
 هباًی اًیویطي دیجیتال 

 4.6ًشم افضاس تًَض ، سٍایت 

 ، اکطي ًَیسی ٍ اجشای آى دس فتَضاپ بشای چِ  toonzقبل اص ٍسٍد فایل ّای اسکي ضذُ دس بشًاهِ  - 1

 .صَست هیگیشد ؟ حذاقل سِ هَسد رکش ًواییذ 

  ٍجَد داسد ٍ خاصِ کاس اًیویطي هی باضذ سا  ink paintحذاقل سِ هَسد اص اهکاًاتی کِ دس بشًاهِ  - 2

 .تَضیح دّیذ 

 .   سا تَضیح دّیذ  f5 , f6 , f7  ، کلیذ ّای هیاًبش   toonz دس ًشم افضاس  fillدس استفادُ اص ابضاس   - 3

    چِ بایذ کشد ؟ toonz  دس بشًاهِ    colorبشای اضافِ ضذى هٌَی  - 4

   چٌذ ًَع سًگ ٍجَد داسد ٍ حذاکثش سًگ ّا بشای ّش کذام چِ اًذاصُ است ؟ ink paintدس بشًاهِ    - 5

 . بشای چِ کاسبشدی است ؟ تَضیح کاهل دّیذ  toonz دس بشًاهِ   match lineدستَس   -  6

   چیست ؟ ink paint  دس بشًاهِ    onion skinکاسبشد دستَس  - 7

  چِ ٍیژگی ّایی داسد ؟ چِ کاساکتش ّای حشفی سا هجاص بِ استفادُ ًیستین ؟  toonz ًام گزاسی دس بشًاهِ   - 8

 فایل اص یک هجوَعِ کِ قابل قبَل باضذ سا 5بشای آًکِ هجوَعِ ای اص فشین ّا سا ضاهل ضَد چِ بایذ کشد؟ اسن 

 .بٌَیسیذ 

 .  هَسد 4حذ اقل .   با آًْا کاس هیکٌذ سا بٌَیسیذ  ink paintًام فشهت فایل ّایی سا کِ بشًاهِ  - 9

 .  سا تَضیح دّیذ  tzi , tzu ,tzpتفاٍت فایل با فشهت  - 10

 .  سا تَضیح دّیذ  loadref imageکاسبشد دستَس   - 11

 سا کِ بطَس پیص فشض  fx ّا چگًَِ عول هیکٌین ؟ حذاقل ًام دٍ   fx  بشای تٌظین  ink paintدس بشًاهِ  - 12

 .با ًصب ایي بشًاهِ قابل دستشسی است ، بٌَیسیذ 
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  چیست ؟ سِ سًگ اصلی دس ایي بشًاهِ کذاهٌذ ؟ سًگ ّای هکول ink paintسیستن سًگی بشًاهِ  - 13

 کذاهٌذ ٍ اص تشکیب چِ سًگ ّایی بَجَ هی آیٌذ ؟

 دس کذام دستِ قشاس هیگیشد  ink paintبشًاهِ ...  سا تَضیح دّیذ  vector  ٍ rasterتفاٍت بشًاهِ ّای  - 14

 ؟

  فاکتَس ّای  , lab color  bitmap , rgb , cmyk , gray scale , hsbدس سیستن ّای سًگ  - 15

 اصلی سًگ کذاهٌذ ؟

   بشای اجشای چِ دستَسی هیباضذ ٍ کاسبشد آى چیست؟  ink paint دس بشًاهِ  f2 , f3 , f4هیاًبشّای  - 16

17 - key color ِدس بشًاه  ink paint  کذام سًگ است ٍ فاکتَس ّای سًگ ّای اصلی دس آى چِ اعذادی  

 است ؟

 چیست ؟ بشای کٌتشل یک الیِ حاٍی طشاحی ّا ، چگًَِ اص آى کوک  peg یا    , xsheet  auxدس  - 18

 هیگیشین ؟

   ّش یک چِ دستَسی سا فعال هیکٌٌذ؟xsheet  دس بشًاهِ  f2 , f3 ,f4هیاًبش ّای   - 19

   ّش یک چِ دستَسی سا فعال هیکٌٌذ؟xsheet  دس بشًاهِ  f5 , f6 ,f7هیاًبش ّای   - 20

 .  سا تَضیح دّیذ   xsheetبشًاهِ   پٌجشُ دٍسبیي  دس   zview  دستَس    - 21

   سا با رکش هثال تَضیح دادُ ، بشای اعوال آى بِ یک الیِ  چکاس بایذ کشد ؟  linkدستَس  -  22

