استودیوی چندرسانهای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی
به کوشش :هیئت تحریریه فصلنامه

درآمد

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی ،با عنایت رهبر فرزانه انقالب اسالمی حضرت آيتاهلل خامنهای(م ّد ظله العالی) در سال 1368ش
راهاندازی شده است .اشاعه فرهنگ غنی اسالم ،آسانسازی دستیابی به منابع و متون اصیل دینی و نیز سرعت بخشیدن به امر کاوش
و پژوهش در حوزه علوم اسالمی با بهرهگیری از فناوری اطالعات و بهکارگیری امکانات رایانهای برای ارائه معارف حقّه اهلبیت(ع) به
جهانیان در شکل و قالب جدید ،از اهداف مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی شمرده شده است.
فعالیتهای اين مرکز که معمو ًال در قالب تولید محصوالت برخط و برونخط به انجام میرسد ،مرهون تالش جمعی از فضالی حوزه علمیه
و مهندسان حوزه فناوری اطالعات است .تولید محصوالت نرمافزاری و اينترنتی در حوزههای مختلف علوم اسالمی و انسانی ،هريک مراحل
مختلفی را طی میکند؛ مراحلی چون :شناسایی منابع ،آمادهسازی اطالعات ،غنیسازی و فرآوری دادهها ،پردازش اطالعات ،برنامهنویسی و تولید.

در اين ميان ،شناسایی و آمادهسازی اطالعات چندرسانهای ،قسمتی از فعالیتها و مراحل تولید و تکميل اطالعات هر پروژه است .بدین
منظور ،در مرکز تحقیقات کامپيوتری علوم اسالمی بخش جداگانهای متکفل اين نوع از فعالیتها و خدمات مرتبط با دادههایی مانند :فیلم،
صوت ،تصوير و کارهای همسو با اطالعات چندرسانهای است.
آنچه در این گزارش کوتاه از نظر شما خوانندگان گرامی میگذرد ،نگاهی است به ویژگیها ،قابلیتها ،خدمات و دستاوردهای استودیوی
چندرسانهای نور.
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ویژگیه ا و قابلیتها

به منظور تأمين نیازهای این مرکز در زمينه تهیه و
متنی کلیه پروژهها و تولید
آمادهسازی محتواهای غیر ِ
محتوای حرفهای و استاندارد ،استوديوی چندرسانهای
نور در اين مرکز به بهرهبرداری رسیده است.

تولید و آمادهسازی برخی از محتواهای چندرسانهای
که در نرمافزارهای پژوهشی و وبگاههای مرکز
تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی ،مورد استفاده قرار
میگیرد ،در اين استوديو به ثمر مینشیند؛ محتواهایی
چون :صوت ،فیلم ،کلیپ ،کتاب گویا و. ...

طراحی فضای این استودیو ،بر اساس شیوههای
استاندارد بوده و شامل :البی ،رژی و فضای اصلی
استودیو است که در سال 1388ش در چهار مقطع
اجرا گرديده است:

* مقطع  Aمربوط به دیوارهای فضای استودیو و رژی؛
* مقطع  Bمربوط به دیوارهای البی؛
* مقطع  Cمربوط به سقفها؛
* مقطع درهای استوديو.

استودیوی نور ،دارای سیستم سرمایشی و گرمایشی و تهویههوای
مستقل است.
در استودیوی نور ،از لحاظ سختافزاری ،از بهترین و معتبرترین
تجهیزات استفاده شده است .بعضی از این تجهيزات ،عبارت است
از :ميز ميکسر ،میکروفون و هدفونهای پيشرفته ،ریسیور ،دستگاه

0

ترانسمیتر ،تجهیزات مونیتورینگ ،دک دو کاست ،کارت صوت،
کارت دیستریبیوتر آنالوگ صدا ،کارت دیستریبیوتر دیجیتال صدا.
خدمات و محصوالت

استودیوی نور تاکنون خدمات و محصوالت ارزندهای را در راستای
تولید نرمافزارهای چندرسانهای ارائه نموده است که در اینجا به
مهمترین آنها اشاره میکنیم.
 .1تولید نرمافزار چندرسانهای عشق و عطش :شامل کتاب روايت
عشق و عطش در کربال (بر اساس لهوف سيد بن طاووس) با
صدای آقای مهدیزاده و خانم شعبانی؛
 .2تولید نرمافزار چندرسانهای سبک زندگی اسالمی :مشتمل
بر کتاب العشره کافی با صدای آقای هدایتفر و آقای محمد

