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 خلسِ پٌدن

 :اداهِ هبحث تکٌیک ّا ٍ فٌَى بصری 

   

ّرگاُ . هی کٌذ صذق ّن ػکس ایي هؼٌا.یکذستی فٌی در ترکیة تٌذی است کِ در آى از یک هَضَع یکٌَاخت استفادُ هی ضَد : تٌَع / یکذستی - 

تخَاّین تٌَع ٍ گًَاگًَی را ًطاى تذّین از في دٍم استفادُ هی کٌین اها تایذ تِ یاد داضتِ تاضین کِ تٌَع در یک ترکیة تٌذی تصری ضثیِ تِ تٌَع در 

 .هَسیمی است یؼٌی ّر چٌذ هَضَػْا ٍ توْای هختلفی در آى ٍجَد دارد ّویطِ ّوگی تحت الطؼاع یک تن اصلی ّستٌذ 
 

 
 

 تنوع

 

 
 

 یکذستی
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 : اًحراف از ٍاقغ / هغابقت با ٍاقغ- 

دلت در ایي هَرد .الثتِ هی تَاى ترای ایي هٌظَر از ًماضی ٍالؼگرایاًِ ًیس استفادُ کرد.دلیك تَدى طرح ٍ یا تصَیر تارزتریي خصَصیت دٍرتیي ػکاسی است

دٍرتیي ػکاسی دستگاّی است کِ هطاتك تا چطن . تذاى هؼٌاست کِ طرح را تاحذ اهکاى ضثیِ تِ آًچِ کِ تِ طَر هؼوَل تا چطن خَد هی تیٌین تسازین

در ًماضی ًیس ترای ایجاد تاثیرات ضثیِ تِ ٍالؼیت تجرتی از ضیَُ پرسپکتیَ ٍ سایِ رٍضي استفادُ هی .اًساى است ٍ تا حذٍدی هی تَاًذ ایي ًیاز را ترآٍرد 

 ایي ًَع ضیَُ ّا در ٍالغ ًَػی جؼل ٍالؼیت است یؼٌی تِ کوک ضگردّای خاظ تِ چطن ٍ هغس تیٌٌذُ ٍاًوَد هی ضَد کِ آًچِ هی تیٌذ ٍالؼی است .ضَد 

اضکال از حالت ػادی خَد خارج هی ضًَذ .تا ایي في در اصطالح در ئالؼیات دست تردُ هی ضَد.ٍلی اًحراف از ٍالغ فٌی است کِ تا ٍالؼیت ًاسازگاری دارد

 .ٍ در ًتیجِ تاثیری تحریک کٌٌذُ ٍ لَی تر تیٌٌذُ دارًذ 

 

 

 
 

 هغابقت با ٍاقغ

 

 

 

 اًحراف از ٍاقغ
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 :سِ بؼذی / تخت- 

ایي دٍ في هربَط بِ استفادُ یا ػذم استفادُ از پرسپکتیَ ٍ سایِ رٍشي هی شَد ٍ بستگی دارد بِ ایٌکِ آیا هی خَاّین در 

 .عرح از عریق ایداد یک فضای سِ بؼذی هصٌَػی هشابِ هحیظ خارج را ایداد بکٌین یا خیر

 

 
 سِ بؼذی

 

 
 تخت

 

 :چٌذ ػٌصری/ تک ػٌصری- 

هْن تریي کیفیت ایي تکٌیک در ایي . تک ػٌصری تَدى طرح ػثارت از تورکس ٍ تَجِ توام تِ رٍی یکی از ػٌاصر هَجَد در ترکیة تٌذی تِ تٌْایی است

کِ تِ ػلت .حالت ػکس آى ٍلتی است کِ دٍ یا چٌذ ػٌصر تصری را تِ ًحَی در جَار یکذیگر لرار دّین. است کِ تاکیذ تسیاری رٍی یک هَضَع دارد

 . ّوجَار تَدى تِ یکذیگر هؼٌایی خاظ تخطٌذ 

 

 
 تک ػٌصری
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 چٌذ ػٌصری

 

 :درّن / ترادفی - 

ایي ًمَش هتَالی ٍ دارای ًظن هٌطمی را اصطالحا في ترادفی هی . ّرگاُ تَالی ػٌاصر در طرح از رٍی ًمطِ ٍ حساب خاظ ٍ تیاًگر ًظوی هٌطمی تاضذ 

درّن تَدى زهاًی رخ هی دّذ کِ ًخَاّین آضکارا ّیچ ًَع ًظن خاصی را الماء کٌین ٍ ترػکس ، هٌظَرهاى ًطاى داد تی ًظوی ٍ تصادفی تَدى هحل .ًاهین 

