
 هوالمصور

 هاي بصري سريال تلويزيوني درچشم بادبررسي موردي جلوه

سريال در چشم باد به سفارش گروه حماسه و دفاع مقدس وكارگرداني مسعود جعفري جوزاني از شبكه اول سيما 

توسط امير كريمي فيلمبرداري شده و عمليات البراتواري   BLميليمتري  35گردد. اين سريال با دوربين پخش مي

هاي بصري در استوديو صبا با استاندارد آن در البراتوار صدا و سيما و اسكن فريمهاي نگاتيو جهت انجام جلوه

2k  .و پرينت فريمهاي خروجي توسط استوديو بهمن صورت پذيرفته است 

وع نامحسوس است بطوريكه مخاطب عام و در بيشتر موارد هاي بصري اين سريال از نحجم زيادي از جلوه

اي مخاطب فيلمساز با ديدن نماهاي مربوطه متوجه دستكاري تصويري نخواهد شد. در اينجا براي توضيح نماه

 مربوطه هر ماه به شرح چندي از نماهاي مورد نظر در بخشهاي پخش شده اين سريال خواهيم پرداخت.

 

قسمت اول سريال پخش شد نماي كندوي زنبور عسل بود كه قرار بود تعدادي زنبور در يكي از نماهايي كه در 

حال پرواز به كندوي مورد نظر اضافه گردد. براي اينكار ابتدا مدل زنبور عسل بطور سه بعدي ساخته و پس از 

تخراج شده و به ميليمتري از نماي موجود اس 35اتمام مراحل سه بعدي الزم بود كه حركت و نوع لنز دوربين 

نماي سه بعدي اعمال گردد تا موقعيت كندوي فرضي سه بعدي با كندوي واقعي در فريمهاي نگاتيو هماهنگ 

ميليمتري با دوربين مجازي فضاي سه  35شده تا در زمان تركيب نماها، تفاوتي در حركت و عمق ميدان دوربين 

 بوجود نيايد.بعدي 
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هاي مدرن و سريالهاي تاريخي فيلمساز را دچار مشكل ميسازد حضور سازهيكي از مواردي كه در ساخت فيلمها 

هاي مدرن را شاهد بوديم در كادر تصويري است. در زمان توليد اين سريال با نهايت دقت، كمترين حضور سازه

 ولي گاهي حضور آنها در كادر تصويري اجتناب ناپذير بود بنابر اين اين نماها جهت اصالح و حذف اجزاي

هاي بصري سپرده شد. در اينجا بنا به اهميت نماها به ذكر مواردي از آنها خواهيم پرداخت مورد نظر به تيم جلوه

در نماهاي زير تيرهاي سيماني برق و دكلهاي برق حضور نامناسبي در  و از ذكر همه آنها اجتناب خواهيم نمود.

كه اين نماها تماما متحرك و اكثرا با لنز وايد  كادر تصويري داشتند كه نياز به حذف آنها بود. از آنجا

كردند حذف اين اجراي ناخواسته نياز به فيلمبرداري شده بودند و بازيگران از جلوي اجزاي مورد نظر عبور مي

 تراكينگ و ماسكينگ داشتند.

 >>> 

     >>> 

صحنه نامناسب بوده نامبرد كه در اين نما، باران صحنه كم ديگر  ميتوان از اضافه كردن باران به نمايي كه ميزان باران از موارد 

و جريان آب زودتر از زمان مورد نياز قطع شده بود. در انتهاي هماين نما نيز بنا به نياز كارگردان نماي شب به روز تبديل شد 

 تا گذر زمان احساس گردد.
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     >>> 

سكانس وجود داشت كه در زمان توليد از هواپيماي سمپاش استفاده شده نماهايي از پرواز يك هواپيماي دوباله نيز در يك 

اي با پرچم انگليس باشد. بنابر اين تمامي بود كه رنگ آبي روشن داشت و قرار بود بر اساس رنگ هواپيماهاي آن زمان نقره

ه امكان داشت انعكاس فلزي حركات هواپيما در نماهاي مربوطه روتوسكوپي شده، رنگ آبي آن حذف گرديد و در نماهايي ك

 به هواپيما اضافه گرديد و در انتها پرچم انگلستان به دم و بدنه هواپيما اضافه گرديد.

