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 مقدمه

 

در روزگاری که میلیون ها کتاب و مقاله الکترونیک و هزاران فیلم آموزشی در زمینه هنر تصویربرداری در         

همچنان اهالی این هنر از مبتدیانی که به دنبال  ،ای ها قرار داردحرفه  دسترس عالقه مندان، هنرجویان، دانشجویان و

به کتاب هستند عمق بخشیدن به دانسته هایشان به روز کردن و تا حرفه ای هایی که در پی  ندپایه ای ترین مطالب

با توجه به چنین تمایلی و با عنایت به  یافته باشد تمایل بیشتری دارند. کاغذی و بویژه به کتابی که به فارسی نگارش

هرچند این کتاب حجم زیادی دارد  فته است.این کتاب نگارش یا ،کمبود منابع فارسی در زمینه تصویربرداری حرفه ای

خواندن مداوم آن از صفحه نخست تا انتها نداشته نوشته شده است که خواننده نیازی به  «مجموعه مقاالت»اما در قالب 

 .صفحه است مطالعه کندتا چندین باشد و در هر رجوع به کتاب بتواند یک عنوان را انتخاب و آن را که در قالب چند 

فصل ارائه  3 در عنوان و 59ده است مطالب متنوعی از حوزه های مختلف مرتبط با تصویربرداری در قالب سعی ش

در انتهای کتاب برای آنکه خوانندگان در صورت تمایل بتوانند نوعی خودسنجی و خودآزمایی در خصوص مطالبی شود.

بنا به ضرورت چاپ،  دو مجموعه پرسش تشریحی و تستی همراه با پاسخ ارائه شده است. ،که خوانده اند صورت دهند

و  «امتداد قاب»هستند و ممکن است بسیاری از این عکس ها به لحاظ « عکس»تصاویر ارائه شده در این کتاب، 

تشریح  ا مدّ نظر بوده،رائه این عکس هدر انتخاب و ابا قاب ویدیویی منطبق نباشند، اما آنچه  «نسبت ابعاد قاب»

و عبور از فراز و فرود بسیار تا مرحله چاپ به یاری این کتاب آماده سازی  نگارش و تصویری محتوای هر بخش است.

دوستانی محقق شد که بدون کوچکترین چشم داشتی یاری رسان من بوده اند. در صدر این دوستان عزیز، همکاران 

ممتحنی و جناب آقایان علیرضا ستوده نیا و شاهد حافظ قرار پریسا کالنکی و هره طاحوزه آموزش بویژه سرکار خانم ها 

دارند که بدین وسیله سپاس قلبی خود را نثارشان می کنم و از خداوند متعال برایشان سالمتی و سربلندی طلب می 

بوده اند کتاب یاور من همچنین از همسرم، سرکار خانم الهام کشاوری که در تمام مراحل به ثمر نشستن این  کنم.

مرحوم فواد نجف زاده که برای اعتالی هنر  نازنین، در انتها این کتاب را به روح بلند استادسپاسگزاری می کنم.

 تصویربرداری تالش بسیار داشتند تقدیم می کنم و امیدوارم که در پناه لطف خداوند آرامش ابدی داشته باشند.

 

    بخشمرتضی جان                                                                                                               

  59 زمستان                                                                                               
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     های بصریِ تصویر متحرک ویدیویی ویژگی 

 

های بصری  ی صوتی و موسیقی( دارای ویژگیها  های صوتی )گفتار، جلوه یک نمای تصویربرداری شده در کنار ویژگی

 یک نمای ویدیویی عبارتند از: (رؤیتقابل )بصری های  ویژگی است.متعددی 

 

 (Focusing) تصویرکانونی وضعیت  -1

 ((Sharpness تصویر وضوحدقت  -3

 (Depth of field) عمق میدان -2

 (Exposure) نوردهی -3

 (Color) رنگ -9

 (Perspective) پرسپکتیو -3

 (Shot size) ی نما اندازه -7

 (Composition) ترکیب بندی -8

 (Aspect ratio) نسبت ابعاد قاب -5

 (Camera angle) دوربین ی هزاوی  -19

 (Movement) حرکت  -11

 (Contrast) کنتراست  -13

 (Lighting) نورپردازی  -12

 

 تصویرکانونی وضعیت 

سمت دوربین باز  به را نوری مقابل دوربین از نقاط متعددی تشکیل شده است که هر نقطه پرتوهای  موضوع یا صحنه

به دست خواهیم  (Focus)« کانونی»بازسازی شوند، تصویری « نقطه»چه این نقاط در تصویر به صورت تاباند. چنان می

در تصویر نیز نقاطی مشابه بازسازی ٬زای نقاط موضوعاه ب ما« کانونی»یا اصطالحاً  Focusآورد. در واقع در تصویر 

سطح »آید که پرتوهای بازتابیده از موضوع یا صحنه دقیقاً در محل  زمانی به دست می خواهند شد. تصویر کانونی

در نتیجه شکل و . شوند خطوط موضوع دقیق بازسازی می Focusگرا شوند. در تصویر  هم (Focal plane)« کانونی

یا ممکن است تنها بخشی از  های تصویر کانونی باشد قسمت یت خواهند بود. ممکن است تمامؤقابل ر بدرستی رمفُ

 تصویر کانونی دیده شود.

تر از  یعنی جلوتر یا عقب« سطح کانونی»تر از  چه به هر دلیل پرتوهای بازتابیده از موضوع یا صحنه جلوتر یا عقبچنان

 Out of)« خارج از فوکوس»گرا شوند، تصویر حاصله  دوربین ویدیویی قرار دارد، هم« گر حس»یا « تراشه»محلی که 

focus)  ًدایره»هر نقطه از موضوع در تصویر یک  ازایه ب چنین حالتی، ماخواهد بود. در « غیر کانونی»یا اصطالحا »

گویند. تصویر غیر  می (Circle of confusion)« ی اغتشاش دایره»بازسازی خواهد شد که به این دوایر اصطالحاً 

د بود. این دوایر در تر خواه تر باشد، این دوایر بزرگ«Flou»در تصویر نامند. هر ق نیز می (Flou)کانونی را غیر فوکوس 

روند و در نتیجه شکل دقیق موضوع در تصویر بازسازی نخواهد شد، بلکه فرمی کلی از موضوع در تصویر  هم فرو می

 یت خواهد بود.ؤقابل ر
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« Flou»و نه صرفاً بخشی از آن. با  ،کانونی باشدهای آن غیر نامیم که تمام قسمت یم« Flou»زمانی یک تصویر را 

توان اشکال و خطوط و نقاط موضوع را در تصویر به صورت سطوح رنگی انتزاعی )در  کردن تصویر به شکلی شدید می

و  Focusتصویری  91تصویر) تصویر سیاه و سفید( بازسازی کردتصویر رنگی( یا سطوح خاکستری انتزاعی )در 

 (است. Flouتصویری  93تصویر

 

 
 11تصویر

 

 
 10تصویر
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 تصویر وضوحدقت 

قت در خطوط و اشکال د»از موضوع در تصویر بازسازی شود و هر قدر  یتر بیش (Detail«)جزئیات»هر قدر 

توان از یک  خواهد بود. می تر بیش (Definition«)وضوح تصویر»تر باشد، اصطالحاً باال (Sharpness«)بازسازی شده

کم « وضوح دقتِ»زیاد و در دیگری « وضوح دقتِ»ثبت کرد که در یکی  (Focus«)کانونی»موضوع دو تصویر کامالً 

 جزئیاتاما در میزان  ،های بازسازی شده( مشابه هستند باشد. این دو تصویر در کلیات )حالت کلی اشکال و فرم

 دقتِبا  ی( و تصویرSharp)«تصویر دقیق»وضوح باال را  دقتِبا  یشده متفاوت دیده خواهند شد. تصویربازسازی 

 است. Softتصویری  93 و تصویر Sharpتصویری  92 ( می گویند.تصویرSoft)«تصویر نرم»وضوح پایین را 

 
 19تصویر

 
 13تصویر
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 عمق میدان

ها  ی مشابهی از دوربین قرار داشته باشند، یعنی پرتوهای نور بازتابیده از آن های موجود در فاصله موضوع چنانچه تمام

گرا کرد و در  نونی همتوان این پرتوها را بر روی سطح کا ی مشابهی به سمت دوربین گسیل شوند، به راحتی می از فاصله

های موجود در صحنه در  اما اگر موضوع دیده خواهند شد،( Focus)«کانونی»ها در تصویر  این موضوع نتیجه تمام

را بر ها  توان پرتوهای نور بازتابیده از یکی از آن فواصل متفاوتی از دوربین قرار داشته باشند، به هنگام تصویربرداری می

 البته کرد.« کانونی»توان  ها را می یعنی در واقع به هنگام تصویربرداری تنها یکی از آن گرا کرد؛ روی سطح کانونی هم

تر  های نزدیک ایم، تعدادی از موضوع شود در تصویر حاصله غیر از موضوعی که خود آن را کانونی کرده اغلب اوقات مشاهده می

ترین و  ی نزدیک شوند. در این حالت به فاصله نیز به طور خود به خود کانونی دیده می )نسبت به دوربین( و دورتر از آن

شود. هر قدر  گفته می (Depth of field)«عمق میدان»شود، اصطالحاً  ی که در تصویر کانونی دیده میدورترین موضوع

خواهد  تر بیش« عمق میدان تصویر»از هم داشته باشند،  یتر بیشی  ترین و دورترین موضوع کانونی در تصویر فاصله نزدیک

زیادی دارد « عمق میدان»که را است. تصویری  تر کم« یرعمق میدان تصو»تر باشند،  بود و هر قدر این دو به هم نزدیک

تصویر کانونی »کمی دارد اصطالحاً « عمق میدان»که  را و تصویری (Deep focus)«تصویر کانونی عمیق»اصطالحاً 

 است. Shallow focusتصویری  93 و تصویر Deep focusتصویری  99تصویرگویند.  می (Shallow focus)«محدود

 

 
 11تصویر

 
 16تصویر
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 نوردهی

دوربین بر  لنزی  ی است حساس به نور. وقتی نور بازتابیده از صحنه به وسیلهگر حس ،ی دوربین تصویربرداری تراشه

 کند.  دهد و تصویر ایجاد می واکنش نشان می گر حستابد،  می گر حسسطح 

تری دارند. در نتیجه «حساس» گر حسها  مشابهی نسبت به نور ندارند. برخی دوربین« حساسیت»ها میزان گر حس

ی به نور دارند تر کم« حساسیت»ها  توانند تصاویر مناسبی به دست دهند و برخی دوربین کم نور نیز می های موقعیتدر 

 و برای کار به میزان )کمیت( باالتری نور نیاز دارند.

توان مقدار  تر هستند. با نورپردازی می تر و برخی روشن برخی تاریک ؛مقدار نور متفاوتی دارند ،های مختلف صحنه

 دوربین خود کرد. گر حسمتناسب با حساسیت  آن را )کمیت( نور صحنه را افزایش داد و

به  یمعیّندهیم که برای مدت زمان  عملیاتی است که طی آن به تمام یا درصدی از نور صحنه اجازه می« نوردهی»

یک نما ثبت پی و سرانجام رد های پی ، فریمبا تکرار آندوربین بتابد تا یک فریم شکل گیرد و  گر حس

تصویر  (Brightness)«روشنایی»ه چگونگی آن بر میزانِ عملیات یا فرآیندی است ک (Exposure)«نوردهی»شود.

 گذارد. می تأثیر

نور نیاز دارد، به آن نور بتابانیم، تصویر  گر حسای که  یعنی به اندازه گر حس« حساسیت»اگر دقیقاً متناسب با 

 (Normal exposed)«نرمال ی با نوردهیتصویر»خواهد داشت. به چنین تصویری اصطالحاً  نرمالیحاصله نوردهی 

ی آن تقریباً مشابه آن چیزی است که چشم از  خواهد داشت و جلوه یمتعادل« روشنایی» ،گویند. چنین تصویری می

 به همان اندازه تاریک یا روشن. تقریباً؛ کند صحنه ادراک می

به دست  نرمال حدّ دوربین نیاز دارد، به آن نور بتابانیم تصویری با نوردهی بیش از گر حساگر بیش از مقداری که 

تر از حالت معمول  و روشن نامیده (Over exposed)«نوردهی شده تصویر فرا»خواهد آمد. چنین تصویری اصطالحاً 

های صحنه )نواحی سایه یا تاریک، نواحی بسیار روشن و نواحی دارای  ی قسمت . در این تصویر همهشود دیده می

نسبت به شوند. این نوع نوردهی به نفع نواحی سایه یا تاریک صحنه است زیرا  تر بازسازی می درخشش متوسط( روشن

عین اما در  ،دیده خواهند شد تر بیش (Detail)«جزئیات»و  (Texture)«بافت»تر و با  این نواحی روشن نرمالحالت 

با  ولینیز روشن  نرمالاین نوع نوردهی به ضرر نواحی بسیار روشن صحنه است زیرا این نواحی که در تصویر  حال،

د که احتماالً به شکل روشنایی یکدست و چنان روشن دیده خواهند ش اکنونشوند،  بازسازی می جزئیاتاندکی بافت و 

 یاتی جلوه خواهند کرد.گونه بافت و جزئبدون هر 

به دست خواهد آمد.  نرمالاز  تر کمدوربین نیاز دارد، به آن نور بتابانیم، تصویری با نوردهی  گر حسچه از آن تر کماگر 

های  ی بخش گویند. در این تصویر همه می (Under exposed)«تصویر فرو نوردهی شده»ن تصویری را اصطالحاً چنی

بازسازی خواهند شد. این نوع نوردهی به نفع نواحی بسیار روشن صحنه است زیرا نسبت  نرمالتر از حالت  صحنه تاریک

دیده خواهند شد اما در مقابل این نوع نوردهی به  تر بیش« جزئیات»و « بافت»تر و با  این نواحی تاریک نرمالبه حالت 

بازسازی  جزئیاتتاریک اما با اندکی بافت و  نرمال،ی صحنه است زیرا این نواحی که در تصویر  نواحی تیره یا سایهضرر 

ی جزئیاتدست و بدون هر گونه بافت و شد که احتماالً به شکل تیرگی یک چنان تاریک دیده خواهند اکنونشوند،  می

 جلوه خواهند کرد.

 نرمالیا غیر  نرمالو « نوردهی»های بصری آن میزان  م، یکی از اولین ویژگینگری وقتی یک تصویر ویدیویی را می

نسبی است. به عنوان  (Under exposure)«نوردهی فرو»و  (Over exposure)«وردهین فرا»بودن آن است. البته 

 نوردهی شده باشد  نرمالحالت از  تر مثال ممکن است یک تصویر دو برابر یا چهار برابر یا هشت برابر و یا ... بیش
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 (Normal exposed) 07تصویر

 (Over exposed) 08تصویر

 (Under exposed) 09تصویر
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 رنگ

« رنگ تک»و یا  (Black and White)«سیاه و سفید»صورت یی را به توان تصویر ویدیو هر چند می

(Monochrome) های صحنه همان  است. اگر رنگ« رنگی»تصویر ویدیویی  ،نیز به دست آورد اما در غالب اوقات

خواهد داشت اما اگر « رنگی طبیعی»شوند، در تصویر بازسازی شوند، تصویر ویدیویی  گونه که با چشم دیده می

« رنگی غیر طبیعی»چه چشم دیده است پیدا کند، تصویر ویدیویی متفاوت از آن ای ویر جلوهدر تص های صحنه رنگ

 تصویری با رنگ غیر طبیعی است. 11 تصویری با رنگ طبیعی و تصویر 19 خواهد داشت. تصویر

 

 
 

 

 
 

 

  11تصویر                          

  11تصویر                          
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 پرسپکتیو

کنیم، اشاره دارد.  ی که در تصویر مشاهده و ادراک می«عدبُ»یا « عمق»به میزان « ژرفانمایی»به معنای  پرسپکتیو

دیده شوند، « زمینه پس»های  تر از موضوع یا موضوع بسیار بزرگ« زمینه پیش»های  اگر در تصویر موضوع یا موضوع

عد تصویر زیاد است. بر عکس اگر ی زیادی وجود دارد و عمق و بُ فاصلهبیننده احساس خواهد کرد که بین این دو 

ی  اندازه در تصویر دیده شوند، بیننده احساس خواهد کرد که فاصله زمینه کم و بیش هم زمینه و پس های پیش موضوع

 عد تصویر کم است.این دو کم و در نتیجه عمق و بُ

ی  دور شونده»مثالً اگر در تصویر خطوط  .ثر استؤعد تصویر مبُ موارد دیگری نیز بر ادراک ما از میزان عمق و

توانیم  احساس خواهیم کرد. به این ترتیب می« تر عمیق»وجود داشته باشد، تصویر را  (Converging lines)«گرا هم

«Perspective » عمق»را معادل»(Depth) .در نظر بگیریم 

یا به عبارتی تصویری با  (Deep perspective)«عمیق پرسپکتیو» با یتصویر ،زیادی داشته باشد« عمق»تصویری که 

« فشرده پرسپکتیو »تصویری با  ،کمی داشته باشد« عمق»و تصویری که  (Steep perspective)«شدید پرسپکتیو»

(Compressed perspective) تخت پرسپکتیو»عبارتی تصویری با ه یا ب»(Flat perspective) البتهنامیده می شود . 

ثر از نورپردازی أدر تصویر که مت  چهره میزان بُعدنیز به دست آورد. « متعادل پرسپکتیو»توان تصویری با  ای می در هر صحنه

  .نامیده می شود( Modeling«)چهره برجسته نماییِ»است اصطالحاً 

 
 Deep perspective ،  10تصویر

 
 Compressed perspective،  19تصویر
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 ی نما اندازه

گفته  (Magnification)«نمایی موضوع در تصویر بزرگ»به میزان  (Frame size/Shot size)«ی نما اندازه»

ی  تر دیده شود، اصطالحاً اندازه تر و درشت داشته باشد و بزرگ یتر بیشنمایی  شود. هر قدر موضوع در تصویر بزرگ می

و ریزتر دیده شود، اصطالحاً  تر کوچکی داشته باشد و تر کمنمایی  است و هر قدر موضوع در تصویر بزرگ« تر بسته»نما 

نواع ... به ا و« Close Up» ،«Long Shot» ،«Medium Shot»است. اصطالحاتی نظیر« بازتر»ی نما  اندازه

 ی بسته است.«اندازه نما» تصویری با 19و تصویر ی باز«اندازه نما»تصویری با  13تصویر .اشاره دارند« ی نما اندازه»

 

 

 

  13تصویر                

  11تصویر                 



 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

22 

 

 بندی ترکیب

به منظور  تصویر است، ی عناصر درون قابِ به معنای انتخاب و آرایش آگاهانه (Composition)«بندی ترکیب»

دو مرحله  «بندی ترکیب» خاص.ای  هبیان ایدیا  ی ویژهاز تصویر یا القای حس «ای خاص نقطه»هدایت نگاه بیننده به 

 دارد:

های موجود در صحنه تعدادی را انتخاب  عناصر و موضوعتمام  در این مرحله از بین  / (Framing)«بندی قاب»الف( 

گویند. قاب یا کادر  می یزدهیم. به این مرحله کادربندی ن قرار می (Frame)کنیم و درون کادر یا قاب دوربین خود  می

« قاب. »«حذف کننده»است و از سوی دیگر « گر انتخاب»گذارد: از یک سو  مهم بر جای می تأثیرزمان دو  جا همدر این

 .است های اضافی و غیر ضروری ی عناصر و موضوع های اصلی و ضروری و حذف کننده ر عناصر و موضوعانتخابگ تصویر

های انتخاب شده و درون قاب قرار گرفته چنان  در این مرحله عناصر و موضوع / (Arrangement)«چیدمان»ب( 

عبارتی به  شوند که نگاه بیننده به سمت موضوع اصلی یا به چیده می درون قاب کنند و نسبت به هم آرایش پیدا می

ی خاص  هیا ایدیابند که یک حس  ان آرایش میهدایت شود یا چن (Center of interest)«ی توجه نقطه»سمت یک 

 القا شود.

شود.  بندی تصویر حاصل می گیرد و ترکیب زمان صورت می بندی و چیدمان( هم البته در عمل این دو مرحله )قاب

گذاری اثریا  توفیقباشد. مالک « و ناموفق تأثیرکم »یا « و موفق مؤثر»بندی یک تصویر ممکن است  ترکیب

بدون در نظر گرفتن ای است که کارگردان و تصویربردار در ذهن دارند.  هایددی نیاز نمایشی متن یا مقتضیات بن ترکیب

تصویری نمونه ای از  13 بندی صحبت کرد.تصویر درست یا نادرست بودن ترکیبتوان درباره  ی اثر نمی متن یا اندیشه

 .استبا ترکیب بندی قوی 

 

 
 16تصویر
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 نسبت ابعاد قاب

شود.  ی ارتفاع قاب تصویر به عرض آن گفته می«نسبتِ اندازه»به  (Aspect ratio)«نسبت ابعاد قاب»

به  چهار(،شود سه به  )خوانده می 2:3نسبت ابعادِ  دهند با تصویری به دست می ،های تصویربرداری معمول دوربین

به این نوع خواهد بود. واحد  3واحد در نظر بگیریم، عرض قاب معادل  2این معنا که اگر ارتفاع قاب این تصویر را 

شود(. برخی  هم گفته می 3:2شود )گاه به صورت  ی استاندارد تلویزیونی گفته می ب یا صفحهبعاد، قاانسبت 

ه به شانزده( به دست شود نُ )خوانده می 5:13های تصویربرداری نیز وجود دارند که تصویری با نسبت ابعاد  دوربین

خواهد بود. به واحد  13واحد در نظر بگیریم، عرض قاب معادل  5را  به این معنا که اگر ارتفاع این تصویر دهند، می

هم گفته  13:5د )گاه به صورت گوین می (Wide screen)ی عریض تلویزیونی  قاب یا صفحه این نوع نسبت ابعاد،

 شود(.  می

های  برخی دوربین گر حساست.   ی کشیدهمستطیل 5:13مربع و قاب  نزدیک بهمستطیلی  2:3قاب 

از آن به دست  5:13یا  2:3توان تصویر  یعنی با زدن یک کلید می ؛است Switchableتصویربرداری اصطالحاً 

 آورد.

دریافت کند، باید هم دوربین تصویربرداری قابلیت ایجاد تصویر واقعی  5:13که در نهایت بیننده بتواند تصویر برای آن

ساخته شده  5:13های خانگی در ابعاد  ی تلویزیون و هم صفحه باشد 5:13داشته باشد، هم پخش تلویزیونی  5:13

 باشند. 

تواند نسبت به  می 5:13ست که دوربین تری است و به این معنا طیل عریضمست 2:3نسبت به  5:13نسبت ابعاد 

از صحنه  یتر بیشانداز عمودی  که چشمبدون آن ،بگیرد قابصحنه را در  از یتر بیشانداز افقی  چشم 2:3دوربین 

عناصر درون  بندی تصویر نیز تغییر خواهد یافت و نوع ترکیب ،جای گیرد. با تغییر نسبت ابعاد قاب)ارتفاع صحنه( در 

  د.نآرایش شوابعاد جدید نسبت باید متناسب با این  قاب

ساخت و پخش تصاویر با نسبت ابعاد  ،کترونیکیهای متنوع فنی و ال در تصویربرداری به دلیل وجود محدودیت

است که در سینما انواع  رایج است. این در حالی 5:13 و 2:3دو نسبت  مختلف به سادگی فراهم نیست و از این رو

 وجود دارد از جمله: تفاوتهای ابعاد م ها با نسبت قاب مختلفی از

 

 (متری میلی 8و  13،  29فرمت های مختلف )که در ) 2:3)معادل همان  1:1.33با نسبت ابعاد  غیرِعریضقاب  -

 شود. حاصل می

 1:1.85و  1:1.66  های ابعاد متری( با نسبت میلی 29 فرمتهای عریض )در  قاب -

 1:2.35یا  1:2.66 آنامورفیک( با نسبت ابعاد  لنزمتری با  میلی 29 فرمتقاب سینما اسکوپ ) -

 1:2.2 متری با نسبت ابعاد  میلی 79قاب  -

 

های ابعاد  این در حالی است که در عکاسی هم تنوع نسبت .همواره مستطیل افقی استو ویدیو قاب تصویر در سینما 

ای دایره و بیضیی( را شیاهد   ه و هم تنوع شکل قاب )قاب مربع، مستطیل افقی، مستطیل عمودی و حتی در گذشته قاب

 تلویزیونی دیده می شود.های سینمایی و «نسبت ابعاد» تعدادی از 17در تصویرهستیم. 
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 17تصویر

 

 زاویه دوربین

زاویه ای که دوربین نسبت به سوژه یا صحنه در هنگام ثبت تصویر دارد، تبدیل به خصوصیت تصویر خواهد شد. 

