشخصیت های•
نبردوپیکارباهمراهداستان هایی•
(پالن هادراماتیکزمان)!زماننبودنقطعی•
رنگارنگتصاویروها رحازاستفاده•
(ه هاپس زمیندر)"انیمی نافکت"اززیاداستفاده ی•
ک یدهاندامدرشت،چ م های:شخصیت ها راحی•

صاروبلندموهایاغر،و
...و

مرور
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دسته بندی های تکنیکی فیلم انیمیشن

(Traditional | Classical | Hand-Drawn Animation)انیمیشن سنتی •

(Stop Motion Animation)انیمیشن استاپ موشن •

(Computer Animation)انیمیشن کامپیوتری •

مرور
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Cel)سل انیمیشن یانیمیشن سنت Animation) مرور
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Cel)سل انیمیشن یانیمیشن سنت Animation) مرور
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یانیمیشن سنت

• Full Animation
• Limited Animation

• Frame by Frame

• Multiplane Camera*

• Rotoscoping*

(مفاهیم)

مرور
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Multiplane Camera

انیمیشن سنتی

مرور
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Multiplane Camera

انیمیشن سنتی

مرور
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Rotoscoping

انیمیشن سنتی

مرور
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انیمیشن سنتی

Rotoscoping

مرور
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انیمیشن سنتی

Rotoscoping

مرور
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استاپ موشن

(Cutout)کات اوت 

(Puppet Animation)عروسکی 
(Claymation)خمیری 

(Pixilation)پیکسیلی ن 
(Object Animation)اشیا 

(Pin Screen)تخته سنجاق 
(Paint on Glass)نیاشی روی شی ه 

(Clay Painting)نیاشی با خمیر 
(Sand Animation)ماسه ای یا شنی 
(Time lapse Animation)با تاخیر زمانی 
(Dynamation)داینامی ن 

مفصلی
غیرمفصلی

مرور
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انیــمیشن
کامپیوتری

(2D)دو بعدی 

(2.5D)بعدی 2.5

(3D)سه بعدی 

مرور
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• Computer-generated Animation

• Computer-assisted Animation

انیــمیشن
کامپیوتری

(مفاهیم)

مرور
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مراحل تولید فیلم انیمیشن

Pre-Productionپیش تولــید 

Productionتولـــــــــــــــــــید 

Post-Productionپس تولــید 

مرور



تحقیق و توسعه فیلمنام |  داسعا   |  ایده  

اسعوری برد

(شخصی  پا، فضا ق  ی زمین ، اشیا)طراحی 

ضبط صدا|  موسی ی  

اسعوری ریل
45

پیش تولید

مرور



چیدما  یا یی اقت

معحرک سازی

46

تولید

مرور



ترکیب یا کامپوزی 

خرقیی یا رندر

تدقین نهایی|  صدافذاری  

دقبل 

توزیع اثر
47

پس تولید

مرور
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عوامل تولید فیلم انیمیشن

دستیار| کارگردان هنری | کارگردان <  -گروه کارگردانی •

تدارکات|  راح تولید | مدیرتولید | مجری  رح | تهیه کننده <  -گروه تهیه و تولید •

نویسنده ی فیلمنامه| نویسنده ی داستان <  -گروه نویسندگی •

 راح استوری برد| ( فضا و اشیا) راح کانسپت |  راح شخصیت < -گروه  راحی •

دستیار| متحرک ساز |  راح لی اوت <  -گروه متحرک سازی •

نوازنده|  هنگساز <  -گروه  هنگسازی •

اصالح رنگ و نور| مسئو  جلوه های بصری | (  راح صدا)صداگذار | تدوینگر <  -گروه تدوین •

 راح گرافیک| مسئو  روابط عمومی <  -روابط عمومی و تبلیغات •

مرور
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اصل انیمیشن12

The Illusion of Life: Disney Animation| توهم زندگی 
(1981)

(Frank Thomas)فرانک توماس 
Ollie Johnston))اولی جانستون 

مرور
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اصل انیمیشن12

Squash and Stretch| ک یدگی و ف ردگی . 1

Anticipation| پیش حرکت . 2

Staging| صحنه پردازی . 3

Straight Ahead and Pose to Pose| و حالت به حالت ( پ ت سر هم)مستییم . 4

Follow Through and Overlapping Action| حرکت تابع و هم پوشانی . 5

Slow in and Slow out| کند شونده و تند شونده . 6

Arcs| قوس ها . 7

Secondary Action| حرکت ثانویه . 8

Timing| زمانبندی . 9

Exaggeration| اغراق . 10

Solid Drawing|  راحی حجمی . 11

Appeal| جذبه و گیرایی . 12

مرور
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متحرک سازیروش های

Straight Ahead(                    پشت سر هم)مستقیم 

Pose to Poseحالت به حالت                                         

Combinationترکیبی                                                      

مرور
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:.پایان .: 

emad@karimifard.ir

مرور