     >>> 

     >>> 

هاي توپ به نماهاي در نماهايي از جنگ جنگل نياز به اضافه نمودن خون پاشيده شده، آتش دهانه اسلحه ها و همچنين گلوله

 هاي توپ در فضاي سه بعدي با نماي اصلي تركيب شدند.اين نماها گلولهانفجاري بود. در 
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     >>> 

     >>> 

 

 سفر برفي

 

 در ابتداي سكانس برفي نماي درشتي از يك عقاب را داشتيم كه با دوربين پس از يك پن طوالني به درشكه

ميزانسن صحيح داشت تا دوربين پس از تعقيب رسد. اين نما نياز به پرواز يك عقاب براي ايجاد درحال گذر مي

شود به درشكه برسد. مدل سه بعدي عقاب ساخته شد و هماهنگ با عقاب زنده عقاب درحال پروازي كه دور مي

در همان نما جنسيت پردازي شده. سپس حركت دوربين از نماي اصلي استخراج گرديد و نماي مستقلي از پرواز 

ساخته شد و در تركيب با نماي اصلي بكار رفت. اين نما به دليل وجود دكل هاي عقاب با مختصات نماي اصلي 
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برق فشار قوي در النگ شات نياز به رتوش داشت كه در نماي اصلي پيش از تركيب با نماي عقاب اين رتوش 

 نيز اجرا گرديد و در انتها نمايي با حضور عقاب و بدون دكلها بدست آمد.

 

در بسياري از نماها براي ايجاد حس حضور گرگها در نماهاي مرتبط، گرگهايي در النگ در ادامه سكانس برفي 

شات به نماها اضافه شده است كه در تمام نماها نياز به تراكينگ سه بعدي دوربين داشته است.گرگها از نماهاي 

 اند.رئال مستقلي استخراج و در نماهاي مورد نياز تركيب شده

 

رسيم كه در كنار دريا نياز به حضور يك كشتي مسافربري بزرگ و ي به كنار دريا ميدر انتهاي سكانس برف

قديمي روسي داشتيم پس از بررسي مدلهاي قديمي كشتيهاي روسي در آن دوره تاريخي، يكي از مدلها تاييد شد 

 كه اين مدل بصورت سه بعدي ساخته و در نماهاي مورد نياز تركيب گرديد.
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هاي مستقلي اشاره پرچم و دود كشتي است كه بداليل خاصي جهت تركيب با نماي كشتي در اليه از موارد قابل

زمينه از رتوسكوپي براي ساخته شدند و در برخي از نماها جهت تركيب با نماي اصلي بدليل حضور اجزاي ميان

 تركيب استفاده گرديد.

 

هاي حوض نياز بود كه در نماي موجود از ورقه در قسمتي ديگر نماي درشتي از ماهيهاي قرمز در زير يخ

اي عكاسي ديجيتال شد و در نماي پارافين بجاي يخ حوض استفاده شده بود كه نياز به اصالح داشت. از يخ اليه

 اصلي بر روي پارافينها تركيب گرديد و نماي مورد نياز بدست آمد.
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يد خلبان سايه هواپيما بر روي زمين نياز بود كه پس از در فصل جواني در اولين سكانس پرواز و در نماي منظر د

 تراكينگ و استخراج مختصات حركتي نما، سايه هواپيما بطور دقيق در نما با پس زمينه تركيب گرديد.

 

در همان سكانس در نماهاي درشتي از هواپيماي درحال مانور و همچنين نماهاي النگ شات هواپيما، از مدل سه 

ه بر اساس هواپيماي موجود استفاده گرديد كه با نماهايي ساختگي از آسمان و ابرهاي پس زمينه بعدي ساخته شد

 تركيب شدند.

 

 ماشين دودي
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ماشين دودي اولين قطار شهري در ايران بوده كه در شهرك سينمايي غزالي از آن براي يكي از سكانسهاي قسمت 

سكانس در دو نماي النگ شات نياز به حركت ماشين دودي بود كه براي پانرده سريال درچشم باد استفاده شد. در اين 

حركت دادن آن از يك جرثقيل با استفاده از يك زنجير قطور بهره برديم، سپس در مراحل پس توليد جرثقيل از صحنه 

ته و وزن تصوير حذف گرديد به تعداد واگنهاي ماشين دودي اضافه شد و صحنه با انبوهي از گياهان در پيش زمينه آراس

هماهنگ گرديد. در نماي روبروي ماشين دودي نيز اتفاقات مشابه همراه با بخار آب به ماشين دودي اضافه گرديد. در 

 انتها رنگ سربي آسمان آبي شده و ابرهايي هم براي زيبايي به آن اضافه گرديد.