 دو نوع است : «زاویه دوربین»ناسانه آن نقش مهمی بازی می کند.هر نما در تاثیر زیبایی ش زاویه دوربینِ

 رخ(  -سه وایای تمام رخ، نیم رخ وزاویه افقی دوربین نسبت به سوژه یا صحنه )مواردی نظیر ز -

 Eye level ،High angle ،Low angle ،Overزاویه عمودی دوربین نسبت به سوزه یا صحنه )مواردی نظیر  -

head ،Under shot ) ... و 

 

 حرکت

 در نما ممکن است سه نوع حرکت دیده شود:

. حرکت فیزیکی دوربین باشدیا تلفیقی از هر دو  اپتیکیدوربین ممکن است فیزیکی، حرکات  / حرکت دوربین الف(

و ... از این نوع هستند.  Trackو  Pan ،Tiltجایی یا تغییر موقعیت فیزیکی دوربین است. حرکاتی چون  حاصل از جابه

 Zoom back (out)و  Zoom inدوربین است و شامل  لنزی کانونی  دوربین حاصل از تغییر فاصله اپتیکیحرکت 

 است.
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ثبت شدن موضوع در تصویر  (Blurred)«کشیده»غیر از حرکات واقعی موضوع در تصویر گاه  / حرکت موضوع ب(

 کند. القا می تر بیشحس حرکت موضوع را 

 ندستهثابت  موضوعهم دوربین و هم گاه /  (Compositional movement) بندی حرکت حاصل از ترکیب ج(

ای است که چشم بیننده با حرکت از روی یک موضوع  بندی به گونه و ترکیب  ای درون قاب چیده شده به گونهاما عناصر 

حرکتی در تصویر وجود « عینی»کند و از این رو به لحاظ  ای خاص تعقیب می به موضوع دیگر مسیری را به سمت نقطه

شود. این نوع حرکت گرافیکی درون قاب را اصطالحاً حرکتِ  پر تحرک احساس می تصویر« ذهنی»اما به لحاظ  ،ندارد

«Compositional »گویند.  ( می18)تصویر 

 است، در سینما و« قرار دادن در صحنه»که در لغت به معنای  (Mis-en-scene)«میزانسن»اصطالح تئاتری 

بخشی از نیز که در تصویر باید دیده شود و هر سه نوع حرکت مذکور است طراحی دقیق آن چیزی ای تلویزیون به معن

 . ندستهمیزانسن 

 
 11تصویر

 

 کنتراست

ع اشود و انو های درون قاب گفته می بین عناصر و موضوع« تضاد یا تفاوت» نوع( به هر Contrast)«کنتراست»

 متعددی دارد:

 .(15)تصویر درون قاب قرار دادن موضوعی بسیار بزرگ در کنار موضوعی بسیار کوچک / الف( کنتراست اندازه
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 13تصویر

یا قرار دادن موضیوعی   درون قاب ،در کنار هم هندسی متفاوتهایی با اشکال  قرار دادن موضوع / ( کنتراست شکلب

می بینید کیه چشیم هیا و     39تصویر در .درون قاب تصویر با شکل هندسی دقیق در کنار موضوعی با شکل غیر هندسی

و بیه ایین ترتییب     قیاب واقیع شیده    بینی گربه سه راس یک مثلث دیدگانی را شکل داده اند و ایین مثلیث درون مربیعِ   

 ایجاد شده است. « کنتراست شکل»

 
 01تصویر

نظیر  انواعی دارداین نوع کنتراست خود درون قاب.  متفاوتهای  هایی با رنگ قرار دادن موضوع / کنتراست رنگ (ج

، «ثانویه های رنگکنتراست »(، 33ویرتص)«های مکمل کنتراست رنگ»، (31ویرتص)«های اصلی کنتراست رنگ»

 .«کنتراست همزمان»و « کنتراست در میزان درخشش»، «میزان اشباعدر کنتراست »
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 01تصویر

 
 00تصویر

 

ترین و  ترین نوع کنتراست است و به معنای اختالف درخشش بین تیره معروف / روشنی -کنتراست تیرگی (د

وجود  یتر بیشترین بخش تصویر، اختالف درخشش  ترین و روشن ترین بخش تصویر است. هر قدر بین تیره روشن

تر است. هر قدر بین  بیشکنتراست تصویر  تر باشد، کمهای بین این دو بخش  تعداد خاکستریو در ضمن  داشته باشد

های بین  تعداد خاکستریو در ضمن ی وجود داشته باشد تر کمترین بخش تصویر، اختالف درخشش  ترین و روشن تیره

 کنتراست است.کم  33 تصویرو پرکنتراست  32 تصویر است. تر کمباشد، کنتراست تصویر  تر بیشاین دو بخش 
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 09تصویر                                                                                      

 
  03تصویر                                                                                     

 

 مؤثر« انرژی بصری تصویر»بر مقدار « روشنی -کنتراست تیرگی»و « کنتراست رنگ»میزان کنتراست به ویژه میزان 

خواهد بود که ممکن است زیاد بودن  تر بیش« انرژی بصری تصویر»باشد، « شدیدتر»است. معموالً هر قدر کنتراست 

 مطلوب و در موقعیت دیگر نامطلوب باشد. ،انرژی بصری در موقعیتی
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 نورپردازی

، بندی نورپردازی شده باشد، مثالً در یک نوع تقسیمیک نمای تصویربرداری شده ممکن است به اشکال متفاوتی 

 نورپردازی ممکن است به سه نوع باشد:

 (Notan)ساز  نورپردازی روشن (الف

روشن از مقابل  ̋و معموالدست کسطح تصویر به شکلی ی ( تمام صحنه و در نتیجه تمام39)تصویر در این شیوه

 .استعد خفیف و بُ روشنی( -)کنتراست تیرگی کنتراست، کم هستند و ها شود، سایه می
 

 
01تصویر   

 (Chiaroscuro)روشن  -نورپردازی سایه (ب

 ،در نتیجه ها در سایه قرار می گیرند و مابقی بخشو می شوند هایی از صحنه روشن  ( بخش33)تصویر در این شیوه

 .حاصل می شودزیاد  شدید و کنتراستِ عدِبُ
 

 
06تصویر   
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 (Silhouette)نورپردازی ضد نور  (ج

 اصلی شود، بلکه نور نمیداده  چندانی نور ،ی صحنه زمینه های قرار گرفته در پیش ( به موضوع37)تصویر در این شیوه

 وعدی زمینه به صورت کامالً تاریک و دو بُ های پیش در تصویر حاصله موضوع ،در نتیجه تابد و زمینه می صرفاً به پس

 .تصویری با کنتراست بسیار شدید حاصل می شود ،به این ترتیب و دشو روشن دیده می به صورت زمینه پس

 

                
   07تصویر         

 توان سه نوع دانست: بندی دیگر نورپردازی را می در یک تقسیم

 (High-key lighting)مایه  -نورپردازی روشن (الف

ت و در واقع غلبه های تصویر روشن اس های صحنه و در نتیجه اغلب قسمت بخشی  ( عمده38)تصویر در این شیوه

 ها کم غلظت هستند یا اصالً وجود ندارند و در نتیجه کنتراست کم است. سایه ،ستها با روشنایی

 

 

01تصویر   
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 (Low-key lighting)مایه  -نورپردازی تاریک (ب

 هاست و گیرد، در واقع غلبه با تیرگی و تصویر در تاریکی قرار میه های صحن ی بخش عمده (35در این شیوه )تصویر

 .ندستهها عمدتاً زیاد و پر غلظت  سایه

 
  (Mid-key lightingمیانی ) ی هبا مای نورپردازی (ج

 شود گفته میهایی از صحنه یا تصویر  بخش بههای میانی   های میانی است )تون ( غلبه با تون29ویر)تص در این شیوه

ای ه (. در این شیوه خاکستریدنآی به نظر میبلکه خاکستری متعادل  ،هستندتاریک  بشدتکه نه کامالً روشن و نه 

 است. کمکنتراست در نتیجه و  دارنددر کنار هم قرار میانی 

 
میانی، نواحی تیره و روشن نیز در تصویر وجود داشته باشند و در واقع نوعی همنشینی تدریجی  های اگر عالوه بر تون

« تدریجی ی هنورپردازی با تنالیت»میانی و بعد به سپیدی دیده شود، این شیوه،  های از سیاهی به خاکستری

(Graduated tonality lighting .نامیده می شود ) 

نور »تاباندن  ،دارد. به عنوان مثال تأثیری نورپردازی تصویر  نیز بر جلوهمی تابید صحنه  های نوری که بر سایر ویژگی  

شکل  (Soft light)«نور نرم»های دقیق( و تاباندن  های تصویر را واضح )با لبه سایه شکل (Hard light)«سخت

 های پهن و غیر دقیق( خواهد کرد. های تصویر را ناواضح )با لبه سایه

03تصویر   

91تصویر   
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 تصویر متحرکع اانو 

 

 توان به دو نوع تقسیم کرد: تصویر متحرک را می

های جهان واقعی نیست،  حاصل از ثبت مناظر و موضوع تصویر نوع  این /(Virtual)مجازی تصویر متحرکِ. 1

 ی.کامپیوترتصاویر انیمیشن و تصاویر متحرک  شود، مثل مجازی طراحی و ساخته میبلکه در فضای 

ای جهان واقعی ثبت ه دوربین از مناظر و موضوع ی هوسیلتصویر به  نوع  این /(Real)واقعی تصویر متحرکِ. 0

 تصاویر سینمایی و تلویزیونی.شود، مثل  می

 شود: به دو نوع تقسیم میاز نظر جنس  «تصویر متحرک واقعی»

( 91تصویر«)یبردار فیلم دوربین»برای دستیابی به چنین تصویری از  /)فیلم(«تصویر متحرک شیمیایی»الف(

یعنی غیر از بخش اپتیک )لنز و بخش های مرتبط با آن(، سایر  ،مکانیکی است -استفاده می شود که دوربینی اپتیکی

 بخش ها و قطعات آن مکانیکی است. 

 
 11تصویر

ها شکل  و فریمشود  ، نگاتیو نوردهی مییبردار فیلمگیرد و در جریان  نگاتیو سینمایی درون این دوربین قرار می

. تصاویر شود ظهور می های شیمیایی ی محلول به وسیله فیلم البراتوار نگاتیو نور خورده در ،یبردار فیلمگیرند. پس از  می

تیره و نقاط  ،عکسِ صحنه یا موضوع اصلی. نقاط روشن موضوع در نگاتیوبرها( منفی خواهند بود، یعنی  حاصله )فریم

 تهیه (Positive)«تصویر مثبت»، از این نگاتیو ،شوند. در مراحل بعد وشن بازسازی میر ،ی موضوع در نگاتیو تیره

جا که نگاتیو ساختاری یا موضوع اصلی خواهد بود. از آن آید که تصویر معادل و مشابه صحنه و به نمایش در می شود می

ین روش شود، تصاویر متحرک حاصل از ا میر ریق فرایندهای شیمیایی ظاهاز طهم ی ظهور  شیمیایی دارد و در مرحله

ند. این نوع تصویر عموماً در سینما و نام می« فیلم»اصطالحاً یا  Chemical image))«تصویر متحرک شیمیایی»را 
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رود. عملیات  یزیون نیز به کار میدر تلوگاهی شود، هر چند که  های سینما ساخته و استفاده می برای نمایش درسالن

را  و متصدی انجام آن (Cinematography)«یبردار فیلم»را  «متحرک شیمیاییتصاویر »ثبت 

نیز « فیلم ساز»گاه به معنای  Cinematographerالبته اصطالح ]ند.نام می (Cinematographer)«بردار فیلم»

 [هست.

( 93تصویر«)ویدیو دوربین»برای دستیابی به چنین تصویری از  /)ویدیو(«تصویر متحرک الکترونیک»ب(

الکترونیک است یعنی غیر از بخش اپتیک )لنز و بخش های مرتبط با آن(، سایر  -استفاده می شود که دوربینی اپتیکی

 قسمت های آن از مدارها و قطعات الکترونیک تشکیل شده است. 

 
 10تصویر

 

ی حساس به  تراشه»را ای از این دوربین که آن  یتی از صحنه یا موضوع بر روی قطعهؤتصویر قابل ر ،لنز

را  لنزاز  ناشینوری تصویر  ،دهد. این قطعه ند، تشکیل مینام می  (Imager)«تصویرساز گر حس»یا   (Sensor)«نور

برای ضبط یا  و اصالحات الزم،  سیگنال پس از پردازشاین کند.  )سیگنال ویدیویی( تبدیل می کبه سیگنال الکترونی

ی این نوع تصویر و مدارات اصالح کننده و پردازش  ی ایجاد کننده جا که قطعهشود. از آن زمان استفاده می هم لِارسا

 Electronic) «تصویر متحرک الکترونیک»دارند، این نوع تصویر متحرک را  ساختار الکترونیکی آن همگی  کننده

image)  ًتصویر ویدیویی»یا اصطالحا»(Video) های ویدیویی خصوصی  خاص تلویزیون یا شبکه ،ند. این تصویرنام می

 «تصویربرداری»را  «(تصاویر متحرک ویدیویی)الکترونیک»یا کاربردهای شخصی است. عملیات ثبت 

(Videography)  تصویربردار»آن را انجام و متصدی»(Videographer) ند.نام می 

در سال های اخیر نوع جدیدی از تصاویر سینمایی ابداع شده است که ساختار دیجیتال دارد. چون این نوع تصویر   

نامید و در ضمن چون ساختار شیمیایی « تصویر ویدیویی»کیفیتی بسیار برتر از تصاویر ویدیویی دارد، نمی توان آن را 

عملیات ثبت و  «دیجیتال ویر سینماییِتص»براین این نوع تصویر را نامید و بنا« تصویر شیمیایی»ندارد، نمی توان آن را 

 می نامند. (Digital cinematography)«فیلمبرداری دیجیتال»این نوع تصویر را 

متصدی »عام،  هر فردی که با هر نوع دوربینِ تصویر متحرک )تلویزیونی یا سینمایی( کار می کند را در اصطالحِ   

 ند.نام می (Cameraman)«دوربین
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 های اصلی دوربین ویدیو قسمت 

ها و در نظر  توان با صرف نظر کردن از تفاوت اما به هر حال می ،هایی با هم دارند ها و تشابه های ویدیو تفاوت دوربین

 . Recorder لنز، بدنه، نمایاب و را دارای چهار بخش اصلی دانست: یک دوربین ویدیوهای اصلی،  داشتن تشابه

 (Lens)لنز  .1

ی  کند و آن را بر صفحه از موضوع یا صحنه ایجاد می رؤیتی تصویر است. لنز تصویری قابل  لنز عامل ایجاد کننده

های دوربین ویدیو به سیگنال الکترونیکی تبدیل و در نهایت بر  تاباند تا در مراحل بعدی توسط سایر بخش کانونی می

های ویدیویی کامالً به دوربین متصل است و  )مدیومی( خاص مثالً نوار ضبط شود. لنز برخی دوربین واسطه ایروی 

هایی الحاقی مثالً  قابل جدا شدن یا تعویض نیست. بنابراین اگر بخواهیم توانایی این نوع لنز را افزایش دهیم، باید لنز

دهد، بر روی آن نصب کنیم. این گونه  ش میرا گستر wide angleکه توان لنز در بخش  wide angleدل مبّ

شود و عموماً لنز زوم هستند.  ای دیده می های ویدیویی خانگی یا نیمه حرفه های غیر قابل تعویض عمدتاً در دوربین لنز

ها را جدا و لنز  توان لنز آن بنابراین به راحتی می .لنز قابل تعویض دارند Broadcastای و  های حرفه اغلب دوربین

توان به ضرورت هم لنز تک  ها می ها و قدرت متفاوت بر روی دوربین نصب کرد. بر روی این دوربین دیگری با توانایی

Fixed) است  مؤثرهای لنز بر کیفیت تصویر نهاییِ حاصل از دوربین  یا ثابت( و هم لنز زوم نصب کرد. کیفیت و ویژگی

که  لنز سریع، لنزی است) های سریع تر کند. مثالً لنز تر یا سخت ار سهلتواند کاربری دوربین را برای تصویربرد و گاه می

کم های  دهند که در محیط به تصویربردار این امکان و آزادی عمل را می (است باز بسیار دیافراگمِ، اولین دیافراگم آن

ی  تک(، دامنه ی کانونی لنز )در لنزِ فاصلهسرعت لنز،  های مهم لنز عبارتند از: تعدادی از ویژگی نور نیز بتواند کار کند.

های استودیویی  دوربین. زوم(، قدرت تفکیک لنز، کیفیت کوتینگ لنز، میزان خطاهای لنز و ... فواصل کانونی لنز )در لنزِ

ر حالی شوند. د ی فواصل کانونی( تجهیز می ی گسترده های متنوع )به ویژه دامنه قابلیتدارای هایی سنگین  لنز هعمدتاً ب

حرفه یک لنز زومِ  کنند. های محدودتر تجهیز می تر و احتماالً با قابلیت هایی سبک را عموماً به لنز پرتابلهای  که دوربین

 (.91)تصویر های مختلفی است مختص دوربین ویدیویی دارای بخش ای

 

 11تصویر                                                     
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 از قسمت جلوی لنز به سمت عقب عبارتند از: مختلف لنز زومی ها بخش

 لنز( گیرِ آفتاب) Hood (الف

)مثالً پرتوی  Flare، از تابش نور ناخواسته یا ساخته می شوددایره یا مستطیل  مختلف نظیر لاشکااین بخش که به 

ای طویل  گیر لنز به اندازه کند. البته ممکن است آفتاب ها( به درون لنز جلوگیری می مستقیم خورشید یا نور پروژکتور

مستقیم  نور مستقیم خورشید یا پرتوی زوایا حذف کند، از این رو گاه برای حذف  نباشد که نور خورشید را در همه

نامیده  Shaderشود. این صفحه که عمدتاً  ای تیره رنگ استفاده می د، از صفحهتاب پروژکتور که به درون لنز می

گیرد که بتواند روی  ای باالی لنز با کمی فاصله قرار می شود و به گونه ی دوربین نصب می ای به بدنه شود، با میله می

 کند. ی ورودی لنز سایه ایجاد و از تابش نورهای ناخواسته به درون لنز جلوگیری دهانه

 tele photoهای  بهتری در کاهش نورهای ناخواسته خواهد داشت. در لنز تأثیرتر باشد،  گیر لنز طویل هر قدر آفتاب

گیر در تصویر دیده شود اما در  که آفتابآن بی شود گیر طویلی استفاده می آفتاب ی دید لنز به دلیل محدود بودن زاویه

(، Tele-Wideهای زوم  دارند )لنز نیز wide angleهای زوم که بخش  لنزیا در آن دسته از  wide angleهای  لنز

بخشی از  ،ی دید لنز گیر را چندان طویل نسازند زیرا در غیر این صورت به دلیل باز بودن زاویه مجبور هستند آفتاب

 گیر در تصویر دیده خواهد شد. آفتاب

گیر مستطیل شکل وضعیت آن  گیر دایره شکل است زیرا با چرخاندن آفتاب گیر مستطیل شکل بهتر از آفتاب آفتاب

ای  گیر دایره که چرخاندن آفتابآنکند و ممکن است بتواند پرتوهای نور ناخواسته را بهتر حذف کند، حال  تغییر می

 ی بر عملکرد آن ندارد.تأثیرشکل 

مَت . »Matte Boxشود، به نام  ای الحاقی در جلوی لنز نصب می گیر مجموعه ای آفتابای به ج در تولید حرفه

توان به  های متنوع و مختلفی میShaderگیر را دارد، هم  ای است که هم به نوعی عملکرد آفتاب همانند جعبه« باکس

 ی فلزی مقابل لنز. بدون حلقههای مربع شکلِ  فیلترهایی دارد، برای قرار گیری «فیلتریجا »آن اضافه کرد و هم 

در مواقعی که از لنز و دوربین  تاشود  می عرضهساخته و  (Lens Cap)«پوش لنزدر»، گیر لنز اندازه با قطر آفتاب هم

 .روی لنز بگذاریمدرپوش را  ،لنزدوربین و  گر حسبه  های احتمالی کنیم، برای جلوگیری از آسیب استفاده نمی

 فیلترمحل نصب  (ب

یا  ی فلزی ارای حلقهای شکلِ د های دایره فیلترتوان  هایی دارد که می رزوه ،جدار فلزی لنز ،ترین قسمت لنز جلوییدر 

ای  دایره فیلترتوان  هایی مشابه دارد که می رزوه ،خود نیز در بخش جلو فیلتر. هر پیچ کردرا در این محل  پالستیکی

را روی هم نصب کرد. به هنگام خرید  فیلترو به این ترتیب هر تعداد  قرار داداول  فیلترشکل دیگری را بر روی 

را  فیلترتوان  ی لنز یکی باشد، در غیر این صورت نمی با قطر دهانه فیلترای شکل باید توجه کرد که قطر  های دایره فیلتر

یا پالستیکی ی فلزی  روی حلقه لنز و هم بر. هم بر روی مگر با استفاده از حلقه های تبدیلی خاص بر روی لنز پیچ کرد

 متر درج شده است. ( به میلیØ عالمت در کنارقطر دهانه ) فیلتر

 (Focus ring) فوکوسی  حلقه (ج

 «فوت»و  «متر»های )اعداد(  آن دارای شاخص فوکوسی  ای بودن لنز این است که حلقه های حرفه یکی از نشانه

دهد تا  شود و امکان می با آن درگیر می فوکوسهایی وجود دارد که موتور  دندانه فوکوسی  باشد. معموالً بر روی حلقه

 استفاده کرد. فوکوسبتوان از موتور مکانیکی یا الکتریکی برای تغییر 

 (Zoom ring)ی زوم  حلقه( د
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کانونی باشد. بر ی  های )اعداد( فاصله ی زوم آن دارای شاخص ای بودن لنز این است که حلقه های حرفه یکی از نشانه

مکانیکی یا  توان با استفاده از موتور شود و می هایی وجود دارد که موتور زوم با آن درگیر می ی زوم نیز دندانه روی حلقه

 کرد. Zoom backو  Zoom inالکتریکی 

وجود  S ([Servo] و وضعیت M [Manual]ی دو وضعیتی )وضعیت  دکمه ،«زوم ی لنزِ دسته»معموالً در زیر 

 صورت گیرد. S)یا با موتور )وضعیت  M)توان انتخاب کرد که زوم به صورت دستی )وضعیت  دارد که می

ی لنز پیچی تعبیه شده است که  های زوم سرعت حرکت موتور زوم قابل انتخاب است. زیر دسته در برخی از لنز

به  Fو  (Slow)«ندکُ»به معنای  Sعیت توان آن را چرخاند و در وضعیت خاصی قرار داد. این پیچ بین دو وض می

کند. در این حالت صرف نظر  دهد و سرعت خاصی را برای موتور زوم انتخاب می تغییر حالت می (Fast)«سریع»معنای 

و ثابت  معیّنکنید، حرکت زوم با سرعت  که موقع زوم کردن چه میزان فشار بر روی پدال موتور زوم وارد میاز این

های زومی که پیچ تنظیم سرعت زوم ندارند، هر قدر بر پدال موتور زوم فشار  گیرد. در لنز انتخاب شده صورت می

بهتر است زوم را  (Swish zoom)بسیار سریع  کردن  . برای زومتر خواهد بود سریعوارد کنید، حرکت زوم  یتر بیش

 ی زوم را بچرخانید. به صورت دستی در آورید و با دست و به سرعت حلقه

 (Lens Extender)« ی کانونی ی فاصله افزایش دهنده»حلقه یا اهرمِ  (ھ  

. گاه برای به یکباره مجموعه فواصل کانونی لنز چند برابر می شود ،با چرخاندن این حلقه یا پایین دادن این اهرم  

دهد، در نتیجه افزایش  چرخاند و یا اهرم را تا نیمه پایین می ای خاص تصویربردار این حلقه را تا نیمه می ایجاد جلوه

)بَرهَم  Super imposedی نمای مختلف به صورت  کند. در این حال تصویر موضوع در دو اندازه دهنده ناقص عمل می

 شود که ممکن است قابل اغماض باشد. شود. البته خطاهای رنگی در این حال در تصویر دیده می نمایی شده( دیده می

 مجهز نیستند. «فاصله کانونی افزایش دهنده»های زوم به  البته همه لنز

ی که  شود. لنز می «لنز سرعت»باعث کاهش کند،  نوری که ایجاد می به دلیل افتِ «فاصله کانونی افزایش دهنده»

 Lens Extender 2X  دارد، در صورت استفاده از 1:1.4 سرعتِ «فاصله کانونی افزایش دهنده»بدون استفاده از 

 .خواهد داشت 1:2.8سرعتی برابر با 

 (Diaphragm ring / Iris ring)یا آیریس  دیافراگمی  حلقه( و  

بر روی باشد و  قابل رویت دیافراگمی  هحلقبر روی بدنه لنز، ای بودن لنز این است که  های حرفه یکی دیگر از نشانه  

از طریق دوربین  دیافراگم، ی دیافراگم آن در دسترس نیست هحلقیا اگر هم باشد ثبت شده  دیافراگماعداد  ،این حلقه

آن با  دیافراگمهای ظریفی وجود دارد که موتور  دندانه دیافراگمی  به صورت دستی قابل تنظیم باشد. بر روی حلقه

را ی دیافراگم  هحلقگیرد،  دوربین می ین موتور با فرمانی که از نورسنجخودکار ا دیافراگمشود. در وضعیت  درگیر می

 کند. می تنظیمچرخاند و بر روی عدد خاصی  می

به  کهوجود دارد )به شکل زیر( ی دیافراگم  هحلق انتخاب حالتِ ای چند وضعیتی برای دکمه ،ی لنز زوم بر روی دسته

 شود: میاستفاده ترتیب زیر 
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 کنیم. را تنظیم می دیافراگم (Remote control)«دستگاه هدایت از دور»مربوط به زمانی است که با  Rوضعیت  -

 است.دیافراگم  مربوط به تنظیم دستیِ Mوضعیت  -

 است.دیافراگم  مربوط به تنظیم خودکارِ Aوضعیت  -

اما برای  ایم دیافراگمی را انتخاب کرده ،دستی دیافراگمشود که در حالت  وقتی استفاده می Push Autoی  دکمه -

. برای این بگیردتنظیم شود و سپس مجدداً در وضعیت دستی قرار به صورت خودکار  دیافراگمخواهیم  ای می لحظه

 ٬اما با رها کردن دکمه ،به صورت خودکار تنظیم شود دیافراگمدهیم تا  ای فشار می منظور این دکمه را چند ثانیه

 ماند. در وضعیت دستی باقی می دیافراگم

 

 Fade outبرای شود که این امکان  ی تا آخر بسته میبردار فیلمعکاسی و لنزهای  ویدیویی بر خالفدیافراگم لنزهای   

ها بعد از  این نوع لنز دیافراگمی  بر روی حلقه بدین سببکاربرد دارد.  Black balanceیندهایی نظیر ادر فرکردن یا 

تا آخر  دیافراگموجود دارد که در این وضعیت  C (Close)وضعیت  ،(دیافراگمترین  )بسته دیافراگمترین عدد  بزرگ

 شود. بسته می

 (Macro ring)ی ماکرو  حلقه( ز  

نزدیک بسیار ی  از فاصله کوچک موضوع هایکه امکان تصویربرداری از  مجهزندی ماکرو  های زوم به حلقه بعضی از لنز  

دهیم. به این منظور   می ی بسیار نزدیک به لنز قرار )موضوع( مورد نظر را در فاصله ء کند. برای این کار شی را ممکن می

)یا حتی چسبیده به لنز( متری لنز  دو سانتی -ی یکی آورید و موضوع را در فاصلهگیر لنز را در  توانید حتی آفتاب می

ی که دارد، تنظیم  ا را بر روی حداقل فاصله فوکوسی  قهی ماکرو را بچرخانید تا فعال شود. حل قرار دهید. سپس حلقه

ی زوم را بچرخانید. با  نباشد، بنابراین به آرامی حلقه )فوکوس(ممکن است تصویر موضوع واضح کنید. در این حالت

هایی  تصویر واضحی از موضوع دست خواهید یافت. این مورد از نادر موقعیتبه  Zoom backو  Zoom inکمی 

 کنید. می فوکوسی زوم موضوع را  است که با چرخاندن حلقه

 F.f (Flange.focal ring)ی  حلقه (ح  

این حلقه  اگرکند.  لنز را تنظیم می Flange focalی  شود، فاصله نیز نامیده می Back focusی  این حلقه که حلقه  

 ینمودار ،رود. برای تنظیم این حلقه خود از دست می کردن وضوح تصویر خودبه Zoom backتنظیم نباشد، در حین 

 دارد. وجودمعیّنی  کاری مخصوص و دستور

 (Lens mount)محل اتصال لنز به دوربین ( ط  

 کند. ی دوربین ممکن می اتصال لنز را به بدنه ،ای در انتهای لنز پیچ و حلقه  

 زوم ی لنزِ دستهی(   

 :های زیر است دارای بخشکه  متصل است «زوم ی لنزِ دسته»، زوم لنزِ ی هبدنبه   

  د.قرار دار دیافراگمموتور زوم و  موتور ،«زوم ی لنزِ دسته»درون  -  

مثالً وقتی دوربین مواقع . در برخی وجود دارد« سیم زوم»و  «فوکوسسیم »محل اتصال  ،«زوم ی لنزِ دسته»در زیر  -  

ی دورتری از دوربین تعبیه و با  در فاصله «فوکوس اهرم»و  «زوم پِدالِ»کنیم،  را به صورت دوربینی استودیویی آماده می
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را انجام  فوکوسزوم و  عملیاتی دورتری  بتوان از فاصله تا دنشو متصل می« زوم ی لنزِ دسته»های مخصوص به  سیم

 داد.

