بسمه تعالي
نام استاندارد :کاربر Adobe Premiere

 .1به تعداد پیکسل هایی که در یک اندازه معین نشان داده می شود  ....................می گویند.
الف) وضوح تصویر*

ب) نرخ تجدید

ج) نرخ فریم

د) آرایه پیکسل ها

 .2مجموعه ای از پالن ها که یک روایت را شرح می دهد چه نام دارد؟
الف) نما

ب) پروژه*

ج) سکانس

د) کلیپ

 .3برای اضافه کردن مسیرهای ویدئویی از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف) Submix

ب) Timeline

ج) Project

د) *Add Tracks

 .4در کدام پنل می توانیم اعمال انجام شده را به عقب برگردانید؟
الف) Effects

ب) History

ج) *Project

د) Source

 .5در پنل  Toolsاز کدام ابزار برای تغییر اندازه کلیپ ها استفاده می شود؟
الف) Track Select

ب) Ripple Edit

ج) *Rolling Edit

د) Selection

 .6در پنل  Toolsابزار  Razor Toolچه عملی انجام می دهد ؟
الف) برش کلیپ*

ب) تغییر محدوده نمایش

ج) لغزش ویدیو

د) تغییر بزرگ نمایی

 .7جلوه های استاندارد نرم افزار  Adobe Premiere Proدر کدام پنل قرار دارند؟
الف) Effects

ب) Effects Control

ج) Effects Rack

د) * Project

 .8برای تنظیم پارامترهای جلوه در طول یک بازه زمانی از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف) Utility

ب) Keyframe

ج) *Timeline

د) Stylize

 .9از ابزار  Rounded Comer Rectangleبرای رسم  ..................استفاده می شود.
الف) رسم مربع و مستطیل

ب) مربع و مستطیل با گوشه های گرد*

ج) رسم دایره و بیضی

د) مثلث با وتر منحنی شکل
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 .11در هنگام استفاده از جلوهی جدا ساز  Chromaکدام قسمت برای تیره یا روشن کردن سایه ها به کار
میرود ؟
الف)Cutoff

ب) Threshold

ج) *Blend

د) Similarity

 .11کدام گزینه برای پخش وارونه کلیپ بکار میرود؟
الف) Timeline

ب) Selection

ج) *Reverse Speed

د) Rate Stretch

 .12فریم هایی که یک رنگ را به صورت یکنواخت نمایش می دهند چه نام دارند؟
الف) صفحات مات

ب) صفحات رنگی *

ج) تصاویر ویدیویی سیاه

د) شمارش معکوس

 .13برای ایجاد عنوان از کدام منو باید عمل نمود؟
الف) Title / New Title

ب) *Edit / New Title

ج) Title / New File

د) Edit / New File

 .14برای ایجاد عنوان متحرک افقی از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف) Roll Still

ب) Default Roll

ج) *Default Crawl

د) Default Still

 .15برای اضافه کردن طرح تصویری به خط دور شکل از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف) Opacity

ب) *Fill Type

ج) Texture

د) Move Down

 .16برای حرکت دادن یک کلیپ در جلوه  Motionاز کدام پارامتر استفاده می شود؟
الف) Scale

ب) *Rotation

ج) Position

د) Monitor

 .17کدام گزینه از انواع مارکر های موجود در نرم افزار  Adobe Premiere Proنمی باشد؟

الف) * Encore Chapter

ب) Flash Cue

ج) Clip

د) Volume

 .18کدام گزینه از روش های ترکیب تصاویر نمی باشد؟
الف) استفاده از کانال آلفای کلیپ و ایجاد شفافیت

ب) استفاده از جلوهی *Motion

ج) کاهش میزان کدری (  ) Opacityیک کلیپ

د) تکنیک کروماکی و جداسازی رنگ

 .19کدامیک از فرمت های زیر مربوط به تصاویر ساکن نمی باشد؟
الف) *AVI

ب) GIF

ج) TIFF

د) BMP

 .21در نرم افزار  Adobe Encoreبرای ساخت  DVDاز کدام منو باید عمل کرد؟
الف) File / New / Menu

ب) File / Build / Disk

ج) Edit / New / Menu

د) *Edit / Build / Disk
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