 

 

 

 جنگ جهاني دوم

در قسمت هفدهم از سريال شاهد نماهايي از تصاوير مستند جنگ جهاني دوم بوديم كه كليه نماهاي مستند ويدئويي 

تبديل گرديده و كليه نماهاي  K2ميليمتري با وضوح  35سياه و سفيد روز به نماهاي رنگي شب در ابعاد آكادميك 

 K2ميليمتري با وضوح  35ويدئويي در ابعاد آكادميك  هوايي و هواپيماهاي روسي و انگليسي بر اساس تصاوير مستند

اي به بازسازي گرديدند. براي اينكار از الگوي پروازي هواپيماهاي همان دوران در تصاوير مستند بهره برديم تا خدشه

 مستند بودن آنها وارد نيايد.

 جود ساخته و بكار گرفته شدند.هواپيماهاي بازسازي شده در دو نوع روسي و انگليسي بر اساس تصاوير مستند مو
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 جنگ بند انزلي

 كند.جنگي هواپيماهاي روسي به پايگاه دريايي ايران در بندر انزلي يورش آورده و همه را نابود مي در اين سكانس

محتواي  هاي بصريهاي بصري ساختار متفاوتي با ديگر بخشهاي سريال داشته و از آنجا كه جلوهاين سكانس از نظر جلوه

هاي نما دستخوش جلوه 100گرديد. در اين سكانس بيش از تصاير را تغيير داده در روند تدوين نيز تغييراتي را باعث مي

 نماييم.هايي از آنها اشاره ميبصري بودند كه در اينجا بطور اختصار به نمونه
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كورد در نماهاي متوالي و گاه ايجاد راكورد در درج كشتي و اجساد و دود در نماهايي از اين سكانس همراه با حفظ را

 توالي نماها.

 

تكثير تعداد هواپيماهاي جنگي، كشتيها و قايقهاي نظامي در اين نماها از موارد قابل ذكر است كه تمامي آنها بصورت 

 اي در ساختار تصاوير ايجاد نگردد.نامحسوس اجرا گرديده تا خدشه

 

ها براي كاهش آسيب به كشتيهاي جنگي بسيار محدود در صحنه اجرا گرديده بودند و از كه انفجارها و آتش سوزي

آتش سوزيهاي پس از انفجار زمان زيادي ماندگاري نداشتند دود و آتش در دو جنس غليظ و رقيق به نماهاي مورد نظر 

 لم باشد.اضافه گرديد و با حركت دوربين هماهنگي الزمه را پيدا كرد تا از جنس و پرسپكتيو في
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در نماهاي نزديك به سربازها براي افزايش تاثير آتش دشمن فوران آب و حجم خون به زخميها و آتش دهانه تفنگها 

 افزوده شد. 

 

در بسياري از نماهاي انفجاري براي حفظ توالي انفجارها بدون افزايش سرعت نما انفجارها از نظر زماني به يكديگر 

انفجاري حجيمتر و پرانرژي تر باشند و در عين حال چون به تمام نماهاي انفجاري بمب در حال نزديك شدند تا نماي 

گرديد. در مورد سقوط از هواپيما اضافه گرديده بود بايد آهنگ زماني انفجارها با زمانبندي و موقعيت بمبها هماهنگ مي

 لحاظ زمانبندي هماهنگ گرديدند.انفجارها و واكنش بازيگرها نيز موارد مشابهي داشتيم كه همگي از 
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شد نيز از موارد قابل ذكر است. در اين موارد راكتها در راكتهايي كه از هواپيماها به سمت هدفهاي زميني شليك مي

 نماهاي متوالي با حفظ جهت شليك به نماها اضافه گرديد و انفجارهاي مربوطه از لحاظ زماني با راكتها هماهنگ شدند.

 

حجم انفجارها در كشتيها و انفجار كشتيهايي كه بدون انفجار بودند نيز از مواردي است كه بدليل محافظت از  يشافزا

 كشتيها در زمان توليد بسيار كنترل شده اجرا گرديده بودند.

 

ارهايي در در برخي از نماها نيز جهت ايجاد عمق جغرافياي تصويري و گاه ايجاد راكورد با نماهاي قبل و بعد، انفج

 دوردست به  صحنه اصلي اضافه گرديد.
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اصابت و سقوط يكي از هواپيماهاي روسي در آب و انفجار آن در آب نيز از موارد قابل اشاره است كه همانطور كه 

 واضح است در صحنه هواپيمايي سقوط نكرده و منفجر هم نشده است.