و در جهت  Zoom backبرای  «W» در جهت عالمتِ توان فشار دارد؛ جهت میاین پدال را در دو  :زوم دالِپِ -  

 .Zoom inبرای  «T» عالمتِ

فشردن و با کند  دوربین شروع به ضبط می ،با فشردن این دکمه :(Rec/Pause ی دکمه)ی شروع ضبط  دکمه -  

 شود. ضبط متوقف می ،این دکمهدوباره 

 شد.گفته که شرح آن  دیافراگمی انتخاب وضعیت  دکمه -  

 شد. گفتهپیچ انتخاب سرعت زوم که شرح آن  -  

ی انتهایی آخرین نمای ضبط  با فشردن این دکمه چند ثانیه پرتابلهای  در دوربین: RET (RETURN)ی  دکمه -  

آید تا تصویربردار از درستی عملکرد دوربین یا ایرادهای احتمالی تصویر ضبط  به نمایش در می دوربین شده در نمایابِ

 قرار دارد. End searchدیگری بر روی دوربین با عنوان  ی دکمهدر برخی دوربین ها برای این عملکرد شده اطالع یابد.

کنند، این دکمه کارکرد  زمان تصاویری را برای اتاق فرمان ارسال می در استودیو یا واحدهای سیار که چند دوربین هم  

که در آن لحظه  را تواند بر روی نمایاب دوربین خود تصویر دوربینی دیگری دارد. با فشردن این دکمه تصویربردار می

زمان در حال کار  ببیند. مثالً اگر سه دوربین همرا  Final))دوربین  است زمان انتخاب شده برای ضبط یا ارسال هم

و  «دو  دوربین»زمان( انتخاب شده است، تصویربردارانِ  )ضبط یا ارسال هم Finalبرای  «دوربین یک»هستند و 

را درون نمایاب خود مشاهده کنند و احتماالً  «دوربین یک»تصویر  RET ی توانند با فشردن دکمه می «سهدوربین »

  تنظیم کنند. «دوربین یک»بندی تصاویر خود را بر اساس تصویر  ترکیب

 ،شوند تا از طریق این کابل های ویدیویی با کابل کوتاهی به دوربین متصل می های زوم دوربین لنز :کابل اتصال لنز -  

ی  نظیر شروع و خاتمهدریافت و اطالعاتی از دوربین  و ... یت موتورهای زوم، دیافراگمبرای فعال را انرژی الکتریکی الزم

 ضبط، فعال کردن نورسنج دوربین و ... را به دوربین ارسال کنند.

اغلب ای،  و نیمه حرفههای خانگی  دوربین در تصویربرداری خبری و مستند بسیار رایج است، تمام «لنز زوم»کاربرد 

توان در  اما به هر حال می ،به لنز زوم مجهز هستند Broadcastهای  ای و حتی درصدی از دوربین های حرفه دوربین

ها نسبت به لنز  نیز استفاده کرد و از کیفیت باالتر آن «های تک لنز»های ویدیویی که لنز قابل تعویض دارند، از  دوربین

های المپی( به  های استودیویی قدیمی معروف به دوربین های ویدیویی قدیمی )دوربین دوربینبرخی م بهره گرفت. زو

ی کانونی متفاوت بر روی آن قرار  مجهز بودند که سه لنز تک با سه فاصله (Lens turret)« برجک چرخان لنز»یک 

 داد. دوربین قرار می Mountا مقابل چرخاند و یکی از سه لنز مذکور ر داشت و تصویربردار در صورت لزوم برجک را می

 

  (Body) ی دوربین بدنه .0

 یهای بخش Recorderها نظیر لنز، نمایاب و  به این بخش قابل اطالق است و سایر بخش« دوربین»در واقع اصطالح 

پردازش و آماده این بخش ایجاد،  درشوند. تصویر ویدیویی  جانبی و الحاقی هستند که به این بخش اصلی اضافه می

 (. 93)تصویر شود نیز گفته می  Camera headیا Camera ،به این بخش بنابراینشود،  می
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 10تصویر                                                       

اما در واقع  ،کنیم را اطالق می« دوربین»اصطالح  Recorderی بدنه، لنز، نمایاب و احتماالً  ما معموالً به مجموعه  

ترین بخش فرایند دستیابی به  زیرا تنها در این بخش است که اصلی ،شود است که دوربین نامیده می« بدنه»تنها بخش 

 دهد. سازی و پردازش تصویر ویدیویی رخ می تصویر ویدیویی یعنی ایجاد، آماده

ترین قطعه در این  متعددی تشکیل شده است. اصلی الکترونیک و مدارهای قطعاتاز  (Camera head)«بدنه»

( را به انرژی الکتریکی اپتیکیتصویر )انرژی نورانی/حاصل از لنز نوری ی است که تصویر «سطح حساس به نور» ،قسمت

 گر حسگویند.  می (Imager/Sensor)«تصویرساز گر حس»کند. به این سطح اصطالحاً  )سیگنال ویدیویی( تبدیل می

به  Picture Elementمخفف )«Pixel»تصویرساز تشکیل شده است که هر کدام را یک  ن جزء کوچکِاز هزارا

اند و سراسر  های متعدد افقی در کنار هم ردیف شده گویند. این عناصر تصویری در ردیف ( می«عنصر تصویری»معنای 

آن را در واحد  قطر ،گر حسی  دن اندازهتر باشد )برای عنوان کر بزرگ گر حساند. هر قدر  را تشکیل داده گر حسسطح 

که قطر  را هایی اینچ و دوربین ⅓  دوربین را اینچ است ⅓ها  آن گر حسهایی که قطر  مثالً دوربین کنند؛ اینچ ذکر می

را  گر حسطول و عرض  گر، حسی  برای عنوان کردن اندازه.گاه نامند اینچ می ⅔  دوربینرا اینچ است  ⅔ها  آن گر حس

های  سلول»( و هر قدر تعداد میلی متر 33×23 گر حسدوربینی با  ̋در واحد میلی متر عنوان می کنند، مثال

خواهد  تر بیشدوربین ( Resolution«)قدرت تفکیکِ»د، نباشو در عین حال بزرگتر  تر بیش( آن Pixels)«تصویری

های تصویری آن وابسته نیست و  و تعداد سلول گر حسی  بود. البته کیفیت نهایی تصویر حاصل از دوربین تنها به اندازه

ی اصالح خطاهای سیگنال  دوربین و نحوه الکترونیک ال ویدیویی، چگونگی عملکرد مدارهاینوع پردازش سیگن

 ثر هستند.ؤویدیویی و ... نیز در این خصوص م

های کمتر رایجی هم گر حسهرچند  است رواج داشتههای ویدیویی  ربیندر دو گر حسنوع مختلف  سهه حال تا ب

برخوردار بودند، از این رو به این  گر حسبه عنوان  (Tube)«المپ تصویر»های ویدیویی قدیمی از  . دوربیندارندوجود 

های ویدیویی به نوعی  شده است. نسل بعدی دوربین های المپی یا تیوبی نیز گفته می ها اصطالحاً دوربین دوربین

هایی به لحاظ میزان  تفاوت CCDهای واجد  های دارای تیوب و دوربین . دوربینمجهز بود CCDبه نام  گر حس

های ویدیویی نسل جدید به  شدن و نوع خطاهای معمول دارند. تعدادی از دوربین Set upحساسیت به نور، سرعت 

 ند.مجهز CMOSبه نام  گر حسنوعی 
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 در حالی ،شوند نامیده می 3CMOSیا  3CCDهستند که اصطالحاً  گر حسهای ویدیویی دارای سه  برخی دوربین

 برخوردار هستند. گر حساز یک تنها که برخی دیگر 

 

 (Viseur/View finder) دوربین/منظره یابِ دوربین نمایابِ .9

قبل و در حین ضبط را  شود، تصویر نامیده می «دوربین چشمی» ای «منظره یاب»، «نمایاب» در این بخش که

نمایاب نمود و آن را داخل  Play backحتی پس از ضبط نیز می توان تصویر را با دوربین (.92توان دید )تصویر می

 دید.

 

 19تصویر                                                       

 یا کیفیتداشته باشد و نظارت آن ها بر چگونگی انجام یا  دهدموارد زیر را انجام  از طریق نمایابتواند  تصویربردار می  

 ند:ارزیابی ک راآن ها 

 تصویر کادربندی (Framing) 

 تصویر بندی ترکیب (Composition) 

  تصویر  کانونیوضعیت(Focusing) 

  فوکوس کشی(Focus pulling) 

  حرکات دوربین(Camera movements) 

  میزانسن(Mis-en-scene) 

 نوردهی تصویر (Exposure) 

 تصویر کنتراست (Contrast) 

  نورپردازی(Lighting) 

 عمق میدان تصویر (Depth of field) 

 تصویر پرسپکتیو (Perspective) 
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تغییر  «سیاه و سفید»است یا با گزینه ای می توان آن را از رنگی به  «سیاه و سفید»یا های ویدیویی  نمایاب دوربین   

سیاه و » توان داشت.در نمایابِ )فوکوس( تصویر می ارزیابی بهتری از وضوح «سیاه و سفید» در نمایابِحالت داد زیرا 

که در برخی  CTDMتوان از وضعیت رنگِ تصاویر داشت، مگر با امکاناتی نظیر  ارزیابی درستی نمی «سفید

 کیفیت رنگهرچند نه به شکل دقیق توان  اما اگر نمایاب رنگی باشد، می شتوجود داقدیمی های ویدیویی  دوربین

از عملکرد دوربین  یمتنوع ب دوربین ویدیو اطالعاتنمایا ،ها ها و ارزیابی این نظارت ارزیابی کرد. عالوه بر همهتصاویر را 

، Electronic gain، فعال بودن Time codeاطالعات کند، مثل  تصویربردار ارائه می و تنظیمات مختلف دوربین به

نمایابِ دوربین ویدیوییِ استودیویی،  . مورد استفاده در دوربین و ... فیلتردوربین، نوع  شاتر بودن سرعت نرمال غیر

دوربین  نمایابِ مختلفهای  قسمتبزرگتر و مجهز به امکانات بیشتری نسبت به نمایابِ دوربین ویدیوییِ پرتابل است. 

 پرتابل و امکانات آن عبارتند از: یِویدیوی

 است: رؤیتاجزای زیر قابل  اغلب دوربین های تصویربرداری حرفه ای و نیمه حرفه ای الف( بر روی نمایابِ  

که از تابیدن نور محیط  ارتجاعی اندکبخش الستیکی با قابلیت  :Eye-cup)یا  (Eye-pieceفنجانک چشمی  -  

 آورد. میپر نور فراهم های  یت بهتر تصویر نمایاب را حتی در محیطؤو امکان ر کند می به داخل نمایاب جلوگیری

 آنمربوط به ی  حلقهاهرم یا و  (Diopter)تنظیم نمایاب  عدسی -  

 Peakingی  گاه به جای آن دکمه) Peakingپیچ تنظیم  -  
On

/Off شود( تعبیه می 

 Contrastپیچ تنظیم  -  

 Brightnessپیچ تنظیم  -  

کند و یا در  المپی کوچک و قرمز رنگ است که وقتی دوربین شروع به ضبط می :(Tally lamp)المپ تالی  -  

و به گردد  شود، روشن می انتخاب می Final( وقتی تصویر دوربین به عنوان تصویر استودیویی )چند دوربینه سیستم

مجری را  چند دوربینه، سیستمهد. این المپ در د تصویربردار یا مجری شروع ضبط یا فعال بودن دوربین را اطالع می

معموال باالی  .ه کدام دوربین بنگردفعال است و باید بکند که در هر لحظه کدام دوربین  به راحتی هدایت و آگاه می

فردی در پشت دوربین درپشت دارند که اگر نیز ها غالباً یک المپ تالی  شود. دوربین می تعبیهنمایاب یک المپ تالی 

 بتواند از فعال بودن یا نبودن دوربین مطلع شود. قرار داشت

Onکلید  -  
/Off ی شروع ضبط  گاه قرار است بازیگر یا مجری یا فرد مصاحبه شونده از لحظه :مربوط به المپ تالی

ای  مطلع نشود و یا تصویربرداری به نوعی پنهانی صورت گیرد و گاه انعکاس نور المپ تالی در عینک یا در سطوح شیشه

 Offوقف کرد. در حالت عملکرد المپ تالی را مت ،با این کلید توان . در این حالت میشود یا صیقلی صحنه دیده می

 شود. المپ تالی هیچ گاه روشن نمی

المپ تالی خاموش، در حالت  Off. در حالت داردOff و  High  ، Lowها سه وضعیتِ در برخی دوربین این کلید

Low کم نور و در حالت  ولی المپ روشنHigh  المپ روشن و پر نور است. وقتی مجری از دوربین بسیار دور باشد و

را انتخاب کنیم تا المپ تالی پر نور و قابل  Highنور شدید آفتاب قرار دارد، بهتر است وضعیت  زیر یا وقتی دوربین در

 اعالم را در دوربین است و وجود مشکلی Alarmگر نوعی  شود که بیان زن می البته المپ تالی گاه چشمک یت باشد.ؤر

 کند. می

Onکلید  -  
/Off  مربوط بهZebra 
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در دوربین های جدید این امکانات شد که  امکانات زیر دیده میدوربین های ویدیویی قدیمی معموال نمایاب  رونب( د  

 :می شود تعبیهبا تفاوت ها یا تغییراتی همچنان 

 تعبیه شدهقرمز رنگ کوچکی  المپ ،نمایاب گرِ ی نمایش ی صفحه در حاشیه : Electronic gainالمپِ هشدارِ -  

 فعال است. گزینهدهد که این  روشن می شود و هشدار می «الکترونیک گین»که در صورت استفاده از است 

که  تعبیه شده استقرمز رنگ کوچکی  المپ ،نمایاب گرِ ی نمایش ی صفحه در حاشیه :Shutter المپِ هشدارِ -  

  .فعال است گزینهدهد که این  و هشدار می شود شن میاستفاده کنیم، رو «نرمالغیر شاترِسرعت »اگر از 

که وقتی  تعبیه شده استقرمز رنگ کوچکی  المپ ،نمایاب گرِ ی نمایش ی صفحه در حاشیه :REC المپِ هشدارِ -  

نیز  المپ این ،زمان با المپ تالی هم شود( انتخاب می Finalیا وقتی دوربین به عنوان تصویر شود ) ضبط شروع می

  شود. روشن می

که  تعبیه شده استقرمز رنگ کوچکی  المپ ،نمایاب گرِ ی نمایش ی صفحه در حاشیه :Battery المپِ هشدارِ -  

 .می شود یا چشمک می زندشود، روشن  ری ضعیف میوقتی بات

 شود: به شرح زیر دیده میمواردی نمایاب  گرِ ی نمایش بر روی صفحهج(   

ی شارژ  ، میزان باقی ماندهیا کارت حافظه واری ن ، مقدار باقی ماندهTime Codeنظیر اعداد  یینوشته ها: ها نوشته -  

 .مورد استفاده و ...  فیلترری، بات

 کنند: سه منطقه را مشخص می وجود دارند که گر نمایاب ی نمایش بر روی صفحههایی  خط کشی ها: خط کشی -  

 ی  منطقهOver scan 

 رؤیتتوسط بیننده شود و  در نمایاب در جریان پخش تصویر حذف می رؤیتتصویر قابل از چهار طرف قاب  10%

بندی از قرار دادن  ترکیب به هنگامشود.  نامیده می Over scanی  اصطالحاً منطقهاز سطح قاب شود. این بخش  نمی

 های مورد نظر خود در این بخش خودداری کنید. موضوع

 منِ تصویر ی اَ منطقهSafety zone) / (Safe action area 

گر نمایاب  بندی کنید. این بخشی از سطح نمایش دهید و ترکیب های مورد نظر خود را قرار  در این بخش موضوع

های نامطلوب مثل  . از قرار گرفتن موضوعخواهد شداست که تصویر موجود در آن در هنگام پخش کامالً دیده 

 میکروفون و بوم صدا یا پروژکتور در این بخش جلوگیری کنید.

 بندی  منِ عنوانی ا منطقه(Safe title area) 

هایی از  بخشی از تصویر )بخش اگرتیتراژ را قرار دهید تا مهم نظیر های  نوشته یا برخی عالئم گرافیکیدر این بخش 

 .قرار نگیرند قابی  لبه در چهار طرف تصویر( در جریان پخش حذف شد، اوالً این عناوین حذف نشوند و ثانیاً خیلی

 را به دلخواه تغییر داد. مذکوررا تغییر داد و مساحت مناطق  فوقهای  توان خط کشی میها  برخی دوربین در  

 «نسبت ابعاد قاب»های نشانگر  کشی خط ●           

ها بر  ینمایاب پدیدار کرد. این خط کش گرِ های متعدد و مختلفی بر روی نمایش کشی توان خط ها می در برخی دوربین  

( را 5:13های ابعاد مختلف نظیر  های عریض )با نسبتحدود قاب ) 2:3نسبت ابعاد نمایاب با نمایاب ) معمول ابقروی 

بندی کنید و سپس در  های عریض ترکیبقاب تصاویر را در  معمول، قابخواستید به جای  اگردهند تا  نشان می
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 قابعریض بسازید، حدود  یتصویر ،با سیاه کردن باال و پایین تصویر به روش های مختلف از جمله ی تدوین مرحله

  تری انجام دهید. بندی دقیق جدیدتان را بدانید و ترکیب

شود.  نامیده می Center markerشود که  دیده می + عالمتِ ،نمایاب گرِ ی نمایش در مرکز صفحه «:+»عالمتِ  -  

 بندی تصویر است. دهد که شاخص راهنمای خوبی برای کمک به ترکیب را نشان می قابی وسط  این عالمت دقیقاً نقطه

گر قرار داد. کاربرد این امکان در  توان این عالمت را حرکت داد و در هر نقطه از سطح نمایش ها می در برخی دوربین

مثالً وقتی  بندی کنیم، بشکل ترکی ف دقیقاً همهای مختل خواهیم دو یا چند موضوع را در نما مواقعی است که می

ی  هایشان در نقطه بندی کنیم که دقیقاً چشم های مختلف ترکیب ای در نما ی چند نفر را به گونه خواهیم چهره می

دهیم و به هنگام  نمایاب قرار می گرِ ی خاصی از نمایش را در نقطه + قرار داشته باشد، عالمتِاز قاب  معیّنی

  دهیم. را در این محل و منطبق بر این عالمت قرار می بندی هر نما چشم موضوع ترکیب

 

نیز  (Liquid Crystal Display/ کریستال مایع گرِ نمایش) LCDی  صفحه ،ها عالوه بر نمایاب در برخی دوربین  

 ،غیر طبیعی دارند اغلب درخشش مصنوعی و اشباع رنگ ، اما چونها هر چند رنگی هستند«LCD»شود.  تعبیه می

در حال ضبط به اشتباه  و همچنین ارزیابی کنتراست و نوردهی تصویرِ تصویررنگ ممکن است شما را در ارزیابی 

و تصویر ضبط شده  LCDتفاوت احتمالی تصویر  دهید تا صورتهایی  آزمایش ،است قبل از کارضروری بیندازند. پس 

 مشخص شود.

 

3. Recorder 

و   Tape،DVD (Optical Disc)  ،Hard Disc هایی نظیر  واسطهبر روی ضبط تصویر  ،ی این بخش وظیفه  

Solid state (.93)تصویر است 

 
 13تصویر

. کند را نیز ضبط می  Time codeنظیر( Meta data)«اطالعات جانبی»برخی ، صدا خش عالوه بر تصویر واین ب  

 VTR(Video Tape Recorder) ،VCR(video cassette Recorder) نظیر عناوینی های مختلف با این بخش در دوربین
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)حلقه نوار بدون کاست(،  Reel بر روی نوار مغناطیسیِ VTRنامیده می شود.  نیز VDR(Video Disc Recorder) و

VCR  ،بر روی نوار کاستVDR  بر رویDVD   سایر وRecorder  بر روی هاHard Disc  یا انواعSolid state، و ویرتص 

 د.نکن صدا و اطالعات جانبی را ضبط می

 

 شوند: تقسیم مینوع به دو Recorder از حیث داشتن یا نداشتن  ی ویدیوها دوربین  

 (Studio camera)استودیویی  دوربینالف(  

ای صورت  جداگانه Recorderبه کمک جا که درسیستم چند دوربینیِ استودیویی عمل ضبط در اتاق فرمان از آن  

و کابل ارتباطی )کابل انتقال  Adaptorاز طریق  و مجهز نیستند Recorderبه  استودیوییی ها گیرد، دوربین می

 (.99)تصویر کنند و تصاویر را به اتاق فرمان ارسال می شوند میتصویر( به سامانه متصل 

 
 11تصویر

  (Portable camera)پرتابل  دوربینب(  

 (.93)تصویر گیرد دوربین صورت می خود به کمکمجهز هستند و کار ضبط صدا و تصویر  Recorder های پرتابل به دوربین  

 
 16تصویر
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 شوند: تقسیم میدسته خود به دو پرتابل ها  دوربین

ها را در صورت انطباق «Recorder»توان انواع مختلفی از  قابل تعویض دارند و می Recorderکه  هایی دوربین -  

ی متفاوت صورت داد.به این ها های مختلف( و با ظرفیت ها )مثالً با فرمت به شیوهها وصل کرد و ضبط را  اتصاالت به آن

  (.97گویند )تصویر می Dockable ها اصطالحاً دوربین

 
 17تصویر 

ساخته پارچه  دوربین یک و به صورت یک شود جدا نمی Camera headاز ها  آن Recorderکه  هایی دوربین -  

پارچه باشد اصطالحاً  و یک از هم جدا نشودآن  Recorder و Camera headدوربینی که  به .شده اند

Camcorder (.98)تصویر گویند می  

 
 11تصویر

  Recorder های صدا، تنظیمات مربوط به صدا، ورودی و  ورودی ها و تنظیمات متنوع و متعددی دارد، از جمله: بخش

، امکانات پخش صدا و Time codeهای  ، ورودی و خروجیTime codeهای تصویر، تنظیمات مربوط به  خروجی

 . و ... ضبط ی هواسط قرارگیریری، محل تهدایت از دور، محل نصب بادستگاه تصویر، محل اتصال هدفون و 
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 های چشم و دوربین تفاوت 

 

 های چشم و دوربین عبارتند از: تفاوتترین  مهم   

نگریم،  ای با دو چشم می وقتی به صحنه.دارند درجه دو حدود یکیی اختالف دید این دو که داردآدمی دو چشم الف(   

ه ب )عمق(ادراک بعد سوم و به همین دلیل کند دریافت می« افقیدید   زاویه»در  مغز ما دو تصویر با اندکی اختالف

بینیم. در حالی که  سه بعدی می سه بعدی را واقعاً موضوع هایها و  یعنی ما صحنه ؛شود می سربرای ما میّ راحتی

دو  ،در نتیجه تصاویر حاصل از دوربین تنها از یک زاویه به صحنه ها و موضوع ها می نگرد؛ یک لنز دارد و ،دوربین

اقدامات نورپردازی، همجنین با  ولنز دوربین و ، محل استقرار ندوربی  اقداماتی نظیر انتخاب زاویهبا بعدی است که 

 کنیم. )هر چند ناقص( از بعد سوم را در تصویر دو بعدی ایجاد می ای جلوه

بخیش کیوچکی کیامالً واضیح ادراک      ه، فقیط ی گسیترد  د که از این محیدوده ی دید بسیار باز اما ثابتی دار چشم زاویهب(   

 ی فاصیله  Wide angle٬های  د، مثالً لنزدید متنوعی داشته باش ی زاویه ممکن استهای دوربین  شود. در حالی که لنز می

 ی زاوییه  و بلنید  کیانونی  ی فاصیله دارای  Tele photo٬های  د، در حالی که لنزنای دار گسترده دید ی زاویه و کوتاه کانونی

 .هستند محدودی دید

محدب در نظر بگیریم که پرتوهای بازتابیده از موضیوع   عدسیچون یک تک لنز دوربین را در یک نگاه کلی هماگر ج(   

سیطحی غییر مسیطح )بیا      ،کند، در نظر خواهیم آورد کیه لنیز   گرا می هم (Focal plane)«ی کانونی صفحه»را بر روی 

ای مسیطح بلکیه بیر روی     شود که تصیویر حاصیل از آن نییز نیه بیر روی صیفحه       انحنا( دارد. سطح منحنی لنز باعث می

را بیر   محدب چشیم آدمیی( تصیویر    لنزای فرضی که هر لنزی )از جمله  نا دار تشکیل شود. بنابراین صفحهای انح صفحه

دوربیین وییدیو سیطحی صیاف و بیدون       گیر  حیس فیریم فییلم ییا سیطح     امیا   است ای انحنادار صفحهتاباند  روی آن می

شیود کیه    ای کامالً تخیت باعیث میی    ست. در نتیجه تابیدن تصویری با انحنای هر چند اندک بر صفحهین انحناتر کوچک

از مرکز  تر بیشهای کادر  میزان اعوجاح تصویر در حاشیه در ضمنو  داشتهی نسبت به مرکز تر کموضوح تصاویر   حاشیه

 آن باشد.