متنی
به منظور تأمين نیازهای این مرکز در زمينه تهیه و آمادهسازی محتواهای غیر ِ
کلیه پروژهها و تولید محتوای حرفهای و استاندارد ،استوديوی چندرسانهای نور
در اين مرکز به بهرهبرداری رسیده است.
تولید و آمادهسازی برخی از محتواهای چندرسانهای که در نرمافزارهای
پژوهشی و وبگاههای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی ،مورد استفاده قرار
میگیرد ،در اين استوديو به ثمر مینشیند؛ محتواهایی چون :صوت ،فیلم ،کلیپ،
کتاب گویا و. ...
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شالچیان به همراه شرح کتاب توسط استاد آقای
حسین انصاریان؛
 .3گویاسازی متن کامل ترجمه نهج البالغه (ترجمه
دشتی) با صدای آقای هدايتفر ،استفادهشده در
نرمافزار دانشنامه علوی (نسخه )2؛
 .4گویاسازی متن کامل عربی نهج البالغه نسخه
صبحی صالح با صدای آقای محمد شالچیان،
استفادهشده در نرمافزار دانشنامه علوی (نسخه )2؛
 .5گویاسازی متن کامل عربی نهج البالغه نسخه
فيض االسالم ،ویرایش و اصالح نسخه بنیاد با
صدای آقای جواد رفیعی ،استفادهشده در نرمافزار
دانشنامه علوی (نسخه )2؛
 .6گویاسازی رساله لب اللباب تأليف عالمه تهرانی
با صدای آقایان هدایتفر و معروف ،و تولید نرمافزار چندرسانهای
لب اللباب؛
 .7گویاسازی کتاب لمعات الحسين(ع) تأليف عالمه تهرانی با
صدای آقایان هدایتفر و معروف ،و تولید نرمافزار چندرسانهای
لمعات الحسین(ع)؛
 .8گویاسازی کتاب غرر الحکم با صدای آقای گرنهزاده و آقای
سید مجتبی حسینی؛
 .9قرائت متون عربی و فارسی و آمادهسازی محتواهای
چندرسانهای ارائهشده در نرمافزارهای اندرویدی است؛ از جمله:
اربعین نور ،پیامبر نور ،خورشید عدالت ،خورشید مهربانی ،ثامن
الحجج(ع) ،سوگ کوثر و مدافعان حرم؛
 .10قرائت متن خطبه غدیر ،متن عربی با صدای آقای عبدالباقی؛
 .11قرائت ترجمه فارسی خطبه غدیر با صدای آقای هدایتفر؛
 .12قرائت ترجمه انگلیسی خطبه غدیر با صدای آقای آقازاده؛
 .13از دیگر فعالیتها و خدمات استودیوی نور ،برگزاری
کارگاههای آموزشی نرمافزارها و فيلمبرداری ،تدوین و آمادهسازی
آنهاست؛ مانند:
ـ آموزش نرمافزار جامع األحاديث  ،3/5توسط آقای دکتر
محمدحسین بهرامی در  1جلسه؛
ـ آموزش نرمافزار جامع فقه اهلبيت(ع) ـ نسخه  ،2توسط مرحوم
استاد علیرضا رحيمی ثابت در  3جلسه؛
ـ آموزش نرمافزار دراية النور ،توسط استاد آقای علیرضا حسينی
در  7جلسه؛
ـ آموزش نرمافزار نور الحکمة نسخه  ،3توسط استاد آقای
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راشدینيا در  2جلسه؛
ـ آموزش نرمافزار سيره معصومان(ع) ،توسط استاد آقای سيد احمد
الحسينی در  2جلسه؛
ـ آموزش نرمافزار مشکاة األنوار ،توسط استاد آقای عزتاهلل
مرتضایی در  1جلسه؛
ـ آموزش نرمافزار جامعالتفاسير ،توسط استاد آقای عزتاهلل
مرتضایی در  2جلسه.
 .14کپچر و تبدیل محتواهای آنالوگ به دیجیتال (صوت و
تصویر) ،همچون:
ـ کپچر و تبدیل صوت ترتیل قرآن با صدای استاد پرهیزکار از
آنالوگ به دیجیتال و آمادهسازی آن؛
ـ کپچر و تبدیل صوت ترتیل قرآن با صدای استاد منشاوی از
آنالوگ به دیجیتال و آمادهسازی آن؛
ـ کپچر و تبدیل صوت تحقیق قرآن با صدای استاد مصطفی
اسماعیل از آنالوگ به دیجیتال و آمادهسازی آن.
 .15تولید کلیپهای تصویری ،مانند:

ـ ميکس  110روايت منتخب از روایات کتاب غرر الحکم؛
ـ کلیپ تصویری فضائل امیر مؤمنان علی(ع)؛
ـ کلیپ تصویری حضرت زهرا(س).
با توجه به ویژگیها ،قابلیتها و خدمات استودیوی چندرسانهای
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی که در این گزارش به
مهمترین آنها اشاره شد ،باید گفت این استودیو آماده ارائه خدمت
به مراکز ،سازمانها ،مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی و تولید
ای مورد نیاز آنها میباشد■.
فایلهای چندرسانه ِ