 

نماي اصالح و دستكاري شده در سكانس  100هايي از بيش از ها نمونههمانطور كه در ابتداي كالم اشاره كرديم اين نما

هاي بصري با ديگر نماهاي سكانس بوده كه جنگ بندر انزلي است كه هدف نامحسوس بودن و هماهنگ بودن جلوه

 .بطور رضايتبخشي اجرا گرديدند

 

 سكانس جنگ هوايي

 
كنيم به اختصار مروري تخصصي بر مراحل ساخت ميدرمورد اين سكانس حرف براي گفتن زياد است ولي سعي 

شود يك اين سكانس داشته باشيم. همه چيز از اين جمله شروع شد كه كارگردان در زمان فيلمبرداري پرسيد آيا مي

 ديديم. جنگ هوايي را بطور باورپذير ساخت؟ و پاسخ ما مثبت بود چون همه چيز را براي اينكار در دسترس مي
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نوشته شروع شد. ابتدا در زمان توليد نماهايي كه نياز به فيلمبرداري ار از يكسري طرحهاي اوليه بر اساس فيلمك

داشتند بر اساس طرح داستاني فيلمبرداري شدند. اين نماها شامل نماهاي النگ شات هواپيماهاي سسنا و هاروارد 

هاي داخلي ي مربوط به سسنا داخل سوله مسقفي كه ديوارهبودند كه در فرودگاه قلعه مرغي فيلمبرداري شدند. نماها

در حد نياز با پرده آبي پوشانده شده بودند و نماهاي هاروارد در هواي آزاد جلوي دوربين رفتند. سوله در ارتفاع 

هاي فوالدي از سقف معلق گرديد تا امكان متر با پرده آبي پوشانده شد و هواپيماي سسنا توسط رشته 5/5

برداري از زواياي مختلف مهيا گردد. بازيگرهاي نقش خلبان در سسنا نشستند و فيلمبرداري آغاز گرديد. از فيلم

متري بهره برده و نماهاي حركتي در نزديكي سسنا فيلمبرداري گرديدند. هر بار براي نماي جديد  9يك كرين 

شدند. از ودند بايد جابجا شده و نورسنجي مينمنورهاي فرعي كه پرده را در زواياي دور از نورهاي اصلي روشن مي

اي بود بايد پيش از هر برداشت بررسي دقيقي در مورد نور انعكاس يافته آنجا كه بدنه هواپيماي سسنا براق و نقره

آمد. ملخ گرفت تا در زمان تركيب با تصوير پس زمينه اشكالي در برش پرده آبي بوجود نميروي بدنه صورت مي

ز هواپيما جدا شده بود تا در زمان فيلمبرداري مشكلي از جهت ايجاد جريان هواي ناخواسته يا اشكال در سسنا نيز ا

برش پرده آبي بوجود نيايد. هواپيماي هاروارد بدليل سنگيني فراوان و عدم امكان انتقال به داخل سوله پرده آبي 

مورد نياز با پس زمينه آسمان فيلمبرداري گردند.  بطور مستقل در فضاي آزاد توسط جرثقيلي معلق گرديد تا نماهاي

از آنجا كه در فضاي باز و در روز ابري جريان باد بسيار متغير و غير قابل پيش بيني است مشكالت فراواني در 

-آمد كه عوامل صحنه با زحمت فراوان آن را تا حد امكان كنترل ميراستاي ثابت نگه داشتن هواپيما بوجود مي

 نمودند.
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و عكاسيهاي ديجيتال از هواپيماهاي اصلي  (Blue Print)سپس مدل هاي اوليه سه بعدي بر اساس طرحهاي آبي

ساخته شد تا به تاييد كارگردان برسند. پس از اينكه مدلهاي اوليه مورد تاييد قرار گرفتند وارد مرحله ساخت 

 جزئيات ريز هواپيماها از قبيل پيچها، پرچها، سيمها و داخل موتور شديم كه با دقت باال صورت پذيرفت. 