تر  آن بزرگ (Image circle)«ی تصویر دایره» ،تر باشد( «Tele»)ی کانونی بلندتری داشته باشد صلهفا ،هر قدر لنز  

گیرد. به این  دوربین قرار می گر حسی بزرگ بر روی فریم فیلم یا  شود و در نتیجه تنها بخشی از مرکز این دایره می

( دارد، تر کمو وضوح  تر بیشی اعوجاج  )در نتیجه تر بیش یآن انحنای نسبت به مرکزی تصویر که  ترتیب حواشی دایره

وضوحی برابر ، تصویر نهایی کم و بیش شود. در نتیجه تابد و در تصویر نهایی دیده نمی نمی گر حساصالً بر روی فیلم یا 

ی تصویری کوچکی دارد به  یره، داWide angleاما لنز و حواشی کادر نیز اعوجاج ندارد  داردها  متی قس در همه

به  شود، گیرد و ثبت می دوربین جای می گر حساز این دایره بر روی فریم فیلم یا  زیادیای که تمام یا بخش  گونه

شود که میزان آن از مرکز کادر به  دیده می عمدتاً اعوجاج شدیدی Wide angleهمین دلیل در تصاویر حاصل از لنز 

 شود. می تر کمها  وضوح تصویر از مرکز به سمت کناره در ضمنیابد و  ها افزایش می سمت کناره

ی  در حوزه ین اعوجاجیتر کوچکاست، ولی ما  (Fish-eyeهای  )شبیه لنز Super wide angleچشم انسان،  لنز  

بلکه  ،دوربین مسطح نیست گر حسی چشم ما برخالف فیلم یا  بینیم. دلیل این امر آن است که شبکیه دید خود نمی

دهد و شکل  تصویر منحنیِ لنز را در خود جای می ،و با انطباق کامل بدرستیسطحی منحنی است و در نتیجه 

ی چشم و مسطح بودن فریم  مشابه است. منحنی بودن شبکیهقرارگیری تصویر بر شبکیه چه در مرکز و چه در حواشی 
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، ی دید لنز که گسترده بودن زاویه شدهو باعث پدید آورده تفاوت بزرگی بین چشم و دوربین  ،دوربین گر حسفیلم یا 

 اما در چشم مشکلی ایجاد نکند.  ،کند ایجادهای کادر( اعوجاج  به ویژه در حاشیهدوربین ) در

های بیانی و نمایشی از آن کرد.به هر  توان استفاده همواره نامطلوب نیست و میدوربین  حاصله در تصویرِالبته اعوجاج   

برای کاهش نمود ناخوشایند  هستید، Wide angleحال هر گاه در دوربین به هر دلیل مجبور به استفاده از لنز 

که موضوع ادن موضوع اصلی در مرکز کادر است. البته به شرط آندقرار  انجام دهید توانید حداقل کاری که میاعوجاج، 

 خیلی به لنز نزدیک نباشد.قاب در مرکز اصلیِ قرار گرفته 

تواند در  نی مییعدارد؛  متغیری حساسیت ما چشم اما ،دارد نور به یمعیّن حساسیت میزان گر حس یا فیلمهر د(   

قابل  ASAتا چندین هزار  ASAببیند. در واقع حساسیت چشم از چند  بدرستیفضاهای بسیار تاریک و بسیار روشن 

 تغییر است.

 غلبا درها و  که دمای رنگ متفاوتی دارند، تطبیق دهد و در اکثر صحنه یتواند خود را با نورهای مختلف چشم می( ھ  

هربار برای نوری با دمای رنگ خاص  یا دوربین ویدیو فیلمدر حالی که  دهد ها را درست تشخیص  رنگ، نورهای مختلف

 نور باید تنظیم مجدد صورت پذیرد.قابل تنظیم است و با تغییر کلوین 

اما برخالف  ،کند قطر مردمک تغییر می ،های مختلف نور شابه دیافراگم لنز دارد و در شدتمردمک چشم عملکرد مو(   

 ندارد و این در حالی است که هر قدر دیافراگم لنز در دید ما «عمق میدان»ی بر تأثیرلنز دوربین تغییر قطر مردمک 

 یابد. افزایش می« عمق میدان تصویر»تر باشد،  بسته دوربین

دامنه »یا به عبارتی « دامنه پذیرش کنتراست»یکی دیگر از تفاوتهای مهم چشم و دوربین، گسترده تر بودن ز(   

نسبت »استاپ است یعنی صحنه ای با  31حدود چشم « اییدامنه پوی»چشم نسبت به دوربین است. « پویایی

و فیلم  ویدیواما در بهترین دوربین های  ببیندرا می تواند با حفظ جزئیات در تمامی تون ها  1:3999999 «کنتراست

بهترین است یعنی  (کمتر از این مقداربیشتر یا  اندکی یااستاپ ) 19های شیمیایی این دامنه بطور متوسط حدود 

دامنه »د که البته بسیاری از دوربین های ویدیو نرا بدرستی ثبت می کن 1:1999صحنه ای با نسبت وربین ها اغلب د

 کمتر از این میزان دارند.خیلی « یپویای
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 های ویدیویی بندی دوربین رده 
 

ای تولیید انیواع مختلیف    دوربیین نامناسیب بیر   گیری از امکانات نامناسب به وییژه   های کنونی تلویزیون ما، بهره یکی از آسیب  

اویر تلویزییونی پایبنید   های تلویزیونی دنیا هرچند به رعایت استانداردهای فنی خاص در تولید و پخش تصی  ست. شبکهها برنامه

االجیرا از   های مختلف تلویزیونی، سطح مشابهی از کیفیت را انتظار ندارند و این اسیتانداردهای فنیی الزم   در مورد برنامههستند 

هیا تصیاویر    تر است. اغلب شیبکه  گیرانه حتماالً قدری سهلیا ا ،تر گیرانه دری متفاوت، احتماالً سختای دیگر ق به برنامهای  برنامه

پذیرنید، در حیالی کیه تصیاویر      ها و مستندهای خبری( را حتی با کیفیت متوسط نیز میی  های خبری )گزارش مربوط به برنامه

پذیرند کیه از کیفییت فنیی     ها و برخی مستندهای ویژه را تنها در صورتی برای پخش می داستانی، مجموعه های مربوط به فیلم

ی  هیای سیازنده   انتظار متفاوت از کیفیت فنی تصاویر تلویزیونی باعث شده اسیت کیه شیرکت    مقدار باالیی برخوردار باشد. این

رای انیواع تولییدات تلویزییونی طراحیی کننید و بسیازند. در ییک        کیفیت فنی مختلف بمیزان هایی متفاوت با  دوربین، دوربین

 ی مختلف معرفی کرد: های ویدیویی را در پنج رده توان دوربین تقسیم بندی کلی می

 

هیا کیه کیفییت فنیی پیایینی دارنید،        این دوربیین  :(Video home camera) های ویدیویی خانگی دوربین( 1  

ها مردم عیادی هسیتند، بسییاری از     جا که کاربران این نوع دوربینشوند. از آن میعادی خانگی ساخته مخصوص مصارف 

ها امکانات جانبی فانتزی فراوانی  شود. در این دوربین ( تنظیم میAutoعملکردها و تنظیمات دوربین به شکل خودکار )

زییرا در مقییاس    وربیین اسیت،  ای بیودن د  دهنده غییر حرفیه   شود که خود نشان ویری تعبیه میهای تص نظیر انواع جلوه

گونیه کیه    همانباال بودن کیفیت تصویر آن است، نه داشتن امکانات جانبی فانتزی.  ،ای، مزیت اصلی دوربین ویدیو حرفه

هیای   اسیت. شیبکه   پذیر امکانتری  و گسترده تر ی تدوین به شکل ساده ها در مرحله همگی این جلوهاستفاده از  دانید می

که تصیاویر، لحظیه   کنند مگر آن شان پخش نمی فیت فنیهای خانگی را به دلیل پایین بودن کی تصاویر دوربین ،تلویزیونی

آن را یا رویدادی تکرار ناشدنی یا دست نیافتنی را نشان دهد. مثالً تصاویر مربوط به سقوط یک هواپیما که فردی عادی 

توان از پایین بودن  باشد، می خود تصویر ثبت شده منحصر به در واقع وقتی کرده باشد.با دوربین ویدیویی خانگی ضبط 

 (.91)تصویر کیفیت آن صرف نظر کرد

 

 

 11تصویر
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هیا   کیفییت تصیاویر حاصیل از آن    :(Semi-professional camera) ای های ویدیویی نیمهه حرفهه   دوربین( 0

 (.93های خانگی است )تصویر از دوربین تر بیش

 

 10تصویر

های تصویری برخوردار هستند. برخی  همانند دوربین خانگی از امکانات جانبی فانتزی نظیر جلوه ها این دوربین  

ها خودکار و تعدادی از این امکانیات بیه شیکل     ها و تنظیم کیفیت فنی تصاویر آن از امکانات تنظیم این دوربین

 است.ی و خودکار قابل تنظیم ( کار خواهد کرد و البته اغلب این امکانات به هر دو شکل دستManualدستی )

  شوند: ای برای کاربردهای زیر ساخته می های تصویربرداری نیمه حرفه دوربین   

های خبری و مستند که تحرک زیادی به هنگام سیاخت نییاز دارنید ییا بیه       در تلویزیون برای تولید گروهی از برنامه -  

امنیتی یا هر محدودیت دیگری امکان بردن گروه تصویربرداری و تجهیزات و دوربین حجیم وجیود نیدارد، از ایین     دالیل

ی تصویربرداری و هم سیایر   شود و احتماال یک نفر که هم وظیفه ها که غالباً کوچک و سبک هستند، استفاده می دوربین

 رساند. ار را به انجام میوظایف نظیر کارگردانی و صدابرداری را بر عهده دارد، ک

تر زندگی خود نظیر مجالس عروسیی   در خارج از تلویزیون، گاه مردم عادی برای پوشش دادن برخی رویدادهای مهم -  

هیای خیود و ثبیت     ها و ادارات و کارخانجات برای پوشش دادن رویدادهای داخلی و بایگانی کیردن فعالییت   و گاه شرکت

 پخش تصاویر از آنتن تلویزیون باشد.٬که هدفکنند، بی آن ها استفاده می وربینها از این د تصویری آن

 ای است. نوعی دوربین نیمه حرفه Mini DVCam PD-170به عنوان مثال دوربین سونی    

 

کیفیت تصویر باالیی دارند و دیگر از امکانات جانبی فانتزی  :(camera Professionalای ) های حرفه دوربین( 9  

 (.92ها خبری نیست )تصویر در این دوربین

، هرچند برای برخی از این تنظیمات عالوه بر تنظییم  است( Manualها به صورت دستی ) اغلب تنظیمات این دوربین  

  شوند: رای کاربردهای زیر ساخته میها ب شود. این دوربین دستی، تنظیم خودکار نیز در نظر گرفته می

های معمولی و همچنیین بیرای    در تلویزیون، برای تولید گروهی از مستندهای نه چندان پرخرج و برخی برنامه -  

های نمایشی )فییلم تلویزییونی و    ها نباید برای تولید برنامه شود. از این دوربین های خبری استفاده می تولید برنامه

 ها انتظار داریم، استفاده کرد. یزیونی و تله تئاتر( و مستندهای مهم که کیفیت درجه یکی از آنمجموعه های تلو
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 19تصویر

هیا بیرای پوشیش دادن نیازهیای تصیویری خیود از ایین         هیا و ادارات و کارخانیه   در خارج از تلویزیون، گاه شیرکت  -  

و یا نیم نگاهی به پخش احتمالی تصاویر تولید  خواهانندگیرند. به ویژه زمانی که کیفیت باالتری را  ها بهره می دوربین

 ی خود از تلویزیون دارند. شده

د. شو های ویدیویی تولید می ی فیلم های عرضه های ویدیویی خاصی برای توزیع در فروشگاه یلمدر برخی کشورها ف -  

دسیتگاه پخیش   »ی  در منیازل و بیه وسییله    فقطبلکه  ،دآی یا تلویزیون به نمایش در نمی گاه در سینما ها هیچ این فیلم

ای  العیاده  کیفیت بسیار فوق د شد نیاز بههچون از آنتن تلویزیون پخش نخوا های خاص د. این فیلمشو دیده می« ویدیو

 .استای قابل تولید  های ویدیویی حرفه د. به همین دلیل با دوربینندار

 DVCamبیت بر ثانیه دارند. به عنوان مثال دوربیین سیونی   مگا 39معادل  bit rateای  های حرفه دوربین معموالً  

DSR-135 ای است. دوربینی حرفه 

 

دهنید کیه واجید     ها با کیفیت بسییار بیاال تصیاویری ارائیه میی      این دوربین :Broadcastهای ویدیویی  دوربین( 3  

هیا را   آنو  اسیت ها فاقد امکانات جانبی فانتزی  این دوربین(. 93)تصویر مختصات فنی الزم برای پخش از تلویزیون است

بیرای   ها تنظیمات نیز وجود دارد.این دوربین بخشی از یتوان به صورت دستی تنظیم کرد که البته حالت خودکار برا می

 د:شو کاربردهای زیر ساخته می

تولیید  ، تولید مستندهای پرخرج و مهیم،  ی تلویزیونیها ها و مجموعه های نمایشی تلویزیون ازجمله فیلم تولید برنامه -  

 .ی ویدیو و سپس تبدیل آن به فیلم( به طریقههای سینمایی )تصویربرداری فیلم  در استودیوهای تلویزیونی، تولید فیلم

بیت بر ثانیه یا باالتر دارند. به عنوان مثال دوربین تامسیون  مگا 99معادل  bit Rateمعموال  Broadcastهای  دوربین  

 است. Broadcast، دوربینی 1397
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 13تصویر

ی پیذیرش کنتراسیت،    ، کیفیت پردازش الکترونیکی تصویر، دامنیه گر حسی  ها به لحاظ اندازه ی دوربین این چهار رده  

ها مثالً کیفییت   های الحاقی به آن برداری رنگ، کیفیت قسمت نسبت سیگنال به نویز، نوع فشرده سازی اطالعات و نمونه

دهنید،   ه ارائیه میی  هر کدام را متناسب با کیفیتی ک بایدی تصویر و ... با هم متفاوت هستند و  یا دستگاه ضبط کننده لنز

ی اسیتفاده   نوعی آشفتگی فراگیر در تلویزیون ما در زمینه هم اکنونی تلویزیونی استفاده کرد.  برای نوع خاصی از برنامه

 خورد، از جمله: از دوربین مناسب برای تولید هر برنامه به چشم می

ی خبیری و در عیوض دوربینیی نیمیه      هبرای تولید ییک گیزارش بسییار سیاد     Broadcastای یا  گاه دوربینی حرفه -  

   شود. ی تلویزیونی استفاده می ای برای ساخت مجموعه حرفه

 کیفییت تیر بیودن آن رواج یافتیه کیه      ای در انواع تولیدات تلویزیونی به دلیل ارزان های نیمه حرفه استفاده از دوربین -  

 تصاویر در حال پخش تلویزیون را کاهش چشمگیری داده است.

 شود. استفاده می Broadcastای و نه دوربین  های تلویزیونی و مستندهای مهم از دوربین حرفه ی تولید اغلب مجموعهبرا -  

ی اسیتودیوی تلویزییونی    شیود و از دوربیین وییژه    ای اسیتفاده میی   در استودیوهای تلویزیون نیز گاه از دوربین حرفه -  

  ( خبری نیست.Broadcast)دوربین 

 

، دوربیین وییدیو   ایین رده  :(Digital cinematography cameraههای دیجیتهال سهینمایی )    دوربین( 1  

 دارد و دوربین دیجیتال سینمایی نامیده می شود. ایین دوربیین هیا    Full HDمحسوب نمی شود زیرا کیفیتی باالتر از 

نتیجیه   و درهیا   است.تعداد پیکسل یهای ویدیوی دوربینگرِ  حستر از  گشان بزرگر حساندازه  و دارند گر حسک اغلب ی

 Broadcast HDهیای   از دوربیین  تیر  بیشحتی بسیار ها  حجم اطالعات و کیفیت تصاویر حاصله در این رده از دوربین

تلویزیونی و ارسال از طرییق  های  به دلیل حجم باال قابل نمایش در شبکهها  است. از این رو تصاویر حاصل از این دوربین

 عبارت است از :ها  ربرد این رده از دوربینامواج نیست. کا

 .با کیفیت بسیار باال به منظور تبدیل آن به تصویر شیمیایی)فیلم( دیجیتالساخت تصاویر  -   
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 سییله پروژکتورهیای  سیینما بیه و  های  ها در سالن سینمایی به طریقه دیجیتال به منطور نمایش آنهای  ساخت فیلم -  

بطیور  طی چند سال آینیده  در حال حاضر در دنیا در مقیاسی کوچک شکل یافته است و ای که  پرکیفیت؛ ایده دیجیتالِ

 در سراسر دنیا محقق خواهد شد و به تبع آن فیلم شیمیایی از گردونه تولید سینمایی خارج خواهد شد.کامل 

نهیایی   خواهد شد . البته تصاویر ویژه کامپیوتری بر روی آن اجراهای  تولید آن دسته از تولیدات تلویزیونی که افکت -  

کیه ایین تبیدیل بیه معنیای کیاهش        کردهای قابل پخش و رایج تلویزیونی تبدیل  باید پیش از پخش به یکی از فرمت را

 ( است.Down conversionحجم اطالعات تصویر و کاهش کیفیت )

 (.05 )تصویرهستند« برداری دیجیتالهای فیلم  دوربین»از جمله و ...  RED  ، SI2K ، Alexaدوربین هایی نظیر   

 

 
 11تصویر 

 

انطباق  آن هابا ظاهر و اندازه فیزیکی  شاناست که کیفیت تصاویرساخته شده در چند سال اخیر دوربین هایی  البته  

( هستند و می توانند تصاویری با Multi format)«چند فرمتی»که است ساخته شده ندارد و همچنین دوربین هایی 

  ( ارائه نمایند. متفاوت bit rate)با  کیفی متفاوتسطح 
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 های  مزایای دوربینDSP 

 

 Digital)های  دوربیندر  هستند. DSPدوربین  ،جدیدهای  قدیمی و بسیاری از دوربینهای  برخی از دوربین  

Signal Processing) DSP گیرد. سیگنال تصویری که در دوربین تشکیل  دیجیتالی صورت می ،پردازش سیگنال

توان پس از تشکیل، پردازش دیجیتالی )یا اصطالحاً  ها را می این سیگنال دیجیتال. هر دوشود یا آنالوگ است یا  می

وان مثال آن دسته از ها اعمال کرد. به عن کرد تا بهتر بتوان انواع تغییر و اصالح را بر روی آن Digitalize)دیجیتاالیز 

و تغییرات بر پردازش ها که برای انواع  کنند تولید میهستند تصویر آنالوگ  CCDهایی که دارای تراشه از نوع  دوربین

 ،(A to D converter)آنالوگ به دیجیتال  ی کننده تبدیل ، به کمکاین نوع تصویر، سیگنال آنالوگ پس از تشکیل

 باشدمحصول نهایی به صورت دیجیتال بخواهیم اگر  ،سازی آن شود. پس از پردازش این تصویر و آماده دیجیتالی می

آن  باید دوبارهآنالوگ بخواهیم  در قالبولی اگر محصول نهایی را  کنیم می منتقل آن را فقطو دهیم  نمیتغییری در آن 

انجام  (D to A converter)دیجیتال به آنالوگ  ی کننده ی تبدیل را به آنالوگ تبدیل کنیم که این کار به وسیله

 .شود می

یعنی  (Binary)از اعداد باینری  ای مجموعهسیگنال تصویر در جریان پردازش دیجیتالی به  DSPهای  در دوربین  

و سپس در صورت نیاز  کرداصالح و  ها را تغییر داده توان آن شود که به راحتی می ها تبدیل می«صفر و یک»ای از  رشته

تواند به راحتی  دوربین می (Set up)سازی  های مربوط به آمادهمتغیر در ضمن. تبدیل کردبه سیگنال آنالوگ  دوباره

هایی که قابلیت  دوربین بادر قیاس  DSPهای  تنظیم و برای بازخوانی بعدی به صورت دیجیتالی ذخیره شود. دوربین

 دارند که در زیر آمده است:هایی  پردازش دیجیتالی ندارند برتری

 د.ندارها کیفیت تصویری بسیار خوبی  این دوربین -  

ی به ابزارهای آزمایشی تر کمو در این راه نیاز  شوند می (Set up)سازی  آمادهها نسبتاً ساده و سریع  این دوربین -  

سازی  آمادههای دیجیتال قابلیت  وجود دارد. این امر به این دلیل است که دوربین Charts)یا  Generators)نظیر 

کند. البته مراد از این نوع تنظیم  می ،یعنی دوربین مدام خود را آماده و تنظیم ؛دارندرا  (Auto set up)خودکار 

سازی  آمادهنظر از چگونگی یا تغییرات شرایط محیط تصویربرداری است. در  صرف دستگاهسازی و تنظیم خود  آماده

ند ایبخش مهمی از فر به این دلیل کهکند و  می تنظیمسنجد و خود را  ، دوربین تغییرات و خطاهای خود را میخودکار

و تر ساده هم گرفت  سازی که توسط کاربر صورت خواهد آن قسمت از آماده شود انجام میسازی به طور خودکار  آماده

 به ابزارهای آزمایشی است.کمتر نیاز با و تر سریع 

رسان به کیفیتِ  و عواملِ آسیب Noiseدر برابر  کنترل وقابل  DSPهای  پردازش دیجیتالی در دوربین دستگاه -  

 تصویر مصون است.

ها به  بودن قطعات متحرک و ارگانیک )مراد از قطعات ارگانیک قطعاتی است که نوعی حرکت مکانیکی در آن تر کم -  

این که  شود پردازشِ دیجیتالی باعث می روشِدر  Capacitors ،Potentiometers ،(Coilsنظیر  ،خورد چشم می

توسط قطعات  وافزاری  ش تصویر به صورت سختآنالوگ پرداز روشباشد. چون در  تراعتماد نوع پردازش معتبرتر و قابل

توان اعتبار کاملی برای این نوع پردازش به  شوند، نمی و این قطعات در طی زمان فرسوده می گیرد صورت میارگانیک 

گیرد و  افزاری صورت می دیجیتال چون پردازش تصویر به صورت نرم روشاما در  ؛ل شدئطوالنی قا  خصوص در زمان

 برخوردار است. یتر بیشرسودگی ندارد، این نوع پردازش از اعتبار افزار ف نرم



 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

54 

 

تر و با  ، سبکتر کوچکدیجیتال  دستگاهشود که قطعات  بودن قطعات ارگانیک در مدارهای دیجیتال باعث می تر کم -  

 آنالوگ( ساخته شوند. های دستگاه)نسبت به قطعات  یتر بیشقابلیت 

و از طریق یک مرکز یا  توانند به شبکه متصل ها می ربیناین است که این دو DSP های دوربین یکی از مزایای -  

خارج از  شود و هم بر روی خود دوربین نصب هم تواند  می مرکزی ی کننده هدایت دستگاه. این هدایت شوندشبکه 

 دستگاهبه صورت یک  کند و هم عمل می (Remote control)«هدایت از دور»دوربین به صورت یک واحد 

تواند به طور  بزرگ می ی این شبکه در این صورت. شود میتر در خارج از دوربین مستقر  مرکزی بزرگ ی کننده هدایت

 .کندها را هماهنگ  و عملکرد آنهدایت که به شبکه متصل هستند را زمان چندین دوربین از این نوع  هم

 را دارند. جانبیی  در حافظه رت گرفتهصوتنظیمات  قابلیت ذخیره و بازخوانی ها این دوربین -  

 .پذیرند می تأثیراز شوک، دما، رطوبت، آلودگی و ارتعاش  تر کمهای آنالوگ خود  قطعات دیجیتال نسبت به مشابه -  

هایی انطباق یافته با شرایط استاندارد  دوربین سازی خودکار آمادهی قابلیت  های دیجیتالی که به واسطه دوربین -  

ای از  زیرا بخش عمده ،نیاز دارد یتر کمفنی های  کمکبه ها  داری آن تری دارند و نگه داری ساده نگهشرایط هستند، 

صورت  ی دستگاه به وسیله سازی خودکار آماده امکانی  داری باید صورت گیرد به واسطه اقداماتی که در جریان نگه

 ر پی ندارند.پی د تنظیم شدندر بسیاری از موارد نیازی به  و گیرد  می

ی  ها دارند و حافظه نسبت به رنگ یتر بیشها قدرت تفکیک  این دوربین ها( های تصویری)پیکسل سلولچون  -  

ها با  ( و اطالعات مربوط به رنگ در این دوربینDetailیات )ئپس جز ؛داردوجود ی این اطالعات  برای ذخیره یتر بیش

 شود. های مختلف بهتر و متمایزتر ثبت می و حد فاصل بین رنگ هدشبازسازی  یتر بیشدقت و کمیت 

و برای کار بر این نوع  تغییری دادتوان  می تر کم آنپذیر نیست، بر روی تصویر  آنالوگ انعطاف روشجا که از آن -  

پذیر است، چون کارکردهای مختلف آن به  دیجیتال انعطاف روشاما ؛ وجود دارد یافزار سخت عویضتصویر نیاز به ت

ها  توان انواع دخل و تصرف های ریاضی می ی الگوریتم به وسیله دستگاه. بنابراین در این شود کنترل می افزار ی نرم وسیله

مناطق  جزئیات توان های ریاضی می ی الگوریتم به وسیله DSPها  کرد. به عنوان مثال در دوربیناعمال را در تصویر 

که برخی از تغییر و دخل و تصرف در تصویر باعث شده است  ی را افزایش داد. این شیوه (Dark detail)تاریک 

 د.شته باشآنالوگ وجود ندا روشدر هست تنظیم تصویر ی که در روش دیجیتال برای امکانات

یعنی وقتی  .شود ها می زی نادرست رنگبسیار ظریف در موضوع سببِ تداخل رنگی و بازسا جزئیاتگاهی وجود  -  

یات ئبین( باشد، ثبت و بازسازی این جزدور ی تراشه)پیکسل  سلول تصویریاز عرض یک  تر کوچکموضوع  جزئیات

 را ببیند و در جزئیاتممکن است در آن واحد چند مورد  سلولزیرا یک  ،شود و حساس و پیچیده می سختبسیار 

های  های دیجیتال از طریق الگوریتم شود. در دوربین خطادچار  تبدیل کندرا انتخاب و بازسازی و یک  کداماینکه 

ها را چگونه ببیند و تشخیص دهد. بنابراین  آن ،ی را ببیندجزئیاتکه چه کرد تعریف   سلولتوان برای این  دیجیتالی می

کمتر دیده می  ها رنگی یا بازسازی نادرست رنگ تداخل ،موضوعیات بسیار ظریف ئجزهنگام ثبت  DSPهای  در دوربین

 .شود

 

 

 

 



 

 

55 

ی
دار

ربر
وی

ص
 ت

 

 سه تنظیم مهم پیش از شروع تصویربرداری 
 

 انجام دهیم:پیش از شروع تصویربرداری الزم است که سه تنظیم زیر را   

 Back focusالف( تنظیم   

یا اصطالحاً  F.fی  ای دارند که حلقه های زوم ویدیویی که قابل تعویض هستند، در بخش انتهایی خود حلقه لنزاغلب   

را موضوعی  Tele در حالتِ در صورتی کهشود. اگر این حلقه تنظیم نباشد،  نامیده می Back focusی  حلقه

خود از وضوح)فوکوس(  خودبه Zoom backکنیم، تصویر در حین  Zoom backکانونی)فوکوس( کنیم و سپس 

  به ترتیب زیر عمل کنید: Back focus. برای تنظیم 1شود خارج و ناواضح می

 ای که در اختیار دارید، استفاده کنید و دوربین را به آن متصل کنید. گر)مونیتور( حرفه ترین نمایش از بزرگ -  

پایه و در فاصله دو متری نمودار مستقر  بر روی سهو دوربین را  را به دیواری نصب« Back focusنمودار »یک  -  

 کنید.