   چِ کاسی اًجام هیذٌّذ ؟f8 , f9  ،  هیاًبش ّای  path  ، دس ایجاد ٍ کٌتشل xsheetدس بشًاهِ  - 23

   یا   preview  ،  jitter  ٍ دس صفحِ ًوایص xsheetدس ًوایص بشًاهِ ٍ اطالعات تصَیشی ، دس بشًاهِ  - 24

 سشعت ًوایص ، بِ چِ فاکتَس ّایی بستگی داسد ؟

 اص  whole level  ٍ   first frame    ،  دستَسات xsheetبشای ًوایص اطالعات تصَیشی دس بشًاهِ  - 25

    چِ کاسی اًجام هیذٌّذ ؟edit levelهٌَی  

 . سا تَضیح دّیذ  sub xsheet    ، دستَس xsheetدس بشًاهِ  - 26

ّش یک چِ  blank ,swing ,rollup ,rolldown ,dup ,fill    ، دستَسات xsheetدس بشًاهِ  - 27

 کاسی سا اًجام هیذٌّذ ؟

 .  تَضیح دادُ ، دٍ عذد سا ًام ببشیذ  xsheet  سا دس بشًاهِ   fxچگًَگی استفادُ اص  - 28

 با تَجِ بِ آًکِ صهیٌِ تصَیش پیطفشض ink paintبشای سًگ کشدى دسي ّا بِ سًگ سفیذ  دس بشًاهِ  - 29

هیاًبشی کِ دس صهیٌِ سًگ سفیذ . سفیذ داسد ٍ دس صَست سفیذ سًگ ضذى دیذُ ًخَاٌّذ ضذ ، چِ بایذ کشد 

 ًطاى هیذّذ کِ تصَیش سًگ ضذُ یا بذٍى سًگ است ، چیست ؟

www.tvart.ir



دس .    بِ هحیط فلص ٍ هحیط فتَضاپ چِ بایذ کشد ink paintبشای اًتقال اطالعات تصَیشی اص بشًاهِ  - 30

 .ّشدٍ هَسد تَضیح دّیذ 

چشا فشم ّای هختلق دّاى سا دس .  الیِ کشدى بخص ّای هختلف یک ضخصیت کاستًَی چِ هضایایی داسد  - 31

  هعوَال بشای چِ اصَاتی طشاحی هیطَد ؟   lip syncٌّگام حشف صدى یک ضخصیت کاستًَی الیِ هیکٌین ؟ 

  چِ xsheet دس بشًاهِ sub-xsheet    دس هٌَی   open sub-xsheet , explodeدستَسات   - 32

 تفاٍتی با یکذیگش داسًذ ؟

   چیست ؟ هعوَال بیي چِ اعذادی بایذ آًشا دس ًظش گشفت ٍ چشا ؟xsheetفیلذ دٍسبیي  دس بشًاهِ  - 33

 .  دس پٌجشُ دٍسبیي چِ کاسبشدی داسد ؟ با رکش یک هثال بٌَیسیذ  safe areaدستَس  - 34

   بِ چِ هٌظَس استفادُ هیطَد ؟  xsheet دس بشًاهِ  film stripدستَس   - 35

   جِ کاسبشدی داسًذ ؟configur short cut , reset short cutدستَسات  - 36

  ،   با کلیک ساست کشدى بش سٍی اعذاد کلیذ   xsheetپس اص ایجاد تغییشات ٍ ایجاد کلیذ دس بشًاهِ  - 37

 . سا بٌَیسیذ  ease in ,ease out , step    کاسبشد   set/changeّای ثبت ضذُ دس پٌجشُ 

  چِ بایذ کشد ؟ xsheet کشدى دس ساستای افقی یا عوَدی یک الیِ دس بشًاهِ  Mirrorبشای  - 38

  ایجاد ًوَد کِ ضخصیت  Xsheetبِ دٍ سٍش تَضیح دّیذ کِ چگًَِ هیتَاى صحٌِ ای سا دس بشًاهِ  - 39

 .کاستًَی سٍی صهیٌِ ساُ هیشٍد 

کشدى دس ایجاد  over lapدٍ ًوًَِ سیکل حشکتی سا ًام ببشیذ ٍ . سیکل دس حشکات سا تعشیف ًواییذ  - 40

  چگًَِ صَست هیگیشد ؟  crowdingصحٌِ ّا با استفادُ اص سیکل ّای حشکتی بشای ًوایص 
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