 .ػٌاصر هَجَد در طرح تاضذ

 
 ترادفی

 

 

 
 درّن
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 : هحَ / ٍاضح - 

تا استفادُ از تصاٍیر دلیك ٍ یا گَضِ ّا ٍ لثِ ّای تسیار ٍاضح هی تَاى . ٍاضح فٌی است کِ در آى ّن هؼٌا ٍ ّن تصَیر از رٍضی خاظ ترخَردار هی ضًَذ 

کِ دلت ٍ رٍضٌی تصَیر در آى کوتر است ٍلی .ضیَُ ػکس آى هحَ کردى است.تاثیری تر تیٌٌذُ تِ ٍجَد آٍرد کِ ٍی تِ سَْلت هؼٌای طرح را دریاتذ

 .حالتی ًرهتر ٍ هحیطی احساسی تر در تصَیر تِ ٍجَد هی آٍرد

 

 
 

 واضح

 

 
 

 هحَ
 

 :سست پیًَذی / تکرار- 
ایي في تَیژُ ترای آى ًَع تیاًْای تصَیری کِ از ٍاحذّایی تطکیل ضذُ . تکرار در ایٌجا تِ هؼٌای هجوَػِ ای تی اًمطاع از ٍاحذّای هتصل تصری است 

در گرافیک ٍ هؼواری ٍ کال فیلوسازی ، اتصال ٍ تذاٍم فمط تِ هؼٌای گاهْایی هجسا ٍ تِ دًثال ّن ًیست ، تلکِ ضاهل ًیرٍی هٌسجن .اًذ تسیار هْن است

ٍلی ٌّگام استفادُ از في سست پیًَذی تیطتر تر جذایی ٍ یا حذالل اتصالی تسیار .کٌٌذُ ای است کِ تِ کل ترکیة تٌذی استحکام ٍ لَام هی تخطذ

در ٍالغ فٌی  است کِ تذاى ٍسیلِ کیفیت فردی ّر یک از اجسای ترکیة تٌذی تیطتر ًوَدار هی گردد ٍ در ػیي حال ٍجَد یک کل .ضؼیف تاکیذ هی ضَد

 .ٍاحذ ًیس تا حذٍدی حفع هی ضَد

 
 تکرار
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سست پیًَذی 

 :پرًقشی /صرفِ خَیاًِ- 
در صرفِ جَیاًِ ػٌاصر تصری در ًْایت .ٍ ًمطِ هماتل آى پر ًمطی است .استفادُ از حذالل ػٌاصر تصری در طرح ، رٍش اصلی في صرفِ جَیاًِ است

اختصار ٍ سادگی است ٍ پر ًمص ٍ ًگار ػثارت است از افسٍدى ػٌاصر تسیار تِ طرح اٍلیِ ٍ پرداختي تِ ریسُ کاریْا ٍ جسییات ، در ایي رٍش اغلة از ػٌاصر 

طرحْای پر ًمص ٍ ًگار دارای لذرت ٍ غٌا . تسییٌی زیاد استفادُ هی ضَد ، کِ در صَرت استفادُ صحیح از آى هَجة هالیوت ٍ زیثایی طرح هی گردد

. ّستٌذ، حال آًکِ صرفِ جَیاًِ در طرح از لحاظ تصری فمط تِ اساس کار تَجِ دارد ،خلَظ ، فرٍتٌی ٍ فمر است

 

 
پرًقشی 

 

 
صرفِ خَیاًِ 
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 :پروژه عملی 

 تکٌیک ّا ٍ فٌَى بصری

 تکٌیک  ّرکذام بِ صَرت خذاگاًِ   در  را در داخل کادرّای ًقغِ ، خظ ،سغح ، حدن ، بافتدر ایي توریي آًالیسّای سیاُ ٍ سفیذ ، - 

را داخل  (تخت/ پراکٌٌذگی ، سِ بؼذی/بغرًح ، ٍحذت/ ًاهٌظن ، سادُ / ًاهتقارى ، هٌظن / ًاهتؼادل ، هتقارى / هتؼادل  )، فٌَى بصری 

 .کادرّا ّر کذام بِ صَرت خذاگاًِ داخل کادر اتَد زدُ شَد 

 

/  پراکٌٌذگی ، سِ بؼذی/بغرًح ، ٍحذت/ ًاهٌظن ، سادُ / ًاهتقارى ، هٌظن / ًاهتؼادل ، هتقارى / هتؼادل ) تکٌیک  ّر ًقغِػٌصر : هثال - 