 

 
 Back focusنمودار 

. یعنی مقدار 3باشد لنز دیافراگمباید به قدری خفیف باشد که معادل بازترین  Back focusمقدار روشنایی نمودار  -  

دوربین را در حالت  دیافراگمگیریم و  ای باشد که وقتی تصویری از نمودار می تابد، باید به اندازه نوری که به نمودار می

 

 Zoom inکنیم، به این ترتیب اسیت کیه ابتیدا بیر روی موضیوع میورد نظیر کیامالً          زوم استفاده می لنزوقتی از  ،کردن )فوکوس(کانونیی  معموالً شیوه . 1

فوکوس تصیویر  ی  رسد و در نتیجه به راحتی و به دقت با استفاده از حلقه برسیم. در این حالت عمق میدان به حداقل می لنزحالت  ترین«تله»کنیم تا به  می

ها سخت خواهد بود، زیرا ممکین اسیت موضیوعی     اگر تصویر عمق میدان داشته باشد، قضاوت در مورد واضح بودن یا واضح نبودن موضوع) کنیم را کانونی می

 Zoom backی نمیای میورد نظیر     سپس تا رسیدن بیه انیدازه  ( ی عمق میدان فوکوس به نظر آید. نباشد اما به دلیل قرار گرفتن در محدوده قاً فوکوسدقی

 شود. تصویر ناواضح نمی Zoom backتنظیم باشد در حین  Back focusکنیم. اگر  می

بیودن ییا    )فوکوس(تیوانیم در خصیوص واضیح    رسد و در نتیجه بهتر میی  کنیم، عمق میدان تصویر به حداقل می استفاده می لنزدیافراگم وقتی از بازترین . 3

 واضح نبودن نمودار قضاوت کنیم.
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نمودار نوردهی  به صورت خودکار در بازترین حالت قرار گیرد و در عین حال تصویرِ دیافراگمدهیم،  خودکار قرار می

1داشته باشد. نرمال
 

نمودار را  ،لنز فوکوسی  با استفاده از حلقهو سپس  لنزحالت  ترین«تله»کنید تا   Zoom inروی نمودار  بر -  

 کنید. (فوکوس)کانونی

  - Zoom back  را شود. پیچ کوچکی  . احتماالً تصویر نمودار خود به خود ناواضح میلنزحالت  ترین«واید»کنید تا

را به آهستگی بچرخانید تا جایی که تصویر نمودار دقیقاً  F.fی  و حلقه 3باز کنید ،قرار دارد F.fی  که بر روی حلقه

2شود. (فوکوس)واضح
 

ی  . اگر تصویر نمودار ناواضح بود، با استفاده از حلقهلنزحالت  ترین«تله»کنید تا   Zoom inمجددا بر روی نمودار  -  

 کنید.  (فوکوس)آن را کانونی لنز فوکوس

 F.fی  . اگر تصویر نمودار ناواضح شد، باز هم با استفاده از حلقهلنزحالت  ترین«واید»کنید تا  Zoom backمجددا  -  

 .کنید (فوکوس)آن را کانونی

و  ترین«تله»ناواضح نشود و در  Zoom backرا آن قدر تکرار کنید که تصویر نمودار در حین دو مرحله قبل  -  

 تصویر حفظ شود. فوکوسچنان هم لنزت حال ترین«واید»

را ببندید تا این حلقه  F.fی  تنظیم شده است، پس پیچ کوچک موجود بر روی حلقه Back focus  در این لحظه -  

 جا به جا نشود. F.fی  قفل و در جای خود ثابت شود. این کار را به آرامی و با دقت انجام دهید تا حلقه

کنید تا  Zoom backو  Zoom inبرای اطمینان یک بار دیگر بر روی نمودار F.f  ی حلقهپس از بستن پیچ قفل  -  

3ماند. باقی می فوکوستصویر کامالً  ،لنزحالت  ترین«واید»و  ترین«تله»چنان در مطمئن شوید که هم
 

که در منوی  F.B adjustmentاز طریق گزینه ای با عنوان  Back focusدر برخی دوربین ها عملیات تنظیم ]  

 [قابل انجام استدوربین قرار دارد 

 

 گر)مونیتور( تصویر ب( تنظیم نمایش  

 :عمل کنیدای خود را پیش از شروع کار کامالً تنظیم کنید، به ترتیب زیر  گر حرفه که نمایشبرای آن  

 Colorقرار دهید. در این حال سیگنال  Color barsگر را به دوربین وصل کنید و دوربین را در وضعیت  نمایش -  

bars استفاده کنید. «%75 کالر بارزِ»برای این تنظیم از  شود. گر ظاهر می ی نمایش بر صفحه 

 

توان روشنایی صحنه را کاهش داد، با ترفندهایی نظیر اسیتفاده از   دهید که روشنایی زیادی دارد و نمی را انجام می Back focusای تنظیم  در صحنهاگر  .1

ای کیه   نوردهی تصیویر را کیاهش دهیید، بیه انیدازه      (Minus dB)«منفیگین الکترونیک »گیری از  دوربین یا بهره یا سریع کردن سرعت شاتر ND فیلتر

 استفاده کنید. لنز دیافراگمبتوانید از بازترین 

شود. به دلیل ظرافت این پیچ بسیار به آهستگی و دقت بایید آن   دلیل آن می کند و مانع از جا به جایی بی را قفل می F.fی  این پیچ کوچک در واقع حلقه .3

 را باز و بسته کرد.

 )فوکوس(ای صورت دهید. از داخل نمایاب نمودار را کیانونی  گر حرفه بودن یا نبودن نمودار را از طریق نگریستن به نمایش )فوکوس(قضاوت در مورد واضح .2

 دهد. نکنید چون که دقت شما را کاهش می

رغیم   اگیر علیی   ضیمن  درباشیند.   Offبایید   Macro)ی  و حلقه Lens Extenderی  )حلقه لنزهای خاص  سایر حلقه Back focusبه هنگام تنظیم .  3

 دوربین شما نیاز به تعمیر دارد. لنزتنظیم نشد،  Back focusهای گفته شده  ی توصیه رعایت همه
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ای سیاه  و حاشیه گر کوچک صویر موجود بر روی نمایشگر را بزنید. در این حال ت نمایش Under scanی  دکمه -  

 شود. رنگ دورادور تصویر ظاهر می

Chromaو  Contrastدو پیچ  -  
 را در حالت وسط قرار دهید. 1

ای  شود، به گونه زیاد می Color barsرا تا انتها زیاد کنید. در این حالت روشنایی تصویر  Brightnessپیچ تنظیم  -  

)اولین پرده از سمت راست( دیگر سیاه نخواهد بود، بلکه به صورت خاکستری  Color barsی سیاه رنگِ   که پرده

 شود. روشن )بور( دیده می

ی سیاه رنگِ  گر را کم کنید تا اولین جایی که پرده مقدار روشنایی نمایش Brightnessبه آرامی با چرخاندن پیچ  -  

Color bars صویر یکی شود )هم غلظت و غیر قابل تفکیک از ی سیاه رنگ دورادور ت سیاه دیده شود و با حاشیه

 گر تنظیم شده است. را در همین وضعیت قرار دهید زیرا روشنایی نمایش Brightnessدیگر(. پیچ  یک

ای که  شود، به گونه کم می Color barsتصویر  ا تا انتها کم کنید. در این حالت کنتراستر Contrastپیچ تنظیم  -  

)اولین پرده از سمت چپ( دیگر سفید درخشان نخواهد بود، بلکه مقدار درخشش آن کم  Color barsی سفیدِ  پرده

 شود. می

ی سفید رنگ  گر را تا جایی افزایش دهید که پرده نمایش کنتراستمقدار  Contrastبه آرامی با چرخاندن پیچ  -  

 Contrastی مجاور وارد شود. پیچ  پرده اما نه آن قدر درخشان که درخشش آن به ،کامالً سفید و درخشان دیده شود

 گر تنظیم شده است. نمایش کنتراستزیرا  ،را در همین وضعیت قرار دهید

های یکی در میان سیاه و سفید  به صورت پرده Color barsگر را بزنید. در این حال  نمایش Blue onlyی  دکمه -  

 دیده خواهد شد.)یا سیاه و آبی( 

را تا انتها کم کنید.در این حالت پرده مذکور  Chromaی سیاه از سمت چپ توجه و پیچ تنظیم  به اولین پرده -  

این پرده کامالً )تا اولین جایی( که بچرخانید  تا جاییرا  Chromaحال پیچ  .بلکه بور می شود ،دیگر سیاه نخواهد بود

دیگر(. پیچ  )هم غلظت و غیر قابل تفکیک از یک گرددیکی  ی سیاه رنگ دورادور تصویر سیاه دیده شود و با حاشیه

Chroma گر تنظیم شده است. زیرا رنگ نمایش ،را در همین وضعیت قرار دهید 

 رایب گر کامالً تنظیم و آماده خارج کنید. نمایش Color barsو دوربین را از حالت  Offرا  Blue onlyی  دکمه -  

 کار است.

 

 (View finderویزور/) ج( تنظیم نمایاب  

 Peakingو  Contrast ٬ Brightnessای معموالً سه پیچ تنظیم  های تصویربرداری حرفه بر روی نمایاب دوربین  

دهیم. در این  قرار می Color bars  %75دوربین را در حالت Contrastو  Brightnessقرار دارد. برای تنظیم 

، وه درون نمایاب و دورادور تصویربه صورت سیاه و سفید داخل نمایاب دیده خواهد شد. به عال Color barsحالت 

گر گفته شد،  توانیم ببینیم. در این حال به همان روشی که در خصوص تنظیم نمایش ای تیره رنگ را همواره می حاشیه

Brightness  وContrast کنیم. را تنظیم می 

 

بیرای ایین پییچ تنظییم      Hueییا   Colorاصیطالحاتی نظییر   از  Chromaگرها به جای  گر است. در بعضی نمایش این پیچ تنظیم مربوط به رنگ نمایش .1

 شود. استفاده می
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 کندکم یا زیاد  را  آن تواند می خودش خواهبه تنظیمات خاص ندارد و تصویربردار بنا به دلنیاز  Peakingپیچ تنظیم   

های  های موضوع دهیم، در لبه را افزایش می Peakingی مستقیم بر تصویر در حال ضبط نخواهد داشت. وقتی تأثیرو 

تر( باشد، این هاله  تر)فوکوس وعی واضحود. هر قدر موضش ایجاد می )سفید یا رنگی( ی روشنی داخل نمایاب هالهفوکوس 

وجود نخواهد داشت.  ای ین هالهآن، چنهای  در لبه( باشد، Flouاما اگر موضوع ناواضح) ،تر و مشهودتر است روشن

کنیم. هر  موضوع مورد نظر خود را به دقت کانونی می فوکوسی  با چرخاندن حلقه فعال است Peaking بنابراین وقتی

 تر خواهیم بود. بودن موضوع مطمئن فوکوستر و مشهودتر باشد، از  ی اطراف موضوع روشن قدر هاله

 : Peakingکاربردهای   

 موقعیتیدر هر  فوکوسفرایند تر  دقیقانجام  -  

 Peakingمی توانیم از گزینه  ،وجود نداشته باشد« پیش فوکوس»فرصت انجام  «نمای باز»اگر هنگام ضبط یک  -  

پیش از شروع ضبط ابتدا در صورت استفاده از لنز زوم، فرایندی است که  (Prefocus)«پیش فوکوس» استفاده کنیم.

 .می کنیم Zoom backکرده، آن را فوکوس می کنیم و سپس تا اندازه نمای مورد نظر  Zoom inبر روی سوژه 

بدون  «نمای باز»در اطراف موضوع های فوکوس این امکان را می دهد که بتوانیم در همان  Peaking ی هاله وجود

  تصویر را به دقت فوکوس کنیم. ،«(پیش فوکوس»)بدون نیاز به انجام فرایند  کردن  Zoomنیاز به 

                                                           
Peaking                                                           

 

 منبع:                                                                                                       

 1919ی حمید احمدی الری، انتشارات فارابی،  برداری دیجیتال، پل ویلر، ترجمه فیلم                 
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  دوربین ویدیو 1«شاخص نوردهی»تعیین 
 

المللی پذیرفته شده اسیت.   یندوربین ویدیو موضوعی است که در سطحی ب« شاخص نوردهی»یا  3«حساسیت»تعیین   

دوربین ویدیو )بعضیی آن را  « شاخص نوردهی»مصداق دارد، تعیین  2«تصویر متحرک سینمایی»گونه که در مورد  همان

ASA اما به لحاظ فنی  ،نامند میASA     مقیادیر  »کنید کیه    رود( تصیویربردار را قیادر میی    تنها برای فییلم بیه کیار میی

از نیادار  ی مع امکان اسیتفاده « شاخص نوردهی»بینی یا بدون حضور دوربین نورپردازی کند. تعیین  را پیش 3«نورپردازی

Chip Chartکند. اگر ییک   یک نورسنج را با دوربین ویدیویی فراهم می
ازی شیده در مقابیل دوربیین و ییک     نیورپرد  9

 کشد. چند دقیقه طول می فقطدر اختیار داشته باشیم، این عملیات  3«گر شکلِ موج نمایش»

 

 
Chip Chart 

 

 

 گر شکلِ موج نمایش

 
 

1. Exposure Index (EI)   -گر دوربین ویدیو به نور حسگر مقدار حساسیت فیلم یا  عددی است بیان 
2. Sensitivity 

3. Motion Picture Film 
4. Lighting Levels 

 ای بین این دو. ه های مختلف از سیاه تا سفید و خاکستری شامل پله تصویری .9
6. Wave Form Monitor 

کیه  دهد. هر بخشیی از تصیویر    گری است که به شکلی گرافیکی سیگنال ویدیویی را نشان می از جمله ابزارهای تنظیم کیفیت تصویر ویدیویی است و نمایش

در « میوج  گیر شیکلِ   نمیایش »و الگوی گرافیکی مربوط به آن بر روی صیفحه   باشد، توان سیگنال ویدیویی مربوط به آن باالتر است تری داشته نوردهی بیش

 ..شود نمایش داده می mvیا  IREبر روی محور عمودی و با واحد  «گر شکل موج نمایش». توان سیگنال ویدیویی بر روی سطح باالتری قرار می گیرد
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 :تعیین شاخص نوردهی دوربین ویدیو روش   

روی  Chip Chartموجود بر روی درصد(  18)خاکستری جا باز کنید که خاکستری متوسط ابتدا دیافراگم لنز را تا آن  

واقیع شیود. عیدد     100IREدر  Chip Chartقیرار گییرد ییا حیداکثر سیفیدی       55IREدر  «گر شکلِ میوج  نمایش»

نورسینجی   Chip Chartدر محیل   1«نورسنج مسیتقیم »ی یک  دیافراگم حاصله را به خاطر بسپارید و سپس به وسیله

نورسنج باید به سمت « 3کروی کالهک نیم. »باید به نورسنج داده شود( در دوربین )عدد سرعت شاتر مورد استفاده کنید

جا که عدد حاصیله بیر روی نورسینج بیا دییافراگمی کیه بیر روی        ییر دهید تا آننورسنج را تغ 2دوربین قرار گیرد. اسالید

ن شیباهت را بیا   یتیر  بییش کیه دییافراگم حاصیل از نورسینج      آمده است، منطبق شود. به محیض این لنزدوربین به دست 

اسیالید میورد نظیر را داخیل      فقیط بایید  اید. از ایین پیس    دوربین را یافته 3«مؤثرشاخص نوردهی »دیافراگم لنز داشت، 

 گیرید، استفاده کنید. ی بهره میبردار فیلمنورسنج قرار دهید و از نورسنج همان گونه که در 

خواهید شیاخص نیوردهی    شود. به عنوان مثال اگر می باعث تغییر شاخص نوردهی می« تنظیمات تقویت گین»تغییر 

 6dB+ند فوق را در حیالتی کیه کلیید تقوییت گیین در حالیت       تعیین کنید، باید فرای 6dB+دوربین را در حالت گین 

 روشن است، تکرار کنید.

 

 

 

 

 

 :منبع )انتخاب و ترجمه(

American cinematographer video manual  

 

 
1. Incident Light Meter 

اسیت کیه نیور بازتابییده از     « نورسنج انعکاسیی »ی مقابل آن  گیرد و نقطه می  را اندازه ،تابد که بر موضوع می را یعنی نوری« نور مستقیم»نورسنجی است که 

 سنجد. موضوع را می
2. Photo Sphere 

گیرد و نورهای تابیده از زوایای مختلف را دریافت و ترکییب   قرار می« نورسنج مستقیم»شفاف که بر روی سلول حساس به نور کروی و نیمه کالهکی است نیم

 تاباند. و بر سلول حساس به نور نورسنج می کند می
3. Slide 

کیه  دارند  ها به جای این بخش اسالیدهایی اما برخی نورسنج ،شده است ها بخشی برای تنظیم حساسیت فیلم به هنگام نورسنجی تعبیه بر روی اغلب نورسنج

سلول نورسنج بتابد. بر روی هر کدام از این اسالیدها عدد حساسیتی نوشیته   دهند که به ی نور، متناسب با حساسیتی خاص اجازه میهر کدام به میزان معینّ

ردهی نیور  شیاخص  تعییین  هنگام به٬گیرد.طبق این نوشته شده است که متناسب با حساسیت فیلم مورد استفاده، اسالید متناظر آن بر روی نورسنج قرار می

ه چه قبال بر روی لنز دوربیین بی  دیافراگمی مشابه آن ٬نورسنج شود باعث که( حساسیتی عدد ره نتیجه در و)اسالیدی هر ٬دوربین ویدیویی به روش ذکر شده

 .شود می محسوب ویدیو دوربین حساسیت ٬نشان دهددست آمده است را 
4. Effective Exposure Index 
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  نوردهی تصویر»بر  مؤثرعوامل» 
 

 گذارد: می دو عامل بر نوردهی تصویر اثر  

 مقدار )کمیت( نور صحنه الف(   

 )فیلم( دوربین گر حسمیزان حساسیت ب(    

بیه دسیت    تر بیش( Exposure)«نوردهی»توان تصویری با  باشد، می تر بیشبدیهی است که هر قدر مقدار نور صحنه   

نرمیال ییا میورد    حد ای که نتوان با هیچ ترفندی نوردهی تصویر را به  اما اگر نور صحنه بسیار خفیف باشد، به گونه ،آورد

متعیدد فنیی و زیبیایی     دالیل تنها یکی ازها تقویت نور صحنه از طریق نورپردازی است. البته  حل کی از راهرساند، ینظر 

 است.مناسب تقویت نور صحنه به منظور دستیابی به تصویری با نوردهی  ،انجام نورپردازی شناسانه

بیه لحیاظ مییزان حساسییت بیه نیور متفیاوت         (ریورسیال  و اسالید های یلمهای سینمایی و عکاسی )نگاتیو ها، ف لمفی  

کنند. واحدهای معروفی برای  های کم نور را فراهم می ی و عکاسی در صحنهبردار فیلمتر امکان  های حساس هستند. فیلم

 د، از جمله:گیر و مورد استفاده قرار می است ها وضع شده میزان حساسیت فیلم بیان

 

   - ASA (American Standard Association) 

تیر اسیت.    گر آن است که فییلم دو برابیر حسیاس    شود، بیان دو برابر می ASAهر بار که عدد حساسیت فیلم در واحد   

100فیلم 
ASA 50تر از فیلم  دو برابر حساس

ASA  است. اعداد معروف حساسیت فیلم در واحدASA  از: استعبارت 

 
6     12     25     50     100     200     400     800     1600     3200 

 

هیایی بیا حساسییت بیین میوارد فیوق )میثالً فییلم          از موارد فیوق ییا فییلم    تر کمو  تر بیشهایی با حساسیت  البته فیلم  

(125
ASA .نیز وجود دارد   

 

   - DIN (Deutsche  Industrie  Norm) 

تیر   گر آن است که فیلم دو برابیر حسیاس   نیابد، بیا سه واحد افزایش می DINهر بار که عدد حساسیت فیلم در واحد   

24است. فیلم 
DIN 21تر از فیلم  دو برابر حساس

DIN  است. اعداد معروف حساسیت فیلم در واحدDIN  از:است عبارت 

 
9     12     15     18     21     24     27     30     33     36 

 

100توان با هم معادل سیازی کیرد. بیه عنیوان مثیال       را می DINو  ASAعداد حساسیت در دو واحد ا  
ASA   معیادل

21
DIN :است و سایر اعداد به ترتیب زیر معادل هستند 

 
ASA 6     12     25     50     100     200     400     800     1600     3200 

DIN  9     12     15     18     21       24       27       30        33        36 

 

 

   - ISO (International Standard Organization) 

 شود: در کنار هم عنوان می DINو  ASAهر دو واحد  ISOبرای بیان میزان حساسیت فیلم  در واحد    
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 ISO   ... و
400

/27 ، ISO 
200

/24 ،ISO 
100

/21 

 

نور  در برابرهای مختلف  و از این رو حساسیت دوربینند و قابلیت آن متفاوت گر حسهای ویدیویی به لحاظ نوع  دوربین  

ییا   CCDهیای جدیید دارای    دوربیین  ازهای المپی قدیمی  توان گفت که دوربین نیز متفاوت است. در یک نگاه کلی می

CMOS یتیر  بییش بیه کمییت   نرمیال  داشتند و در نتیجه برای ثبت تصویری با نیوردهی   حساسیت بسیار پایین تری 

در مقایسه با هیم   CMOSو  CCDهای دارای  چنین دوربینهای المپی در مقایسه با هم و هم احتیاج داشتند. دوربین

 ISOو  ASA ،DINهای متفاوتی دارند. معموالً میزان حساسیت هر دوربین ویدیویی به نور را با واحیدهای   حساسیت

نیور بیا دییافراگم     Lux   1999این دوربیین در  : کنند بیان می به این شکل) به عنوان مثال( بلکه آن را  ،کنند بیان نمی

نییز   ASAهای وییدیویی را در واحیدهای میذکور میثالً      توان حساسیت دوربین تواند کار کند. با وجود این می می   5.6

هیر   محاسبه کرد و با دادن عدد حساسیت دوربین به نورسنج دستی، از نورسنج بیرای انتخیاب دییافراگم مناسیب بیرای     

دوربیین   گیر  حیس توان به شکلی مصینوعی حساسییت    می Electronic gainصحنه استفاده کرد. با استفاده از گزینه 

-مقدار دانیه »صلی آن )نظیر گونه که با تغییر حساسیت فیلم برخی خصوصیات ا ویی را کاهش یا افزایش داد. همانویدی

میزان وضوح تصیاویر حاصیل   »و « کنتراست پذیرشتوانایی در »و « عبارتی گرینی بودن تصویر حاصل از فیلمه دانه یا ب

هیای   کند، تغییر مصنوعی میزان حساسیت دوربین ویدیویی نیز تغییراتی در خصوصیات و توانایی نیز تغییر می«( از فیلم

 دوربین در پی خواهد داشت.