 

كرد الزم بود كه خي از نماهاي انيميشني دوربين از فاصله بسيار نزديك بدنه هواپيماها عبور مياز آنجا كه در بر

جزئيات فيزيكي و جزئيات جنسيت بدنه هواپيماها از دقت بسيار بااليي بهره برده و تحت نورپردازي محيطي با 

ميشني ساخته و در موقعيت صحيح شكل گيرند. در هر دو مدل سسنا و هاوارد خلبانهاي اني (HDRI)دامنه باال 

جاسازي شدند و در هواپيماي هاروارد بدليل نزديك بودن دوربين در برخي از نماها به كابين خلبان با دقت باال 

 اند.گردند. لباس خلبانهاي سسنا بر اساس مدلهاي اصلي و تصاوير موجود بازسازي شدهرويت مي
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PreViz  بطور موازي با مرحله مدلسازي با استفاده از مدلهاي اوليه بر اساس فيلمنامه و اوليه در وضوح ويدئويي

هاي بصري مرور و نهايتا استوري بورد شكل گرفت و در جلساتي متوالي ميان كارگردان، تدوينگر و طراح جلوه

 اسكلت تدوين نهايي بدست آمد.

 

 

ي شامل دود،آتش، مه، ابر و انفجار بود تا ماهيت اصلي اين اسكلت فاقد نماهاي پس زمينه و افكتهاي ديناميك

داستان بدون اجزاي فرعي به تاييد كارگردان برسد. پس از گذر از اين دوره وارد مرحله بازسازي نماها در وضوح 

توسط  16bitو دقت رنگ  2Kسينمايي و كامل نمودن اجزاي نماهاي تركيبي شديم. نماهاي انيميشني در وضوح 

ر سه بعدي ساخته شد و اسكلت نماهاي انيميشني بكار رفته در ساختار سينمايي بدست آمد. نماهاي كروماكي افزانرم

هاي هاي ديناميكي شدند. بر اساس هريك از نماها اليهنيز كارسازي شده و آماده تركيب با پس زمينه و اليه

هاي مستقل ساخته و جهت تركيب جار در اليهديناميكي مورد نياز در هر نما شامل شامل دود،آتش، مه، ابر و انف

 نهايي دسته بندي گرديدند.
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هاي تصويري شديم. مرحله تركيب بصورت كامال سه بعدي صورت سپس وارد مرحله بسيار دقيق تركيب اليه

و پرسپكتيو پذيرفت و از دوربينهاي مجازي سه بعدي هماهنگ با نماهاي فيلمبرداري شده استفاده شد تا عمق ميدان 

هاي تصويري بدست آيد. نماهاي پس زمينه آماده تركيب شده روي آنها اليه مه در دور صحيحي در تركيب اليه

دست و ابرهاي نازك پيش زمينه در برخي از نماها به اليه هواپيماها اضافه شد و رنگ و نور هواپيماها با تصوير 

 زمينه و فضاي مه آلود هماهنگ گرديدند.
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هاي ديناميكي شامل دود و آتش شليك مسلسلها و انفجار هواپيماها نيز پس از ساخته شدن در نرم افزارهاي سه اليه 

بعدي مستقل با رنگ نماهاي مربوطه هماهنگ گرديده و انعكاسهاي نوري ناشي از شليك مسلسلها نيز به بدنه 

 س نگردد. هواپيماها اضافه گرديد تا شليك هواپيماها مستقل از آن احسا
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در تمامي نماهاي فيلمبرداري شده از سسنا ملخ هواپيما به صورت سه بعدي با نماي اصلي تركيب گرديد و در 

نماهاي بسته از صورت خلبانها سايه ملخ در حال چرخش به صورت آنها اضافه گرديد تا احساس پرواز در نماهاي 

 بسته نيز پيوسته احساس گردد.

 

شد در چند يافت جهت نور و حجم مه بود كه بايد رعايت ميتركيب نماهاي پيش و پس زمينه اهميت ميآنچه در 

كنند سسناها واقعي و با سسناي نماي ابتدايي سكانس كه هواپيماهاي سسنا از روي باند شروع به پرواز مي

ه مسلسلي بر روي بدنه آنها نصب شده استوديويي متفاوت بودند. با اين تفاوت كه نه رنگ مناسبي داشتند و نه اينك

بود و در ضمن شماره روي بدنه آنها نيز با شماره هواپيماهاي ما متفاوت بود. پس بايد در تمامي اين نماها سسناها 

شد و يافتند و پس از تراكينگ بسيار دقيق در زير بالهايشان مسلسل نصب ميروتوسكوپي شده و تغيير رنگ مي

 گرديد.نيز جابجا ميشماره پروازي آنها 
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در چند نماي آخر سكانس جنگ هوايي كه آخرين روبرويي و اصابت هر دو هواپيماي سسنا و هاروارد بود 

نماهاي بسته آتش گرفتن و جدا شدن بال سسنا در استوديو جلوي پرده آبي شكل گرفت كه با نماي انيميشني جدا 

در نماي آخر كه سقوط هواپيماي سسناي بيژن ايراني به شدن بال در النگ شات هماهنگ و هم جنس گرديد. 