یکبار داخل کادر ػٌصر ًقغِ ای کِ از ابتذا در عبیؼت ػکاسی کردیذ ٍ سپس بِ . ساًتیوتر اتَد زدُ شَد  در   در کادرّای  (تخت

ًاهتؼادل را ّوسهاى با / صَرت سیاُ ٍ سفیذ آًالیس کردیذ ّواى فرم ًقغِ آًالیس شذُ را حفظ کٌیذ ٍ یکبار داخل یک کادر ، تکٌیک هتؼادل 

.  ًقغِ ًشاى دّیذ بقیِ تکٌیک ّا ًیس بِ ّویي هٌَال اداهِ یابذ 

 

/  پراکٌٌذگی ، سِ بؼذی/بغرًح ، ٍحذت/ ًاهٌظن ، سادُ / ًاهتقارى ، هٌظن / ًاهتؼادل ، هتقارى / هتؼادل ) تکٌیک  ّر خظػٌصر : هثال - 

یکبار داخل کادر ػٌصر خظ کِ از ابتذا در عبیؼت ػکاسی کردیذ ٍ سپس بِ صَرت . ساًتیوتر اتَد زدُ شَد  در   در کادرّای  (تخت

ًاهتؼادل را ّوسهاى با خظ / سیاُ ٍ سفیذ آًالیس کردیذ ّواى فرم خظ آًالیس شذُ را حفظ کٌیذ ٍ یکبار داخل یک کادر ، تکٌیک هتؼادل 

.  ًشاى دّیذ بقیِ تکٌیک ّا ًیس بِ ّویي هٌَال اداهِ یابذ 

 

/  پراکٌٌذگی ، سِ بؼذی/بغرًح ، ٍحذت/ ًاهٌظن ، سادُ / ًاهتقارى ، هٌظن / ًاهتؼادل ، هتقارى / هتؼادل ) تکٌیک ّر سغح ػٌصر : هثال - 

یکبار داخل کادر ػٌصر سغح کِ از ابتذا در عبیؼت ػکاسی کردیذ ٍ سپس بِ صَرت . ساًتیوتر اتَد زدُ شَد  در   در کادرّای  (تخت

ًاهتؼادل را ّوسهاى با سغح / سیاُ ٍ سفیذ آًالیس کردیذ ّواى فرم سغح آًالیس شذُ را حفظ کٌیذ ٍ یکبار داخل یک کادر ، تکٌیک هتؼادل 

.  ًشاى دّیذ بقیِ تکٌیک ّا ًیس بِ ّویي هٌَال اداهِ یابذ 

 

/  پراکٌٌذگی ، سِ بؼذی/بغرًح ، ٍحذت/ ًاهٌظن ، سادُ / ًاهتقارى ، هٌظن / ًاهتؼادل ، هتقارى / هتؼادل ) تکٌیک ّر حدن ػٌصر : هثال - 

یکبار داخل کادر ػٌصر حدن کِ از ابتذا در عبیؼت ػکاسی کردیذ ٍ سپس بِ صَرت . ساًتیوتر اتَد زدُ شَد  در   در کادرّای  (تخت

ًاهتؼادل را ّوسهاى با سغح / سیاُ ٍ سفیذ آًالیس کردیذ ّواى فرم حدن آًالیس شذُ را حفظ کٌیذ ٍ یکبار داخل یک کادر ، تکٌیک هتؼادل 

.  ًشاى دّیذ بقیِ تکٌیک ّا ًیس بِ ّویي هٌَال اداهِ یابذ 

 

/  پراکٌٌذگی ، سِ بؼذی/بغرًح ، ٍحذت/ ًاهٌظن ، سادُ / ًاهتقارى ، هٌظن / ًاهتؼادل ، هتقارى / هتؼادل ) تکٌیک ّر بافت ػٌصر : هثال - 

یکبار داخل کادر ػٌصر بافت کِ از ابتذا در عبیؼت ػکاسی کردیذ ٍ سپس بِ صَرت . ساًتیوتر اتَد زدُ شَد  در   در کادرّای  (تخت

ًاهتؼادل را ّوسهاى با سغح / سیاُ ٍ سفیذ آًالیس کردیذ ّواى فرم بافت آًالیس شذُ را حفظ کٌیذ ٍ یکبار داخل یک کادر ، تکٌیک هتؼادل 

.  ًشاى دّیذ بقیِ تکٌیک ّا ًیس بِ ّویي هٌَال اداهِ یابذ 

 

. اتَدّا ابتذا بِ صَرت هذادی باشذ پس از تاییذ اخرا یا با ًرم افسار ٍ یا دستی با راپیذ- 

 

 

 پایاى آهَزش خلسِ پٌدن
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