 

 امکانات کنترل نوردهی   

دهید کیه وارد    ( به تمام یا بخشی از نور صیحنه اجیازه میی   بردار فیلمایند نوردهی تصویر، تصویربردار )یا عکاس و در فر  

شیکل گییرد.    یمعیّندوربین ویدیو )یا به فیلم( بتابد تا میزان نوردهی  گر حسبه  یمعیّنبرای مدت زمان  شود ودوربین 

)فییلم(   گیر  حسزمان تابش نور به  تی که میزان نور ورودی به دوربین،امکانا ؛برای این منظور او امکاناتی در اختیار دارد

 د. این امکانات عبارتند از:کن را کنترل می )فیلم( گر حسیا میزان حساسیت 

 دیافراگم -1

 شاتر -3

 ND فیلتر -2

 ISO ی هیا گزین Electronic gain ی هگزین -3

 

 (Diaphragm) دیافراگم   

شیود. ایین    بییه میی  درون لنیز تع در های فلزیِ هم پوشاننده اسیت کیه    ای از تیغه مجموعه Irisدیافراگم یا به تعبیری   

شیود.   نامیده میی  Diaphragm ring)یا  (Iris ring« حلقه دیافراگم»که است ای بر روی لنز متصل  ها به حلقه تیغه

کننید. ایین دریچیه     ای با قطرمتغیر ایجاد می لغزند و دریچه ها بر روی هم می چرخانیم، تیغه ی دیافراگم را می وقتی حلقه

ها  . هر قدر تیغهنیز هستها به شکل چند ضلعی یا به شکل مثلث  در برخی لنز یاغلب به شکل دایره است، هر چند گاه

کنید و وارد   ی از لنز عبور میتر کمتر( ایجاد و در نتیجه مقدار نور  )بسته تر کمای با قطر  دریچهد، م بلغزبر روی ه تر بیش

شیود و   )بیازتر( ایجیاد میی    تر بیشای با قطر  یابد. در حالت عکس دریچه شود و نوردهی تصویر نیز کاهش می دوربین می
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ی  یابد. برای شناسایی قطرهیای متفیاوت دریچیه    یش میکند و نوردهی تصویر هم افزا از لنز عبور می یتر بیشمقدار نور 

ی ایین اعیداد    . برای محاسبهنام دارد« F-Numbers»یا « اعداد دیافراگم»شود که  دیافراگم اعدادی محاسبه و ذکر می

50ی کیانونی لنیز    کنیم. به عنوان مثال اگر فاصیله  ی دیافراگم تقسیم می ثر دریچهؤی کانونی لنز را بر قطر م فاصله
mm  و

25ی دیافراگم  قطر دریچه
mm یا به عبارتی  2ای با عدد دیافراگم  باشد، چنین دریچهf/2 شود. در لنیزی بیا    شناخته می

100ی کانونی  فاصله
mm 50ی دیافراگم باید  قطر دریچه

mm  50 لنیز در  2دیافراگم   حاصل شود. 2باشد تا دیافراگم
mm 

25ای با قطر  دریچه دهنده ؛ نشان
mm  100 لنزو در

mm 50ای با قطر  گر دریچه نشان
mm  است اما مقدار نوری که از ایین 

 یکسان است.)فیلم( می تابد،  گر حسبر لنز مختلف  دو
 

« πضیرب در عیدد    شیعاع بیه تیوان دو   »، مساحت دایره شیوه به دست آوردنچون دیافراگم عمدتاً به شکل دایره است و   

شیود و در نتیجیه    ی دییافراگم دو برابیر میی    ی( دریچه برابر شود، مساحت )دایره 2ی دیافراگم  است، هر گاه قطر دریچه

بیازتر   (Stop)یابد. اصطالحاً در این حالت دیافراگم ییک اسیتاپ    کند نیز دو برابر افزایش می مقدار نوری که از آن عبور می

50 لنیز ی کانونی  ن مثال اگر فاصلهشده است. به عنوا
mm   25ی دییافراگم    و قطیر دریچیه

mm      باشید، عیدد دییافراگمf/2 

mm35225برابر شود یعنی  2اما اگر قطر دریچه  ،خواهد بود عیدد دییافراگم   ٬f/1.4(4.13550  mmmm )

اسیت.   تیر  بیشو دو برابر قدرت عبور نور  تر بیشای با دو برابر مساحت  دریچهدهنده  نشان f/2به نسبت  f/1.4خواهد بود. 

 دهد. عبور می تر بیشاست و دو برابر نور  f/2یک استاپ بازتر از  f/1.4در واقع 

اعیداد دییافراگمی کیه بیه      شیود.  در هر لنز قطرهای مختلف دیافراگم محاسبه و اعداد دیافراگم متناظر آن تعییین میی    

 تند از:شود، عبار ای محاسبه و ذکر می های حرفه صورت استاندارد برای لنز

1.4     2     2.8     4     5.6     8     11     16     22     32 

اعیداد  لنزهیا  خیی  نییز وجیود دارنید ییا در بر     64)و  45)مثالً  32یا باالتر از  1.2))مثالً  1.4تر از  البته اعدادی پایین  

ی هر عدد بیا عیدد بعیدی بیه      .در مجموعه اعداد فوق فاصله6.3)شود )مثالً  دیافراگم مابین اعداد ذکر شده نیز دیده می

قیدر   شود و هر تر می ی دیافراگم بسته دریچه باشدتر  معنای یک استاپ تغییر دیافراگم است. هرچه اعداد دیافراگم بزرگ

است و نصیف   f/5.6تر از دیافراگم  یک استاپ بسته f/8 دیافراگمشود.  ی دیافراگم بازتر می د، دریچهباش تر کوچکاعداد 

دهید. اگیر میثالً دییافراگم      است و دو برابر آن نور عبور می f/2.8یک استاپ بازتر از  f/2دهد. دیافراگم  آن نور عبور می

f/11  را به دیافراگمf/2  پنج استاپ فاصیله اسیت و    ،شود، زیرا بین این دو عدد ابر میبر 32تبدیل کنیم نوردهی تصویر

 هر استاپ باز شدن دیافراگم به معنای دو برابر شدن نوردهی است:

 

 

 

 

تبدیل کنیم نوردهی تصویر به  f/22را به دیافراگم  f/4یا مثالً اگر دیافراگم   
32

1
یابد، زییرا بیین    مقدار قبل کاهش می 

 این دو عدد پنج استاپ فاصله است و هر استاپ بستن دیافراگم به معنای نصف شدن نوردهی است:

 

 

 

2          2.8          4          5.6          8          11 

 

×2 
×4 

×8 
×16 

×32 

4              5.6             8          11             16             22     

1
/2 1

/4 
1
/8 

1
/16 

1
/32 
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کیوچکتر از اسیتاپ نظییر نییم      تقسیمیپله معموال هر کند و  سی عمدتاً پله پله تغییر میهای عکا ی دیافراگم لنز حلقه  

ی دیافراگم آزاد است و به جیای   ی و ویدیویی حلقهبردار فیلمهای  های دوربین اما در لنز استسوم استاپ  -استاپ یا یک

و ی را نییز انتخیاب کیرد    تیر  کوچیک توان بین هر دو عدد دییافراگم تقسییمات    چرخد و می می آزادانه ،پله چرخیدنپله 

دیافراگم را با دقت 
10

1
ی و بیردار  فیلمهای  های عکاسی در لنز استاپ تنظیم کرد. دالیلی وجود دارد که چرا برخالف لنز 

 کنند از جمله: آزاد تعبیه میی دیافراگم را  ویدیویی حلقه

نوردهی تصویر باید به مراتب  تنظیمی و تصویربرداری به دلیل الزام در حفظ تداوم بین نماهای متوالی، بردار فیلمدر  -  

کند کیه بتیوان نیوردهی را     ی دیافراگم این امکان را فراهم می تر از عکاسی صورت پذیرد. از این رو آزاد بودن حلقه دقیق

دقت  حتی با
10

1
 استاپ تنظیم کرد. 

آید که باید دوربین را در یک نمای پیوسته از محیطی پر نور به محیطی  ی و تصویربرداری گاه پیش میبردار فیلمدر  -  

ایین   روشناییشدت گیری از ترفندهایی برای نزدیک ساختن  کم نور یا بالعکس منتقل کرد. اگر امکان نورپردازی یا بهره

کیه   ها تغییر تدریجی دیافراگم هنگام گذر از محیط اول به محیط دوم است حل دو محیط وجود نداشته باشد، یکی از راه

ای صورت گیرد که این تغییر و اصیالح   . البته این کار باید به گونهممکن است به شرط آزاد بودن حلقه دیافراگماین کار 

توان با ترفندی دوربین را به هنگام گذر از محییط اول بیه محییط دوم از روی     مینوردهی در تصویر مشهود نباشد، مثالً 

 سطحی سیاه عبور داد و در همین لحظه دیافراگم را تغییر داد.

 Fade inییا   Fade outتصیویر را  ٬کند که بتوان در حین ضبط  ی دیافراگم این امکان را فراهم می آزاد بودن حلقه -  

 Fade inگم را کامالً ببندیم، ضیبط را شیروع و سیپس بیه تیدریج دییافراگم را بیاز کنییم، تصیویر          کرد. اگر ابتدا دیافرا

 Fadeو  Fade inشود. البتیه معمیوالً    می Fade outاما اگر در حین ضبط دیافراگم را کامالً ببندیم، تصویر  ؛شود می

out کنند تا با ترفندهای البراتیواری   ی بعد از فیلم برداری موکول می دهند، بلکه آن را به مرحله م نمیرا در دوربین انجا

 ی صورت پذیرد به دو دلیل:کامپیوتریا 

زمیان   ، عمق میدان تصویر نیز همکنیم می Fade outو  Fade in، ی دیافراگم وقتی با دوربین و با چرخاندن حلقه ●  

زمان به شکلی مشهود کم ییا زییاد شیدن عمیق      تصویر، همکند. در واقع بیننده در حین روشن یا تاریک شدن  تغییر می

که انجام این دو جلوه در مرحله تدوین ییا در البراتیوار فییلم تنهیا روشینایی را تغیییر        در حالی میدان را نیز خواهد دید

 .خواهد داد و عمق میدان تصویر ثابت خواهد ماند

گییریم کیه    ریتم حاصله به دقیت تصیمیم میی    رؤیتهای تدوین شده فیلم و  ی بخش ی تدوین با مشاهده در مرحله ●  

دانییم کیه    کنیم، دقیقیاً نمیی   می Fade outو  Fade inاما وقتی با دوربین  ،چقدر باشد Fade outو  Fade in زمانِ

 انجام دهیم. بستن یا باز کردن دیافراگم را با چه سرعتی و در چه مدت زمانی

سازانی است که امکانات تدوینی کیاملی در اختییار ندارنید.     با دوربین مختص فیلم Fade outو  Fade inدادن انجام   

بنیدد   وجود دارد که به طور خودکار در حین ضبط دیافراگم را می Fade به نام  گزینه ایهای ویدیویی  در برخی دوربین

 .که البته مدت زمان عملکرد آن قابل تنظیم است کند یا باز می

ید تیا تصیویر کیامالً سییاه شیود.      را فشار دهید و نگاه دار Fadeی  ابتدا دکمه Fade inبرای  :Fadeی  کاربرد دکمه  

 آیید  میگاه ضبط را شروع و سپس دکمه را رها کنید. تصویر با سرعتی که از پیش تنظیم شده است از سیاهی بیرون  آن

 Fadeکنید. بیرای    شود. در واقع در این حال دوربین به صورت خودکار دیافراگم را به میزان مناسب باز می روشن میو 

outی  در حین ضبط دکمه ٬Fade داریم تا به تدریج دیافراگم بسیته و تصیویر کیامالً سییاه      دهیم و نگاه می را فشار می

 با اندکی تفاوت نسبت به آنچه گفته شد قابل انجام است. Fadeدر برخی دوربین ها شیوه استفاده از گزینه  شود.
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 سرعت لنز   

گویند. معموالً بر روی لنز، سیرعت لنیز بیا اعیدادی نظییر       می« سرعت لنز»به بازترین دیافراگم تعبیه شده بر روی لنز   

هیا ثابیت اسیت، در واقیع      ی ایین ترکییب   شود. عدد یک که در همه و ... نوشته می 1:1.4یا  1:2، 1:1.7، 1:1.2، 1:4

. لنیزی کیه   هیم وجیود دارد   f/1هرچند لنزهایی سریع تر از  استدر شرایط عادی قابل تصور ترین لنزی است که  سریع

خواهد بود. از این رو « یک»اش باشد، بازترین دیافراگم )سرعت لنز( آن  ی کانونی ی آن معادل فاصله دریچهبازترین قطر 

نویسیند تیا    نویسند و سپس بازترین دیافراگم لنز مورد نظر را می می را ابتدا« یک»به هنگام اشاره به سرعت هر لنز عدد 

ترین لنز ممکن )عدد یک( مقایسه شود. به عنوان مثال اگر بازترین دییافراگم   به این ترتیب سرعت لنز مورد نظر با سریع

نوشته می شیود   1:1.7به صورت  سرعت آن ، یعنی1.7و سپس در کنار آن عدد « یک»باشد، ابتدا عدد  f/1.7یک لنز 

 ترین لنز ممکن مقایسه شود. گاه در برخی لنزهیای زوم شیاهد سیرعت متغییر هسیتیم، میثالً        تا سرعت این لنز با سریع

و در حالیت   f/4لنیز زوم   «وایید »استفاده در حالیت  دهد که بازترین دیافراگم قابل  . این نوع سرعت نشان می 1:4-5.6

شود، زیرا امکان ثبیت تصیویر در شیرایط     است. سریع بودن یک لنز مزیتی برای آن محسوب می f/5.6لنز زوم ی «تله»

های اخییر شیاهد    هر چند در سال های کندی هستند. ، لنزو زوم Tele photoهای  کند. معموالً لنز کم نور را فراهم می

 های زوم ویدیویی با سرعت باال هستیم. لنز

 

  F-Number  وT-Number 

ی کانونی لنز بر قطر ایین دریچیه عیدد     را در لنزی در نظر بگیرید. با تقسیم فاصله معیّنی دیافراگم با قطر  یک دریچه  

آیید، عیدد    ای ریاضی به دست میی  . به این عدد که به این شکل با محاسبهf/2آید، مثالً  دیافراگم مورد نظر به دست می

اما ممکن است در عمل این دریچه به میزانی که در تئوری انتظیار   گویند؛ می F-Stopیا به عبارتی  (F-Number)اِف 

یابید.   شود و کیاهش میی   های متعدد لنز جذب می عدسیزیرا درصدی از نور به هنگام عبور از  ،رود، نور را عبور ندهد می

( آن از Coatingهای هر لنیز و کیفییت متفیاوت پوشیش)    عدسی درصد این جذب و حذف نور به دلیل جنس متفاوت 

یک لنز به لنز دیگر متفاوت است و در نتیجه ممکن است یک دیافراگم مشابه در دو لنز مختلف مقدار نور متفاوتی عبور 

 ،نور را عبیور دهید. فیرض کنیید کیه در ییک لنیز        f/4و در لنزی دیگر معادل  f/2.8در یک لنز معادل  f/2دهند، مثالً 

ی مورد نظر به لحاظ محاسبات ریاضیی   در واقع در این لنز دریچه دهد. نور عبور می f/2.8در عمل معادل  f/2 دیافراگم

از  ییک  کیدام است. حال بایید   f/2.8دهد، معادل  است اما در عمل به لحاظ مقدار نوری که عبور می f/2و نظری معادل 

 ی مورد نظر انتخاب کرد؟ این دو عدد را برای دریچه

ییا   F-Numberگیریم. عدد نخست که حاصل از محاسبات ریاضی و عددی اسیت را   معموالً هر دو عدد را در نظر می  

F-Stop یعنیی  « عیدد تیی  »یچه است، قدار نور عبور کرده از درگیری عملی م اندازه حاصل از کهرا نامند و عدد دوم  می

T-Number  یا به عبارتیT-Stop ی دییافراگم دو عیدد    از دریچه معیّنگویند. بنابراین ممکن است برای یک قطر  می

F-Stop  وT-Stop ی مذکور دو عدد  در نظر گرفته شود. در مثال باال برای دریچهf/2  وT/2.8 گیریم. را در نظر می 

ای یا تنها  های حرفه شود. در لنز ی دیافراگم نوشته می بر روی حلقه F-Stopای عموماً تنها اعداد  های غیر حرفه در لنز  

-Fبا دو رنیگ متفیاوت )معمیوالً اعیداد      T-Stopو  F-Stopی اعداد  شود یا هر دو مجموعه نوشته می T-Stopاعداد 

Stop  به رنگ قرمز و اعدادT-Stop )شود. هنگیامی کیه هیر دو سیری اعیداد       نوشته می به رنگ سفیدF-Stop  وT-

Stop ی دیافراگم دارییم، بیرای محاسیبه و تنظییم دقییق نیوردهی تصیویر از اعیداد          را بر روی حلقهT-Stop   و بیرای

ای جدییید بییا  هییای حرفییه در لنییز کنیییم. اسییتفاده مییی F-Stopی میییزان عمییق میییدان تصییویر از اعییداد   محاسییبه

 اختالف چندانی با هم نداشته باشند. T-Stopو  F-Stopشود که اعداد  بسیار دقیق لنز سعی می( Coatingپوشش)
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 ات جانبی دیافراگمتأثیر   

ی دیافراگم بیر مقیدار نیور ورودی بیه      کنترل نوردهی تصویر است. باز و بسته شدن دریچه٬ترین کارکرد دیافراگم اصلی  

 ات دیگری نیز دارد:تأثیراما دیافراگم غیر از نوردهی  دهد و تغییر میو نوردهی تصویر را  گذارد می تأثیردوربین 

 کنترل خطاهای لنز -   

کننید. دییافراگم در    هایی در تصویر ایجاد مییرادای و دقیق ساخته شوند، خطاهایی دارند و ا ها هر قدر هم که حرفه لنز  

باز یا بسییار بسیته تشیدید    بسیار های  دارد. اغلب خطاهای لنز در دیافراگم تأثیرتشدید یا تضعیف بسیاری از این خطاها 

اسیت کیه بیه     « مییانی هیای   دییافراگم  »بیه هنگیام ثبیت هیر تصیویر      هیا   اگمدییافر   تیرین   از ایین رو مناسیب   شیوند.  می

کنند در هر موقعیتی با  ان، تصویربرداران و عکاسان حداالمکان سعی میبردار فیلممعروف است. « Optimum»دیافراگم

شیرایط   یا نورپردازی صیحنه(  ND فیلتربر نوردهی )مثالً با تغییر سرعت شاتر یا استفاده از  مؤثرتغییر سایر متغیرهای 

ر هر د Optimumدیافراگم  استفاده کنند. Optimumای تنظیم کنند تا بتوانند از دیافراگم  نوردهی تصویر را به گونه

 Optimumتیر از بیازترین دییافراگم لنیز را دییافراگم       دو یا سه استاپ بسته»معموالً  لنزی عدد دیافراگم خاصی است.

 خواهید بیود.   f/5.6ییا   f/4در ایین لنیز    Optimumباشد، دییافراگم   f/2مثالً اگر بازترین دیافراگم لنزی «. گویند می

 نیست. f/11بسته تر از  معموال Optimumدیافراگم 

 کنترل عمق میدان تصویر -   

تیر باشید،    دیافراگم است. هر قدر دیافراگم بسته (Depth of field)بر عمق میدان تصویر  مؤثریکی از چندین متغیر   

 توان با سایر متغیرهیای   عمق میدان، می یمعیّنخواهد بود و برعکس. در صورت نیاز به میزان  تر بیشعمق میدان تصویر 

ای تنظیم کرد که بتوان از دیافراگم  نوردهی تصویر را به گونه ND فیلترسرعت شاتر و نورپردازی، بر نوردهی نظیر  مؤثر

 f/8و بیا دییافراگم    ND فیلتیر ای بتیوان بیدون اسیتفاده از     استفاده کرد. به عنوان مثال ممکن است در صیحنه  یخاص

 صیورت در ایین  عمق مییدان تصیویر زییاد باشید.     در این حالت است  اما ممکن ،به دست آورد نرمالبا نوردهی تصویری 

ازای میزان افت نیور حاصیل از آن، دییافراگم را بیاز     ه استفاده کرد و ما ب ND 0.9)خاصی )مثالً  ND فیلترتوان از  می

اما  ،تغییر باقی خواهد ماند در نتیجه نوردهی تصویر بینمود(؛ استفاده  f/2.8از  می توان f/8کرد )در این مثال به جای 

دازی و مقیدار  شود. از سوی دیگر گاه برای رسیدن به عمق میدانی زیاد، صحنه آن گونه نورپر عمق میدان تصویر کم می

 ای استفاده کرد. شود که بتوان از دیافراگم بسته ای زیاد می نور صحنه به اندازه

 

 در نوردهی تصویر« شاتر»و « دیافراگم » متقابل ی  رابطه   

دوربین )یا بیه   گر حسکه این نور باید به  را کند و شاتر مدت زمانی دیافراگم مقدار نور ورودی به دوربین را کنترل می  

نیاز داریم. مثالً « سرعت شاتر – عدد دیافراگم»کند. بنابراین به هنگام ثبت هر تصویر به زوجی از  تعیین می فیلم( بتابد،

زمیانی حاصیل    نرمیال  ی مورد نظر تصیویری بیا نیوردهی    ممکن است با راهنمایی نورسنج دوربین دریابیم که در صحنه

(« شصتم ثانیه -و سرعت شاتر یک 2دیافراگم »شود که از زوج  می
60

1
/2(

s

Tf   تیوان در   کنییم. البتیه میی   استفاده

بیه دسیت دهنید، میثالً      نرمیال گری را نیز محاسبه و انتخاب کرد که باز هم تصویری با همان نوردهی های دی جا زوجاین

زمیان   هیم و  (به دوربین دو برابر می شیود  ورودی نور که در این حالت)توان یک استاپ دیافراگم بازتری انتخاب کرد  می

یابید کیه بیه     که در این حال نور وارد شده به دوربین نصف زمان قبل اجازه می) دنموتر  یک استاپ سرعت شاتر را سریع

. بنابراین در این مثال زوجِ ()فیلم( دوربین بتابدگر حس
s

Tf
125

1
/4.1/      نیز همان نوردهی قبیل را حاصیل خواهید
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را محاسبه و استفاده کرد که  اتراز دیافراگم و سرعت ش توان چندین زوج مختلف ای می کرد. به این ترتیب در هر صحنه

توانند همان مییزان نیوردهی    های دیگری نیز می همگی تصاویری با نوردهی مشابه حاصل خواهند کرد. در مثال باال زوج

 را حاصل کنند، از جمله:

)
8

1
/6.5/(

S

Tf  ،)
15

1
/4/(

S

Tf  ،)
30

1
/8.2/(

S

Tf  

 

ویژگی با هیم   چند سبب داشتنبه  ،های مختلف، هر چند نوردهی مشابهی دارند کارگیری این زوجتصاویر حاصل از به   

 متفاوت هستند:

 یتیر  بییش تری داشته باشد، تصویر حاصل از آن عمق میدان  هر قدر زوج مورد استفاده دیافراگم بسته عمق میدان: -1  

 و برعکس. خواهد داشت

تری داشته باشد، در تصویر حاصیل از آن   هر قدر زوج مورد استفاده سرعت شاتر سریع :های متحرک وضوح موضوع -3  

 های متحرک وضوح بهتری خواهند داشت. موضوع

دارند تصاویری با بیشیترین کیفییت و بیا حیداقل خطیا )خطاهیای        Optimumاستفاده از زوج هایی که دیافراگم  -2  

 .حاصل از لنز( ایجاد می کند

در صورتی که یکیی از    نور صحنه، مقدار گیری )فیلم( به نور و اندازه گر حسمیزان حساسیت  نظر گرفتن دربا نورسنج   

کند. مثالً پیس از دادن   میبرایش تعیین شود، بخش دیگر زوج را به تصویربردار اعالم )دیافراگم یا سرعت شاتر( دو زوج 

کیار   2خیواهیم بیا دییافراگم     کنیم که میی  ورسنج تعیین میگیری مقدار نور صحنه، برای ن عدد حساسیت به آن و اندازه

گاه نورسنج عدد سرعت شاتر متناسب )مثالً کنیم، آن
S

T
60

1
کند. بیا انتخیاب ایین زوج بیه دسیت آمیده،        را اعالم می )/

 شود. تصویری با نوردهی مورد نظر حاصل می

 

 های انتخاب دیافراگم روش   

 هایی برای انتخاب دیافراگم مناسب وجود دارد: نمای ویدیویی، روشبه هنگام ثبت هر    

 استفاده از نورسنج داخلی دوربین -1   

 (Through The Lens)شیود کیه بیه نورسینج      نورسنجی تعبیه می ،های ویدیویی و در پشت لنز درون دوربیندر   

TTL          معروف است. وقتی دیافراگم دوربین در حالت خودکیار باشید، ایین نورسینج روشینایی چنید نقطیه از تصیویر را

دوربیین   گیر  حیس و با توجه به حساسییت  )یا تنها یک نقطه یا ناحیه را نورسنجی می کند( گیرد  سنجد و معدلی می می

دیافراگم مناسب را بیه طیور خودکیار     ٬)که از قبل برایش تعریف شده است( و سرعت شاتر انتخاب شده بر روی دوربین

چرخانید،   ی دییافراگم را میی   جا که این نورسنج به موتور کوچکی بر روی لنز متصل است کیه حلقیه  کند. از آن تنظیم می

تیرین   شیود. بنیابراین یکیی از سیاده     موتور به طیور خودکیار تنظییم میی    ی  دیافراگم مناسب با دستور نورسنج به وسیله

قیرار دهییم تیا دوربیین      Auto)های انتخاب دیافراگم آن است که دیافراگم دوربین را در حالت خودکار )وضیعیت   روش

اه خواهد اما این وضعیت همانند هر وضعیت خودکار دیگری با خطاهایی واضح همر ،خود دیافراگم مناسب را تنظیم کند

 از جمله: .بود
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انتخاب خواهید   راچه باید تر از آن دوربین، دیافراگمی بسته ای روشن قرار داشته باشد، زمینه الف( اگر موضوع مقابل پس  

گییرد و در نتیجیه    هیای مختلیف تصیویر میی     معدلی از روشنایی بخیش  Averageدر حالت زیرا نورسنج دوربین  کرد؛

کنید و   انتخاب و اعمال میی  را چه بایدتر از آن کند و دیافراگمی بسته یر سنجش خود لحاظ مزمینه را نیز د روشنایی پس

 نرمالای با روشنایی  زمینه یعنی موضوع به صورت تیره در برابر پس ؛نتیجه تصویری تقریباً ضد نور از موضوع خواهد بود

حل وجود دارد: یکیی ایین اسیت کیه دییافراگم دوربیین را در حالیت دسیتی          دیده خواهد شد. برای رفع این ایراد دو راه

(Manual)  دییافراگم  »کیه در همیان حالیت    آن کنییم و دیگیر   دهیم و خود دیافراگم را تا روشن شدن موضوع بیاز   قرار

دو استاپ  -یکیی  صورت خودکار دیافراگم دوربین به اندازهزنیم. در این حالت به برا  Back Lightی  ، دکمه«خودکار

 آید. شود و تصویر از حالت ضد نور تا حدودی بیرون می باز می

متمرکیز بیر آن تابییده باشید، دوربیین       پرشیدت و  ای تیره قرار داشیته باشید و نیوری    زمینه ب( اگر موضوع مقابل پس  

کنید و   زمینه را نیز در سنجش خود لحاظ می نورسنج تیرگی پس کرد؛ زیرامیزان الزم انتخاب خواهد دیافراگمی بازتر از 

( Over exposedروشین )  بشدتموضوع در تصویر،  نتیجهدر کند.  انتخاب و اعمال می راباید  آنچه دیافراگمی بازتر از

کیه دییافراگم دوربیین را در    حل وجود دارد: یکی این اد دو راه. برای رفع این ایرثبت خواهد شد زمینه نسبتاً روشن و پس

دییافراگم  »کیه در همیان حالیت    نوردهی موضوع ببنیدیم و دیگیر آن   شدن نرمالحالت دستی قرار دهیم و دیافراگم را تا 

و  دو اسیتاپ بسیته   -یکیی  را بزنیم. در این حالت به صورت خودکار دیافراگم دوربیین   Spot Lightی  ، دکمه«خودکار

 شود. نوردهی تصویر اصالح می

( نورسنجی میی کنید   Averageدو خطای فوق به این دلیل رخ می دهند که نورسنج دوربین ویدیو در حالت معدل )  

مختلف درون کیادر، معیدلی از مقیادیر سینجش شیده را بیه عنیوان         سطوحموضوع ها و روشنایی  پس از سنجشیعنی 

 Irisد. اگیر بیا گزینیه هیایی نظییر      میی کنی   را بر اساس این معدل تنظیمو دیافراگم  روشنایی صحنه در نظر می گیرد

window  از تصویر که سوژه اصیلی در آن  که در برخی دوربین های ویدیو وجود دارد نورسنجی را به ناحیه یا نقطه ای

 قرار گرفته است محدود کنیم این خطاها رخ نخواهند داد.

