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تمامی حقوق اين مقاله برای يک فنجان اينترنت محفوظ می باشد و هر گونه نشر آن در رسانه ها و وبالگ ها بدون  2
ذکر لينک و منبع ممنوع می باشد
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توجه خود را بر روی چيزی یا فاصله ای متمرکز می کنيد،لنز چشم شما زمانی که شما :تطبيق
 .به طور فيزیکی اشيا را جا به جا می کند منوط بر این که اشيا چه مقدار از شما دور باشد

اگر شما اندازه تقریبی یک شيئی را می دانيد،شما می توانيد بگویيد آن چيز چه مقدار از :اندازه
 .تگی به بزرگی دید شما داردشما دور است و این بس

در ھمين رابطه اگر شما می پندارید که اندازه دو چيز با ھم یکی است اما یک وسيله از دیگری 
 .بزرگتر نشان داده می شود تصور شما بر این خواھد بود که وسيله بزرگتر نزدیک تر خواھد بود

اختالف بين اشيا نزدیک تر  چون روشنایی به دليل ھوا پراکنده است،از ھمين رو:نمای ھوایی
 .نشان داده می شود

نشان داده می شوند و  (فاصله ی بين اشيا در بيشتر موارد کمتر از یک رنگ اشباع شده (پر رنگ
 (.مقدار اندکی رنگ کمرنگی در پس زمينه آن چيز نشان داده می شود(معموال رنگ آبی

) صاف و سيقلی مثل یک صفحه بعدی 2برای نمایش دنيای سه بعدی بر روی یک صفحه تخت(
،بھتر است وانمود کنيد از ابزار ھایی که ذکر شده تا جایی که امکان (display screen)نمایش

 .داشته است استفاده کرده اید

اگر چه راه صحيحی برای نشان دادن تمامی این ابزار ھا در یک زمان معين این ابزار ھا وجود 
ویدیو ھا کمک بگيرید چرا که ویدیو ھا برای ترکيب سازی  ندارد،اما در این جا می توانيد از

و (aerial perspective) استفاده می شود.به طور مثال ویدیو ھایی که مربوط به نمای ھوایی
 .اندازه چيزی ھستند به طور خودکار به تسخير دوربين عکاسی در می آیند

 CGI=Common gateway) اتصال مشترک دو یا چند چيزدر صحنه ھایی که از 
interface)   گرفته می شود،صحنه ھای ھوایی را روی کار می آورند و این باعث می شود فاصله

 .ناميده می شود (distance fog=) ی بين اشيا واضح دیده نشود چيزی که فاصله مه

 بعدی 2ویدیو 

عمقی ندارند.تمامی تصاویر تصاویر یک فيلم باستانی عرض و ارتفاع دارند اما از نظر فنی ژرف و 
در یک فاصله از بيننده نشان داده می شوند.در حالی که بيننده تکنيک ھایی جھت درک تصاویر 

 .به صورت سه بعدی (ھمان ابزار ھایی که ذکر شد) دارد

 بعدی 3فيلم 

مجموعه ای از stereoscopic 3D( S3D (یا  )dimensional-three (یک فيلم سه بعدی
تصاویر سينمایی است که در این نوع فيلم کوشيده می شود تا تصاویر به طور خيالی دارای عمق 

 .باشند

می باشد که با  تصاویر استفاده شده برای ظبط این نوع تصاویر سينمایی به صورت پرسپکتيو 
می توان عمق خيالی به تصاویر بخشيد و آن  تصویر سخت افزاری مخصوصه از یک استفاد

ھا را به صورت سه بعدی در آورد.فيلم ھای سه بعدی محدود به توليد فيلم به صورتی که از 
 .ویژگی ھای تئاتر در آن باشد نيستند
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