داخل درياچه بود كليه نما بصورت انيميشن ساخته و اجرا گرديد. هواپيما، درياچه و آبي كه از برخورد هواپيما از 

هاي مستقر در خط افق از نماي عكاسي شده جدا و بر روي شود همگي انيميشن بوده و كوهسطح درياچه بلند مي

 تركيب گرديده است. كار
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 قطار سفر با

هاي قطار و حذف آلودگيهاي تصويري از موارد قابل ذكر هستند كه در در اين سكانس مواردي از جمله كروماكي

 كنيماينجا به شرح دو نمونه از آنها اكتفا مي

 

 

كنيم كه ميليمتري) را مشاهده مي 35فوق كروماكي نماي پنجره قطار با پرده آبي (مناسب با فيلمبرداري  در نمونه

  از نكات قابل اشاره ميتوان به كروماكي بخش تور كاله اشاره نمود.

 

مان داستان در چندين نماي خارجي آلودگي تصويري همچون داربستهاي فلزي و پايه چراغهاي سيماني وجود داشت كه با ز

 نماييد اين اصالح اعمال گرديده.همخواني نداشته و نياز به اصالح داشتند كه همانطور كه در تصوير سمت راست مشاهده مي
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 غافلگيري در گذرگاه

اي درحال گذر از رودخانه هستند كه با شليك تيربار دشمن از ديگر سوي رودخانه در يكي از سكانسهاي سريال عده

شوند. در اين سكانس اثر اصابت گلوله بر آب به تصاوير مورد نظر اضافه گرديد تا تصاوير حس مناسبتري داشته غافلگير مي

 باشند.

 

 

 كشتي در دريا

گردد نمايي از دورشدن كشتي نظامي در هنگام غروب آفتاب با مدل در انتهاي فاز دوم كه قهرمان داستان به بصره تبعيد مي

 انيميشن پرواز پرندگان بازسازي گرديد. سه بعدي كشتي نظامي و
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 تهران -فاز سوم

عراقي در حال بمباران شهر   21پس از بازگشت قهرمان داستان به تهران در نماهايي از حمالت هوايي، هواپيماهاي ميگ 

 بينيم.مي

 

 

بنا به نياز سكانس حجم انفجار  كنيم كههمچنين در يكي از نماها اصابت بمب به يكي از ساختمانهاي شهر را مشاهده مي

 اي افزايش يافته.بطور قابل مالحظه
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 جنگ ايران و عراقهاي بصري در شرح تصويري جلوه

راكت، هاي بصري را در كنار هم ميبينيم كه بسته به نياز هواپيما، بالگرد، در بخش جنگي نماهايي از قبل و بعد پالنهاي جلوه

گرديده. يا در نماهايي اصابت و انفجار  هلكوپتر بازسازي شده است. و در نماهاي ديگر هواپيما و دود و انفجار و دود اضافه 

كنند راكتها و دود راكت با نماي اصلي تركيب انفجار به عمق صحنه افزوده شده. در نماهايي كه هلكوپترها راكت شليك مي

 هلكوپترهاي عراقي افزوده شده.گرديده است. در چندين نما هم نخلستان به نماي پرواز 
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هاي بصري در سريالهاي تلويزيوني بوده كه مشتمل بر ترين تجربه جلوههاي بصري سريال در چشم باد تاكنون گستردهجلوه

و اين ركورد جديدي در حجم باالي  دقيقه بوده است 110هاي بصري به طول زماني بيش از پالن از انواع مختلف جلوه 890

هاي بخشهاي جلوههمكاري نزديك مشترك . در اين تجربه در ساختار سينمايي و تلويزيوني استهاي بصري كيفي جلوه

هاي بصري و در نتيجه بر ساختار تصويري سريال تاثير تركيب نهايي جلوهكارگرداني و تدوين بر بهبود كيفيت بصري، 

ها و فرصتهاي داخلي بر در بخشهاي جنگي مشهود و قابل ذكر است. اميد است اينگونه تجربه مثبت بسزايي داشته است كه

مبناي ارتقاء كيفي ساختار بصري در توليدات سينمايي و تلويزيوني روز به روز افزون شده و مسئولين امكان تجربيات و رشد 

 اينگونه توليدات تصويري قرار دهند. بيشتر را در اختيار دست اندركاران ساخت
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