و دییافراگم  در اختیار کاربر گذاشته تنظیم)نوردهی( مناسبی را  ،ج( ممکن است در شروع نما دیافراگم خودکار دوربین  

اما در حین نما با اتفاقی کوچک این تنظیم بیر هیم خواهید خیورد.      ،تنظیم شده نوردهی قابل قبولی به دست داده باشد

الً با حرکت دوربیین و  کند یا مث ای از مقابل دوربین،دیافراگم به صورت خودکار تغییر می ء روشن یا تیره مثالً با عبور شی

در اصیالح  ترین روش  کند. مناسب تر از صحنه، دیافراگم به صورت خودکار تغییر می ر یا تیرهت ای روشن دیده شدن ناحیه

دیافراگم از حالیت خودکیار   ٬و پیش از ضبط نماپس از تنظیم درست نوردهی  ،آن است که در شروع کار گونه مواقعاین 

کیه در برخیی دوربیین هیای وییدیو وجیود دارد        Iris responseییا از گزینیه    قرار گیردخارج شود و در حالت دستی 

 .واکنش نورسنج دوربین را به تغییرات روشنایی کند نمودسرعت استفاده نمود و 

 

 استفاده از نورسنج دستی -3   

از نورسنجی دسیتی اسیتفاده کیرد. در ایین      ASAتوان پس از دانستن میزان حساسیت دوربین ویدیویی در واحد  می  

سیپس نیور    کنییم.  خود را برای نورسینج مشیخص میی   ی  حال عدد حساسیت دوربین و عدد سرعت شاتر مورد استفاده

کنید. دییافراگم    سنجیم. در نتیجه نورسنج عدد دییافراگم مناسیب را اعیالم میی     نورسنج می کمکصحنه یا موضوع را به 

در  تیر  بییش کنییم. البتیه ایین روش انتخیاب دییافراگم       نز انتخاب و تصویربرداری را شروع میپیشنهاد شده را بر روی ل

 توان آن را به تصویربرداری نیز تعمیم داد. اما می ،ی رایج استبردار فیلم
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 «هاشورالگوی »استفاده از  -2   

الگیوی  ) Zebra patternاز امکیانِ  توان  در تصویربرداری پرتابل که تجهیزات تنظیم فنی تصویر در اختیار نیست می  

 فیلتر، برای تنظیم نوردهی تصویر )انتخاب دیافراگم، سرعت شاتر و شده استهای ویدیویی تعبیه  که در دوربینهاشور( 

ND .مناسب( استفاده کرد 

 

 «گر شکلِ موج نمایش»استفاده از  -3   

 Wave-formنیوعی اسیلوسیکوپ اسیت کیه      ،تنظییم فنیی تصیویر    بیرای  یکی از ابزارهای الکترونیکی بسیار دقیق  

monitor بیه شیکل    هیم  شود. این دستگاه که هم در استودیوها و واحیدهای سییار و   گر شکلِ موج( نامیده می )نمایش

آن،  تیوان بیا تفسییر ایین شیکل و تغیییر       دهد و می سیگنال ویدیویی را نمایش میرتابل وجود دارد، به شکل گرافیکی پ

و  (Master black)«سیطح سییاهی  »، (Exposure)«نیوردهی »های اصیلی تصیویر وییدیویی نظییر      ویژگیاز برخی 

توان دیافراگم مناسب را انتخاب کیرد. ایین    ها را تنظیم کرد. با این دستگاه به راحتی و به دقت می«الیت های»وضعیت 

 ترین روش انتخاب دیافراگم در تصویربرداری است. روش دقیق

 

 (Depth of field)«تصویر عمق میدان»های کنترل  روش   

 استفاده کرد: ها و ترفندهای زیر توان از روش می برای کاهش یا افزایش عمق میدان   

 یانورپردازی صحنه )افزایش . شود و برعکس می تر بیشتری استفاده کنیم، عمق میدان تصویر  هر قدر دیافراگم بسته -  

 .ی بازتر یا بسته تر را فراهم کندصحنه( می تواند امکان انتخاب دیافراگمنور مقدار کاهش 

شیود و   میی  تیر  بیشباشد(، عمق میدان تصویر تر  Wideتر باشد )لنز  ی کانونی لنز مورد استفاده کوتاه هر قدر فاصله -  

 برعکس.

باشید، عمیق مییدان     تیر  بییش کنییم(   ی دوربین تا موضوع اصلی )موضوعی که بر روی آن فوکوس می هر قدر فاصله -  

 شود و برعکس. می تر بیشتصویر 

 تیر  کیم باشید، عمیق مییدان تصیویر     تیر   بزرگ ی و عکاسیبردار فیلمدوربین  Gate یا ویدیو دوربین گر حسهر قدر  -  

 احتیاج است( و برعکس. یتر«تله»به لنز  Gateیا  گر حساین  شود )زیرا برای پوشش می

 خواهد بود و برعکس.  تر کمفته شود، عمق میدان تصویر گر نظر در تر کوچک ،ی اغتشاش هر قدر قطر مجاز دایره -   

را بیاز  ازای آن دییافراگم  ه ش نوردهی خواهیم توانست که ما بی اگر از سرعت شاتر سریع استفاده کنیم، به دلیل کاه -  

تیوان بیا اسیتفاده از     یابد. بیرعکس میی   عمق میدان تصویر کاهش میشود، ولی  ه این ترتیب نوردهی جبران میکنیم و ب

 ، به دیافراگم بسته و عمق میدان زیاد دست پیدا کرد.«سرعت شاتر کُند»

نییاز   ND فیلترچنان زیاد نیست که به که نور آنشرایطی )صحنه ای با شدت روشنایی متعادل در  ND فیلتراگر از  -  

آن دیافراگم را باز کنیم. بیه ایین ترتییب     ازایه ما بیابد. سپس خواهیم توانست  باشد( استفاده کنیم، نوردهی کاهش می

 یابد. شود اما عمق میدان تصویر کاهش می نوردهی جبران می

چنیان کیم   که نیور آن شرایطی )صحنه ای با شدت روشنایی متعادل در  «(Gain up)مثبت  الکترونیک گین»اگر از  -  

آن  ازایه بی  میا یابید و سیپس خیواهیم توانسیت      مثبت نیاز باشد( استفاده کنیم، نوردهی افزایش میی  گیننیست که به 

 یابد. عمق میدان تصویر افزایش می ولی ،شود می کنترلدیافراگم را ببندیم. به این ترتیب نوردهی 
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 زییاد چنیان  که نور آن شرایطی)صحنه ای با شدت روشنایی متعادل در  «(minus dBالکترونیک منفی) گین» اگر از -  

آن  ازایه بی  میا یابید و سیپس خیواهیم توانسیت      نیست که به گین منفی نیاز باشد( استفاده کنیم، نوردهی کیاهش میی  

 یابد. شود اما عمق میدان تصویر کاهش می دیافراگم را باز کنیم. به این ترتیب نوردهی جبران می

اما به طیور غییر مسیتقیم کیم      ،ندارد تأثیرصحنه بر میزان عمق میدان مستقیماً عناصر در ی چیدمان  هر چند نحوه -  

زمینیه،   هیای پییش   ق مییدان کیم اسیت، اگیر موضیوع     کند. وقتی عمی  بودن یا زیاد بودن عمق میدان تصویر را آشکار می

هیا از   اما اگر این موضوع ،به چشم نخواهد آمدچندان ، کم بودن عمق میدان شوندنزدیک  به هم زمینه زمینه و پس میان

  کم بودن عمق میدان به چشم خواهد آمد. دور شوند،هم 

 خواهد بود. تر کمداشته باشد عمق میدان  یتر بیشهرقدر تصویر به هنگام نمایش یا چاپ بزرگنمایی  -   

 ی خواهد داشت.تر کمتری نگاه کنیم عمق میدان  هرقدر تصویر را از فاصله نزدیک -   

 گذارند: می تأثیرمتغیرهای زیر بر میزان عمق میدان تصویر  ،بنابراین   

 دیافراگم 

 سرعت شاتر 

 فیلتر ND 

 ی کانونی لنز فاصله 

 اصلیی دوربین تا موضوع  فاصله 

 یا فریم فیلم( دوربین گر حسی  اندازه( 

 ی اغتشاش قطر مجاز دایره 

 الکترونیک گین (Electronic gain ) / بیر   «گیین الکترونییک مثبیت   »ناخوشایند ات جانبی تأثیرالبته به دلیل

عمیق   افزایشبرای  آناستفاده از  ،کنتراستو  ها رنگاشباع وضوح،  میزان نویز، های تصویر نظیر سایر شاخصه

عارضه جیانبی ناخوشیایندی در تصیویر    « گین الکترونیک منفی». هرچند شود میدان تصویر چندان توصیه نمی

ایجاد نمی کند بلکه حتی باعث کاهش نویز تصویر نیز می شود اما به دلییل تیاثیر نیاچیزش در کیاهش عمیق      

 .میدان تصویر، استفاده از آن برای چنین منظوری رایج نیست

 صحنهدر عناصر ن ی چیدما نحوه 

 افزایش یا کاهش( مقدار نور صحنه از طریق نورپردازی تغییر( 

 تصویر هنگام نمایش یا چاپ میزان بزرگنمایی   

 تصویر رؤیت ی هفاصل 
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 الکترونیک گین  

 

شود. هر قدر سییگنال   سیگنال ویدیویی اطالق میقدرت گویند، به  مینیز « بهره»یا « توان»که به آن  (Gain«)گین»  

باالتری خواهید داشیت و در نتیجیه     (Exposure)«نوردهی»باالتری داشته باشد، تصویر حاصل از آن « توان»ویدیویی 

چه سییگنالی ایین سیطح    داشته باشد و چنان یمعیّن« توان» ، آن است کهنرمالشود. سیگنال ویدیویی  تر دیده می روشن

خواهید داشیت.    (Normal exposed)«ینرمیال نیوردهی  »را داشته باشید، تصیویر حاصیل از آن     «گین»استاندارد از 

 Under) «نرمیال از  تیر  کیم تصیویری بیا نیوردهی    »، شته باشدتری از این سطح استاندارد دا پایین «گین»سیگنالی که 

exposed)  نرمیال از  تیر  تصویری با نیوردهی بییش  »، اشته باشدسطح استاندارد د باالتر از این «گین»و سیگنالی که» 

(Over exposed)  حاصل خواهد کرد.تصویرUnder exposed تیر و تصیویر    تاریکOver exposed  تیر از   روشین

 د بود.نخواه نرمال حالت

 

 :«گین»ی  کننده  عوامل تنظیم   

های نسبتاً یا کامالً تارییک،   تصویر باالتر خواهد بود. در صحنه گینباشد،  تر بیشهر قدر نور صحنه / مقدار نور صحنه -  

توان مقدار نور صحنه را تیا   تاریک خواهند بود. با نورپردازی می بشدتتصاویر حاصله پایین است و تصاویر نسبتاً یا  گین

 افزایش داد. دلخواهی  اندازه

 یر باالتر خواهد بود.تصو گینهر قدر دیافراگم لنز بازتر باشد، / دیافراگم -   

کند. از ایین رو هرچیه سیرعت     فریم تصویر را تنظیم می ویدیویی، مدت زمان نوردهی هر دوربین شاتر/ شاترسرعت  -  

 تر خواهد بود. تصویر پایین گینو  کمترها  تر باشد، زمان نوردهی فریم سریع شاتر

تصیویر را کیاهش    گیین شیود و   دوربین میی  گر حسمانع از رسیدن درصدی از نور صحنه به  NDفیلتر / NDفیلتر  -  

 دهد. می

تنظییم کیرد. گیاه     دلخواهو در نتیجه نوردهی و روشنایی تصویر را در حد  گینتوان  گیری از این چهار عامل می با بهره  

اما مقدار نور صحنه آن قدر کم است که باز کیردن کامیل    ،ای تصویربرداری کنیم از واقعه« حتماً»در موقعیتی مجبوریم 

شیود.   تصویر را به حد استاندارد برساند و تصویر تاریک میی  گینتواند  دیافراگم یا کند کردن نسبی سرعت شاتر نیز نمی

ک در دوربیین  استفاده از امکانی الکترونی ،تنها راه حل شته باشدچه در این حالت امکان نورپردازی صحنه وجود ندا چنان

تغییر سیرعت  که شود. البته باید به یاد داشته باشیم  ( نامیده میElectronic gain) «گین الکترونیک»ویدیو است که 

تصویر چندان صالح نیسیت کیه    گیناز این رو برای تغییر  .ی حرکات موضوع و دوربین دارد ی آشکار بر جلوهتأثیرشاتر 

تصویر،  گینبرای تغییر  شویممجبور اگر ت با تغییر دیافراگم به هدف خود برسیم. سرعت شاتر را تغییر دهیم و بهتر اس

تیوان   می هستند در حالتی که دوربین و موضوع کامالً ثابتفقط سرعت شاتر را تغییر دهیم، این تغییر باید جزیی باشد. 

 از هر سرعت شاتری )هر قدر سریع یا کند( استفاده کرد.  

فیایر( اسیت کیه     کننیده )آمپلیی   در واقع نوعی تقوییت « الکترونیک مثبت گین »تر  به تعبیر دقیقیا « الکترونیک گین»  

در نتیجیه نیوردهی و    .کنید  تقوییت میی   دلخواهی  وقتی فعال شود، توان سیگنال ویدیویی را به صورت مصنوعی تا اندازه

تقوییت   6dB+تصویر به میزان  گیناست. هر بار که  (dB)بل  دسی ،گینیابد. واحد تقویت  روشنایی تصویر افزایش می

 گیین »یابید. از   معادل یک اسیتاپ بیاز کیردن دییافراگم افیزایش میی      دو برابر یعنی شود، نوردهی )روشنایی( تصویر  می
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د ات نامطلوب زیر را بر تصیویر خواهی  تأثیرزیرا  ،که ناچار هستیم، باید استفاده کنیم موقعیتیتنها در « الکترونیک مثبت

 گذاشت:

 (.91تصویر ) شدن تصویربرفکی شدن  ̋نویزی یا اصطالحا و در نتیجه «نسبت سیگنال به نویز»کاهش  =   

 
 11تصویر 

 تصویر کنتراستافزایش  -   

 تصویرهای  نسبی میزان اشباع رنگ کاهش -   

 بی وضوح به دلیل برفکی شدن تصویرکاهش نس -   

 dBالکترونیک دوربین ویدیو روی صیفر   گزینه گینکه به تقویت مصنوعی سیگنال نیازی نیست، باید  در مواقع عادی  

مورد نیاز را  گینتوان به فهرست تنظیمات دوربین مراجعه و میزان  می و در صورت نیاز به تقویت مصنوعی،تنظیم شود 

الکترونییک   گیین دیگر نیز در ارتباط با گزینه ها دو  الکترونیک، در برخی دوربین گیناصلی  گزینهانتخاب کرد. عالوه بر 

 وجود دارد:

 Hyper Gain گزینه( 1   

معروف است، سییگنال وییدیویی را بیه مییزان      Super Gainیا  Turbo Gainها به  که در برخی دوربین گزینهاین   

 کند. تقویت می 48dB+یا  36dB+بسیار شدید مثالً 

 AGC گزینه( 3   

بیه معنیای تنظییم     Automatic Gain Controlمخفف  (AGCتصویر است  گینتنظیم خودکار  ،گزینه کار این   

بیه   خیص بدهید را فعال کنید، دوربین هر جا که الزم بداند و به هر میزان کیه تشی   گزینهاست(. وقتی این  گینخودکار 

یگر ممکن اسیت بیا خطیا    همانند هر مدار خودکار د AGCدهد. عملکرد مدار  تصویر را افزایش می گینصورت خودکار 

 ی این خطاها: بنابراین استفاده از آن باید با دقت نظرهایی همراه باشد. از جمله همراه باشد.
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صیحنه بیه قیدر    در ای تنظیم باشد، ممکن است نور  بر روی عدد نسبتاً بسته )دستی( اگر دیافراگم دوربین در حالت غیرخودکار -  

بیه   AGCو در نتیجه میدار   شدتواند وارد دوربین شود تصویر تیره خواهد  ی کافی نمی اما چون به اندازه ،داشته باشد کافی وجود

کنید حتماً دیافراگم دوربین را در حالت خودکار قیرار دهیید تیا ابتیدا      استفاده می AGCخواهد داد. بنابراین وقتی از  گینتصویر 

 گیین تصویر را تنظیم کند و اگر در موقعیتی، بازترین دیافراگم نییز نتوانسیت نیوردهی و     گیندوربین با تغییر دیافراگم، نوردهی و 

 .افزایش دهدتصویر را  گیننیاز  به میزان مورد AGCتصویر را به سطح استاندارد برساند، آن گاه مدار 

رنگ را کامالً در قیاب   ممکن است در حین تصویربرداریِ یک نما، دوربین در حین حرکت برای لحظاتی سطحی تیره -  

چنیان تییره و تارییک     کنید و تصمیم دارید سطح یا داالن موردنظر در تصیویر هیم   بگیرد یا مثالً از داالن تاریکی گذر می

 گیین ا گذر از داالن تاریک فعال باشد، دوربین به هنگام در قاب گرفتن سطح تیره ی AGCدر این حالت دیده شود. اگر 

 کند که تغییری نامطلوب است. را اضافه میتصویر 

« کیفییت تصیاویر آن  »تیر از   هیم بسییار م  ،«ثبت یک رویداد»زمانی استفاده کنید که  فقط« الکترونیک مثبت گین»از   

باید  کیفیتی با هرتصاویر خبری و مستند که امکان تکرار و بازسازی ندارند و آن دسته از به هنگام ثبت  تنها باشد یعنی

هیا ثبیت    ضبط شوند و در صورتی که زمان و تجهیزات نورپردازی الزم را در اختیار نداریم تا تصیاویری بیا کیفییت از آن   

 م.الکترونیک مثبت استفاده کنی گینکنیم، مجاز هستیم که از 

وجیود دارد   Minus dBیا بیه عبیارتی   « الکترونیک منفی گین»های ویدیویی، امکان دیگری به نام  در برخی دوربین  

است و به صیورت مصینوعی تیوان سییگنال و نتیجیه نیوردهی تصیویر و        « الکترونیک مثبت گین»آن برعکس  تأثیرکه 

تغیییر   6dB-ییا   3dB-تنهیا تیا حید     «الکترونیک منفی گین»ها  دهد. البته در غالب دوربین روشنایی آن را کاهش می

الکترونییک   گیین »از این رو  . گذارد بر نوردهی می استاپ دیافراگم( یا یک ثیری بسیار جزئی ) در حد نیمأکند که ت می

بیر  آن ات جیانبی  تیأثیر به هنگیام اسیتفاده از آن   بلکه  ،شود نوردهی تصویر چندان استفاده نمی به منظور کاهش «منفی

اغلب در صحنه هایی با میزان روشنایی قابل کنترل که ظاهرا نیازی به تقویت یا تضیعیف  تصویر مورد نظر است. در واقع 

کیاهش   استفاده می کنیم و نیوردهی تصیویر را   6dB-یا  3dB-به اندازه  «الکترونیک منفی گین» الکترونیک ندارند از 

 گیین »ات جیانبی  تیأثیر  لیی و جبران شودکنیم تا نوردهی تصویر  استاپ دیافراگم را باز می یا یک دهیم و سپس نیم می

 بر تصویر رخ دهد. «الکترونیک منفی

که ایین کیاهش در نیواحی     تصویرعبارت است ازکاهش نویز  بر تصویر «الکترونیک منفی گین»جانبی  تأثیرمهمترین   

 خواهد بود. تری تصویر مشهود تیره

، انجام داده اییم  Low keyوقتی نورپردازی  است، مثال فرا گرفتهدر مواردی که بخش زیادی از تصویر را تیرگی  بنابراین  

در برخیی دوربیین هیای     شیود.  نویز نواحی تیره توصییه میی   نویز بویژه به دلیل کاهش« الکترونیک منفی گین»استفاده از 

 گیین »، در صیورت نییاز   «الکترونییک مثبیت   گین»که عالوه بر گونه ای تنظیم کرد ه را می توان ب AGCگزینه ویدیو، 

 .گفته می شود Minus AGCکه به این گزینه  را نیز بصورت خودکار به تصویر اعمال کند« الکترونیک منفی
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 تغییر نوردهی خودکار 

 

وجیود   (AE shift / Auto Exposure Shift« )تغییر نوردهی خودکار» به نام گزینه ایهای تصویربرداری  در دوربین  

 دییافراگم »تنهیا در حالیت    . ایین گزینیه  دیده می شود  Iris overrideیا   Irisتحت عنوان ها دوربین  که در برخیدارد 

تنظیم باشد، نورسنج دوربین بر اساس مقیدار   EVبر روی صفر  گزینهاین  اگرکند.  عمل می «نوردهی خودکار»یا  «خودکار

طیور  ه دهد و بی  مناسب را تشخیص می دیافراگم ٬ها نظیر سرعت شاتر ویژگی دوربین و سایر گر حسنور صحنه، حساسیت 

از  تیر  بین به میزان یک اسیتاپ بییش  تنظیم شود، نورسنج دور EV 1+اگر این امکان بر روی  ولیکند  خودکار تنظیم می

نرمیال   بازتر از حالیت را  دیافراگمیعنی احتماالً یک استاپ  کند د، نوردهی تصویر را تنظیم میده چه مناسب تشخیص میآن

چیه  از آن تیر  کیم به میزان نیم اسیتاپ   نورسنج دوربین تنظیم شود؛ EV 0.5-اگر مثالً این امکان بر روی  کند و انتخاب می

 نرمیال  حالیت تیر از   بسیته را  دییافراگم کند یعنی احتماالً نیم استاپ  دهد، نوردهی تصویر را تنظیم می مناسب تشخیص می

ای که همیواره تصیویر بیا     است، به گونه« تغییر وضعیتِ نوردهی خودکار»به معنای « AE Shift»کند. در واقع  انتخاب می

 تاً با درجات زیر قابل تغییر است:به دست آید. این امکان عمد نرمالاز  تر کمیا  تر بیشنوردهی 

…، -2.0
EV، -1.5

EV، -1.0
EV، -0.5

EV، 0EV، +0.5
EV، +1.0

EV، +1.5
EV، +2.0

EV، … 

کنییم کیه نیوردهی     دهیم، بیه دوربیین اعیالم میی     افزایش می EV 1.0+را از صفر به عدد  AE Shiftدر واقع وقتی   

 EV 1.0-را از صیفر بیه عیدد     AE Shiftتنظیم کند و وقتیی کیه    نرمالاز حد  تر بیشتصاویر را به میزان یک استاپ 

تنظیم کند. هیر   نرمالاز حد  تر کمکنیم که نوردهی تصاویر را به میزان یک استاپ  وربین اعالم میدهیم، به د کاهش می

را از صفر به سمت اعیداد مثبیت    AE Shiftبه دست آیند،  نرمالتر از حالت  تر یا تیره گاه بخواهیم تصاویر قدری روشن

 دهیم. یا اعداد منفی تغییر می

 است:دو وضعیت زیر دو مثال از کاربرد این امکان    

.در چنیین  )مثل صحنه های برفیی(  هستندهای اصلی صحنه همگی سفید  کنیم که موضوع ای کار می گاه در صحنه -1  

 را ای بسیته  دییافراگم  صیحنه  نیور  مقیدار  بیودن  زیاد با تشخیص دوربین نورسنج ٬در حالت نوردهی خودکار صحنه ای

 در ایین حالیت   د.نشیو  سفید و روشین دییده نمیی    کافی اندازه به صحنه های موضوع نتیجه در کند می تنظیم و انتخاب

تیر ثبیت و موضیوع ییا      روشنقدری تصاویر  ،را به سمت اعداد مثبت تغییر داد تا به صورت خودکار AE Shiftتوان  می

 د.نتر بازسازی شو اصلی تا حدودی با روشنایی طبیعی های موضوع

در  هستند. در چنیین صیحنه ای  های اصلی صحنه همگی سیاه  کنیم که موضوع یا موضوع ای کار می گاه در صحنه -3  

کند  بازی را انتخاب و تنظیم می دیافراگمکم بودن مقدار نور صحنه  با تشخیصنورسنج دوربین  ٬حالت نوردهی خودکار

را بیه   AE Shiftتیوان   در این حالت میی  د.نشو ده نمیزه ی کافی سیاه و تاریک دیهای صحنه به اندا جه موضوعدر نتی

بیا  های اصلی تا حیدودی   تر ثبت و موضوع یا موضوع تیره ه صورت خودکار تصاویر قدریسمت اعداد منفی تغییر داد تا ب

 د.نتر بازسازی شو روشنایی  طبیعی

دیافراگم را تغییر می دهد اما در دوربین هیای نیمیه حرفیه ای ممکین      ، AE Shiftدر دوربین های حرفه ای گزینه   

 است این گزینه به جای تغییر دیافراگم سایر گزینه ها نظیر سرعت شاتر یا گین الکترونیک را تغییر دهد.
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 شاتر 

 

 کنیم: می ابتدا چند مفهوم مرتبط را بررسی (Shutter)«شاتر»برای درک بهتر کارکرد   

 (  Persistence of vision)« پایداری دید»   

اسیت. وقتیی ییک تصیویر بیرای      « ماند دید پس»یا به عبارتی « پایداری دید»ی  یکی از خصوصیات چشم آدمی پدیده  

ثانییه اثیر آن در ذهین بیننیده      0.1ای به بیننده نشان داده شود و سپس از مقابل دیدگان او حذف شود، به مدت  لحظه

چنیان آن  ثانیه )پس از حذف تصیویر( هم  0.1بیننده به مدت نی هر چند تصویر دیگر وجود ندارد، باقی خواهد ماند، یع

را پیی در پیی بیه    مجیزا  تصیویر   19در هر ثانیه بییش از   ٬بیند. بنابراین اگر بتوانیم بر روی پرده یا صفحه نمایش را می

تواند این تصیاویر را   ماند این تصاویر در ذهن بیننده در هم خواهد آمیخت، در نتیجه بیننده نمی ، پسبیننده نشان دهیم

ها را به صورت تصویری پیوسته ادراک خواهد کرد. این پدییده اسیاس پییدایش تصیویر متحیرک       از هم مجزا ببیند و آن

 است.

   [Frame Per Second (FPS)  /Frame rate] «فریم در ثانیه»   

ی یا تصویربرداری در واقع همانند یک دوربین عکاسی است که به جای ثبت یک عکیس در هیر بیار،    بردار فیلمدوربین   

هیای   ی مقابل خود را به عکیس  ی یا تصویربرداری واقعیت پیوستهبردار فیلمگیرد. دوربین  به صورت پی در پی عکس می

ها( ثابیت اسیت امیا     ها )فریم کند. موضوع مقابل دوربین در تک تک این عکس می« تقطیع»و « تقسیم»ها( متعدد  )فریم

ی ییا  بیردار  لمفیی هایی که دوربین  در هر فریم نسبت به فریم قبل قدری تغییر موقعیت یا تغییر وضعیت دارد. تعداد فریم

ی بیردار  فییلم دوربیین   ،نرمیال شود. در حالت  نامیده می« فریم در ثانیه»کند اصطالحاً  تصویربرداری در هر ثانیه ثبت می

 «فریم در ثانییه  29»یا  (Palدر سیستم ) «فریم در ثانیه 39»کند و دوربین تصویربرداری  ثبت می« فریم در ثانیه 33»

 نرمال می توانند در هیر ثانییه  ی و تصویربرداری در حالت غیر بردار فیلمهای  دوربین کند. ثبت می (NTSCدر سیستم )

 نند.ک  ثبتنیز  گفته شد ز مقداری کها تر بیشیا  تر کمهایی  تعداد فریم

 «ی طبیعی و غیر طبیعی حرکت جلوه»   

هیای حاصیل از    های نمایش و فریم پردهپروژکتور نمایش فیلم بر روی  به کمکی بردار فیلمهای حاصل از دوربین  فریم  

آیند. بر خالف دوربین که بیا   گر الکترونیکی به شکل پی در پی به نمایش در می ی نمایش ین تصویربرداری به وسیلهدورب

متفاوتی در هر ثانیه ثبت کند، سرعت نمایش تصاویر در سینما و های  تواند کار کند و تعداد فریم های متفاوت می سرعت

دهنید. پخیش    فریم در ثانیه نمایش می 33ون استاندارد و ثابت است. پروژکتورهای نمایش فیلم به طور استاندارد تلویزی

  (NTSCدر سیسیتم  )فیریم در ثانییه    29یا ( Palدر سیستم )فریم در ثانیه  39تصاویر ویدیویی به صورت استاندارد یا 

های در حال پخش در هر ثانیه باشد، حرکات موضوع  ضبط شده در هر ثانیه معادل تعداد فریمهای  است. اگر تعداد فریم

گوینید. اگیر    میی  Normal motionخواهند داشت. به چنین تصویری اصطالحاً « طبیعی»ای  در تصویر سرعت و جلوه

ییه باشید، حرکیات موضیوع در     های در حال پخیش در هیر ثان   های ضبط شده در هر ثانیه بیش از تعداد فریم تعداد فریم

های ضیبط شیده در    گویند. اگر تعداد فریم می Slow motionخواهد داشت، به چنین تصویری « کند»ای  تصویر جلوه

خواهید  « سیریع »ای  های در حال پخش در هر ثانیه باشد، حرکات موضوع در تصیویر جلیوه   از تعداد فریم تر کمهر ثانیه 

 کند: تر می گویند. مثال زیر این نکته را روشن می Fast motionداشت، به چنین تصویری 
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فریم در ثانیه اسیت. در   39)مثل ایران( با سرعت پخش  Palکنیم که سیستم پخش تلویزیونی آن  در کشوری کار می  

اگیر سیرعت    اییم.  بیرداری کیرده   رسید تصیویر   میی  Bی  ثانیه به نقطه 9در مدت  Aی  این شرایط از ماشینی که از نقطه

فیریم در ثانییه،    39فریم ثبت خواهد شد. با نمایش  139ثانیه تعداد  9فریم در ثانیه باشد، در مجموعِ  39ویربرداری تص

 پینج  Bبیه   Aی  کشد و در نتیجه در تصویر نیز جا به جایی ماشین از نقطیه  ثانیه طول می 9فریم نیز  139نمایش این 

فریم در ثانیه باشد، در  99اگر سرعت تصویربرداری  کند. کشد و در نتیجه حرکت ماشین طبیعی جلوه می ثانیه طول می

ثانییه طیول    19فیریم   399فریم در ثانیه، نمیایش ایین    39فریم ثبت خواهد شد. با نمایش  399ثانیه تعداد  9مجموعِ 

کشید و در نتیجیه حرکیت ماشیین      ثانییه طیول میی   ده  Bبیه   Aی  کشد و در نتیجه جا به جیایی ماشیین از نقطیه    می

 99ثانییه تعیداد    9فریم در ثانییه باشید، در مجمیوع     19اگر سرعت تصویربرداری  کند. ( جلوه میslow motionکند)

کشد و در نتیجه در تصیویر جیا    ثانیه طول می 3فریم  99فریم در ثانیه، نمایش این  39فریم ثبت خواهد شد. با نمایش 

جلیوه   (Fast motion) ع کشد و در نتیجه حرکت ماشیین سیری   ثانیه طول می دو Bبه  Aی  جایی ماشین از نقطهبه 

 کند. می

   (Shutter) «شاتر»   

بیه   را ی مقابیل دوربیین   ترین ابزاری که در دوربین فیلم برداری یا تصیویربرداری امکیان تبیدیل واقعییت پیوسیته      مهم  

 شود. شاتر دو نوع است: کند، شاتر نامیده می فراهم می ر پی(های ثابت مجزا )اما پی د فریم

 شاتر مکانیکی -   

شود. شیاتر مکیانیکی کیه     های تصویربرداری قدیمی دیده می ی و برخی دوربینبردار فیلمهای  این نوع شاتر در دوربین  

ی دوربییین  دریچییه»طییور پیوسییته مقابییل  اسییت، بییه ()یییا پروانییه ایای فلییزی و نیییم دایییره  عمییدتاً بییه شییکل صییفحه

را پوشییده   گیر  حسیا  Gate یمعیّنچرخد و با ریتم  می «دوربین تصویربرداری گر حس»یا مقابل  (Gate)«یبردار فیلم

رود و نیور   کنیار میی   گر حسیا  Gateکند. این شاتر در حین چرخش خود برای کسری از ثانیه از مقابل  و ناپوشیده می

شود. سپس در ادامیه بیرای کسیری از ثانییه مقابیل       یا فیلم بتابد و در نتیجه یک فریم ثبت می گر حسیابد به  اجازه می

Gate  ای کوتیاه بیین ثبیت     شود و به این ترتیب وقفه یا فیلم می گر حسگیرد و مانع از تابیدن نور به  قرار می گر حسیا

در ثانییه ثبیت کنید، شیاتر لزومیاً بایید        یتیر  بیشفریم  شود. هر قدر دوربین بخواهد تعداد می ادایج متوالی هر دو فریمِ

ی بیین   ها و زمان وقفیه  درجه( باشد، زمان ثبت فریم 189ی شکافِ  دایره )با زاویه تر بچرخد. اگر شاتر به شکل نیم سریع

 آید: به دست میزیر فریم از فرمول  زمان ثبت یا نوردهی هر برابر خواهد بود.ها  فریم

 ی شکاف شاتر زاویه
 فریم = زمان نوردهی هر

 تعداد فریم در ثانیه × 239

فریم در ثانیه کار کنید،   39درجه باشد )شاتر نیم دایره( و دوربین با سرعت  189ی شکاف شاتر  به طور مثال اگر زاویه  

زمان نوردهی هر فریم
50

1
بین هر دو فریم نیز  ی وقفهثانیه و زمان  

50

1
ی  هیا زاوییه   در بعضی دوربیین  ثانیه خواهد بود. 

کند. بیه طیور مثیال     ها تغییر می ی بین فریم ها و زمان وقفه شکاف شاتر متغیر است، در نتیجه زمان نوردهی )ثبت( فریم

فریم در ثانیه کار کنید، زمیان نیوردهی هیر فیریم       39و دوربین با سرعت درجه تنظیم شود  59ی شکاف شاتر  اگر زاویه

100

1
بین هر دو فریم  ی وقفهتر از مثال قبل( و زمان  ثانیه )کوتاه 

100

3
 تیر از مثیال قبیل( خواهید شید.      ثانیه )طیوالنی  

بیین   ی وقفهو در عوض مدت زمان  تروتاه کها  ثبت )نوردهی( فریم شود، زمان تر کمی شکاف شاتر  بنابراین هر قدر زاویه

     شود. تر می ها طوالنی ثبت فریم
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 اتر الکترونیکش -   

یا به عبارتی  گر حسی  است که مدت زمان هر بار تخلیه ای الکترونیک شاتر سامانه ،های تصویربرداری دوربین اغلبدر   

 گیر  حیس ها نور بیه طیور پیوسیته بیه      کند. در این دوربین مدت زمان هر بار تبدیل نور به سیگنال ویدیویی را تنظیم می

با تبدیل نور بیه سییگنال وییدیویی ییک فیریم       کرده،را تخلیه  گر حس در مدت زمان معینی الکترونیک شاترتابد اما  می

یابید.   و این عملکرد ادامیه میی   برای ثبت فریم بعدی تکرار می شود فوق فرایند ،اهکوت ی وقفهپس از یک . گیرد شکل می

سیر و کیار   « Shutter speed»یا به عبیارتی  « سرعت شاتر»با مفهوم  «ی شاتر زاویه»به جای مفهوم   شاترنوع در این 

گییری   یا به عبارتی مدت زمان شکل گر حسی  تر شود، مدت زمان تخلیه داریم. هر قدر سرعت شاتر افزایش یابد و سریع

   شود. تر می طوالنیها  فریمثبت بین  ی وقفهتر و زمان  هر فریم کوتاه

،  Palدر سیستم  نرمالسرعت شاتر   
50

1
 ، NTSCو در سیستم  

60

1
سیریع تیر از    هیای شیاتر   در سرعت.ثانیه است 

شیاتر دوربیین    هیای  سیایر سیرعت   شیود.  میی   هیا طیوالنی   فیریم ثبت ی بین  ها کوتاه و زمان وقفه ، زمان ثبت فریمنرمال

 از:ند تصویربرداری عبارت

S

125

1
   

S

250

1
   

S

500

1
   

S

1000

1
   

S

2000

1
 

تر از  ها اعدادی سریع دوربین بسیاری ازالبته در   
2000

1
نییز وجیود   مابین اعیداد گفتیه شیده    های شاتر  ثانیه یا سرعت 

های شاتر کندتر از  های ویدیویی سرعت در برخی دوربین دارد.
50

1
شود که نوعی تصویرسازی جعلیی   ثانیه نیز دیده می 

 :خواهد بوددارای دو ویژگی   از این وضعیتست و تصاویر حاصل ا

 .دیده خواهد شد (Blurred)«کشیده» ،و در تصویر متحرکها  الف( موضوع متحرک در تک تک فریم   

خواهید   (Jump)«پیرش » ،متحرکو در تصویر  فریم دیگر جا به جایی قابل توجه ب( موضوع متحرک از یک فریم به  

 داشت.

وقتی سرعت شاتر از   
50

1
فریم ثبیت کیرد، زییرا در ایین حیال       39توان در هر ثانیه  ثانیه کندتر باشد، اساساً دیگر نمی 

ها( بیش از یک ثانیه طیول خواهید    های بین فریم فریم )با احتساب یا حتی بدون احتساب وقفه 39زمان ثبت این مدت 

کشید. به عنوان مثال وقتی از سرعت شاتر 
12

1
فیریم ثبیت    39تیوانیم در ییک ثانییه     کنیم، عمالً نمی ثانیه استفاده می 

کنیم، زیرا در این حال زمان ثبت هر فریم 
12

1
ثانیه طول خواهید کشیید    3فریم تقریباً  39ثانیه است و در نتیجه ثبت  

)2
12

1
25(  ایم. پیس چگونیه    را به این محاسبه اضافه نکردهها  ی بین فریم و این در حالی است که هنوز زمان وقفه

های شاتر کندتر از  های تصویربرداری سرعت است که در برخی دوربین
50

1
چنیان در هیر   ثانیه تعبییه شیده اسیت و هم    

 شود؟ فریم تولید می 39ثانیه 

 39را تا رسیدن بیه عیدد    ها اما این فریم کند ثبت میواقعی فریم  39از  تر کمدوربین  تکه در این حالپاسخ این است   

وقتیی سیرعت شیاتر    مثالً  .فریم( می رسد 25و خروجی دوربین به عدد استاندارد )در اینجا  کند فریم، تکرار و تکثیر می

12

1
امیا   فریم واقعی ثبت می کند 12( تقریبا ها های بین فریم وقفه)بدون احتساب زمان بین در هر ثانیه ثانیه است، دور 
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ی  همیه  در ایین حالیت   در واقیع کنید.  دو بار تکرار و تکثییر میی  فریم،  39رسیدن به عدد  برایرا  ها این فریمهر کدام از 

های شاتر کندتر از  دلیل است که سرعتها مشابه و تکراری هستند. به همین  از آن تعدادیها متفاوت نیستند بلکه  فریم

50

1
های شیاتر کنیدتر از    های ویدیویی سرعت نامیم. معموالً در دوربین می «های جعلی شاتر سرعت»ثانیه را  

50

1
ثانییه   

 :عبارتند از
S

3

1 ،
S

6

1 ،
S

12

1 ،
S

25

1

 
 و ...  .

های( ثابتی از آن ثبت کنیم، باید سرعت شاتر سیریع   های )عکس که بتوانیم فریموقتی موضوعی متحرک است، برای آن  

ضحی از موضیوع  ی بسیار کوتاه تصویر ثابت و وا باشد. در واقع زمان ثبت هر فریم باید کوتاه باشد، تا بتوان در یک لحظه

مثالً )نرمال  ٬متحرک به دست آورد. اگر در این حال سرعت شاتر
50

1
هیا   ثانیه( باشد، موضوع متحرک در تک تک فریم 

یعنی ها  اما چون میزان کشیدگی کم است، به هنگام نمایش پی در پی فریم ،شود ثبت می (Blurred)«کشیده» اندکی

وضیوح   کیاهش خفییف  آن بیه صیورت    تیأثیر ولی  ،شود آید کشیدگی دیده نمی تصویر متحرکی که به نمایش در می در

 کنید.  جلوه میی )تاثیر منفی( و نرمی )بدون پرش و لرزش بودن( حرکات موضوع متحرک )تاثیر مثبت( موضوع متحرک 

کندتر از مثالً ) تر از نرمالکند ٬اگر در شرایط ذکر شده، سرعت شاتر البته
50

1
ثانیه( باشد، زمان ثبت هر فریم طیوالنی   

موضوع متحرک جا به جایی قابل توجهی در صحنه خواهید داشیت و   ثبت هر فریم، طوالنی زمان و در مدت  خواهد بود

اهش وضیوح  ای کیه ایین کشییدگی و کی     به گونیه  ،شدزیاد خواهد ها  در نتیجه میزان کشیدگی موضوع در تک تک فریم

جیا کیه در   از آن در ضیمن  مشهود خواهید بیود.   به نمایش در آمده بسیار زیاد و کامالً موضوع متحرک در تصویر متحرکِ

هیر فیریم میدت زمیان     انگیار کیه    شیود،  چند بار تکرار می «ثبت شدهواقعی فریم »هر  نرمال، های شاتر کندتر از سرعت

 مقابل چشم بیننده است و در نتیجه کشیدگی کامالً به چشم خواهد آمد. در یتر بیش

نرمال )کندتر ازتر از «ندسرعت شاتر کُ»وقتی   
50

1
 یا کندتر از Palدر سیستم  ثانیه 

60

1
 NTSCثانییه در سیسیتم     

هیای مشیابه( و ثبیت فیریم      ای از فریم تکثیر آن به شکل مجموعهی ثبت یک فریم )و  باشد، موضوع متحرک در فاصله( 

و در  های مشابه بعدی( جا به جایی قابل توجهی در صحنه خواهد داشیت  ای از فریم بعدی )و تکثیر آن به شکل مجموعه

بیه  هیا   . در نتیجیه وقتیی ایین فیریم    مجاور تغییر موقعیت یا وضعیت مشهودی خواهد داشیت  مجموعه فریم های مشابهِ

پاییان  یعنیی بیا    یی )پرش( ناگهانی نیز خواهد داشت؛آیند، موضوع در تصویر عالوه بر کشیدگی، جا به جا نمایش در می

مشابه، موضوع در تصویر جیا  های  ی دیگری از فریم مجموعهنمایش های مشابه و شروع  ای از فریم نمایش مجموعه یافتن

 به جایی ناگهانی خواهد داشت.

تیر   و بییش  تر بیشندتر شود، میزان کشیدگی و میزان پرش موضوع متحرک در تصویر ندتر و کُکُ ،شاترهر قدر سرعت   

 خواهد شد.

)کندتر ازنرمال  های شاتر کندتر از کاربردهای سرعت»   
50

1
 یا کندتر از  Palثانیه در  

60

1
 : «(NTSCثانیه در   

 نوردهیجبران ( 1   

شود، نوردهی تصویر دو برابر افزایش خواهید یافیت. وقتیی سیرعت      هر بار که سرعت شاتر یک پله )دو برابر( کندتر می  

 شاتر
50

1
ثانیه است، زمان نوردهی هر فریم  

50

1
اما وقتی سرعت شاتر به  ،ثانیه است 

25

1
کنید، زمیان    ثانیه تغییر میی  

(نوردهی هر فریم به دو برابر 
25

1
(

S

کیم نیور   مکانی یابد. اگر در  ی نوردهی کل تصویر به دو برابر افزایش می و در نتیجه 
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د بیا  توانیی  میی به دست دهید،   نرمالتواند تصویری با نوردهی  مجبور به تصویربرداری هستید و بازترین دیافراگم نیز نمی

اما این کار زمانی مجاز است که دوربین و موضوع کامالً ثابت  ،نوردهی تصویرتان را جبران کنیدکند کردن سرعت شاتر، 

 یابد. نمود میبه شکل مشهودی تصویر در . در غیر این صورت کشیدگی دنشبا

 «تصویر عمق میدان»افزایش ( 3   

یابد که برای  مینرمال ، نوردهی تصویر افزایشی بیش از حد متعادلصحنه ای با روشنایی با کند کردن سرعت شاتر در   

یابد. البته باز هم این کار زمانی مجیاز اسیت    توان دیافراگم را بست و به این ترتیب عمق میدان افزایش می جبران آن می

 .دنشباکه دوربین و موضوع هر دو کامالً ثابت 

 ی خاص دستیابی به جلوه( 2   

شیود،   های کند شیاتر حاصیل میی    سرعت استفاده ازهای موضوع در تصویر که به هنگام  ین حال پرشکشیدگی و در ع  

که ممکن است همواره نامطلوب تلقی نشود، بلکه به عنوان یک ترفنید گیاه بیرای     آورد پدید میای خاص در تصویر  جلوه

هیای   تصیویربرداری از موضیوع  ن حیال  ه به کار رود. به خصوص اگیر در ایی  یک حس یا فضاسازی یا انتقال یک ایدخلق 

   شد.تر خواهد  تر و کامل با حرکات فیزیکی دوربین یا حرکت زوم نیز باشد، این جلوه پیچیدههمراه متحرک، 

تر ازسریع )تر از نرمال  های شاتر سریع کاربردهای سرعت»   
50

1
یا سریع تر از Palثانیه در  

60

1
 : «(NTSCثانیه در   

 نوردهیکنترل ( 1   

نییز   ND فیلتیر تیرین دییافراگم ییا اسیتفاده از      ای زیاد است که انتخاب بسته که مقدار نور صحنه به اندازه مواقعیدر   

به هر دلیلی )مثالً به دلیل نیاز بیه  مواقعی که نور زیاد است، ولی به دست دهد یا در نرمال تواند تصویری با نوردهی  نمی

سیرعت  توانیم  یم، میاستفاده کن ND فیلتراز به هر دلیلی نمی توانیم توانیم دیافراگم را ببندیم یا  عمق میدان کم( نمی

افیزایش   کمیک . تنها زمانی که ناگزیر هستیم، باید نوردهی تصویر را به کنیمکنترل و نوردهی تصویر را  تر شاتر را سریع

هیای   ی حرکیت موضیوع   هیای تصیویر )نظییر جلیوه     رعت شاتر کنترل کنیم، زیرا افزایش سرعت شاتر بر سایر شاخصهس

نباشد. هر پله افزایش سرعت شاتر نوردهی تصیویر   مطلوبگذارد که ممکن است  اتی مشهود میتأثیرمتحرک در تصویر( 

 است. مؤثر تصویر دیافراگم بر نوردهی بستن ی یک استاپ دهد، یعنی به اندازه را به نصف کاهش می

 های متحرک تصویربرداری بهتر از موضوع( 3   

کنیم، معموالً موضیوع در   های متحرک تصویربرداری می از موضوع نرمالگونه که گفته شد وقتی با سرعت شاتر  همان

 فقیط هر ییک  چون د، آی ر میها به نمایش د ی این فریمشود. وقت ثبت می (Blurred)کشیده « اندکی»ها  تک تک فریم

به مدت کوتاهِ 
50

1
یا   

60

1
ولیی   ،شود ، این کشیدگی در تصویر متحرک دیده نمیگیرد قرار میبیننده  برابر دیدثانیه در 

متحرک  های یابد. برای افزایش وضوح موضوع متحرک در تصویر نمود می های اثر آن به صورت کم بودن وضوح موضوع

کرد. در این حال موضوع در تیک تیک   از نرمال انتخاب تر  توان به هنگام تصویربرداری سرعت شاتر را سریع در تصویر می

. هیر قیدر   اهد شید بیشتر دیده خو وضوحمتحرک با  یبصورت تصویر ،شود و به هنگام نمایش می ثبت« تر ثابت»ها  فریم

امیا بیه خیاطر داشیته باشیید کیه ایین         ؛شود می تر بیشتر کنید، وضوح موضوع متحرک در تصویر  سرعت شاتر را سریع

 خیلی بیشترافزایش تا حدی مجاز است. اگر سرعت شاتر را بیش از حد افزایش دهید، وضوح موضوع متحرک در تصویر 

 دهد. رخ می Skippingی  پدیده ، ولیشود می

Skipping  هیا   ی بیین فیریم   تر و زمیان وقفیه   کوتاههیا   فریمدهیم، زمان ثبت  وقتی سرعت شاتر را افزایش میچیست؟

ی ثبیت دو فیریم    شود که موضوع متحرک در فاصیله  باعث میها  ی بین فریم شود. طوالنی بودن زمان وقفه تر می طوالنی
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های متوالی نیز موضیوع متحیرک تغیییر موقعییت      یجه در فریمداشته باشد. در نت زیادیی جا به جایی  متوالی در صحنه

هایی را به نمایش بگذاریم، حرکت موضوع متحرک در تصویر به صورت مقطع مقطع  اگر چنین فریم .کند زیادی پیدا می

 حرکتیی  ،گویند. در این حیال اگیر موضیوع    می« Skipping»شود که به این جلوه  یا به عبارتی همراه با پرش دیده می

 هچرخد که بیه ایین پدیید    آید و سپس معکوس می ثابت به نظر می چند لحظهدورانی داشته باشد )مثل چرخ دوچرخه(، 

 گویند. می Strobbingی استربوسکوپی یا  اصطالحاً پدیده

نگریم و به تدریج سیرعت   داخل نمایاب)ویزور( میبه  ٬برای پیدا کردن سرعت شاتر متناسب با سرعت موضوع متحرک  

دهیم کیه   اما این افزایش را تا جایی ادامه می ؛شود بریم و می بینیم که وضوح موضوع بهتر می باالتر مینرمال را از   شاتر

 نشود. دیدهداخل نمایاب  Strobbingیا  Skippingی  پدیده

ه بیرای جبیران   البته افزایش سرعت شاتر به منظوری که گفته شد، کاهش نوردهی تصویر را به دنبال خواهد داشت کی   

آن باید معادل آن دیافراگم را باز کرد. به ازای هر پله افزایش سرعت شاتر باید یک استاپ دیافراگم را باز کرد. به عنیوان  

مثال اگر ابتدا با سرعت شاتر 
50

1
سیرعت شیاتر را بیه     اگرایم،  رسیده نرمالبه تصویری با نوردهی  5.6دیافراگم  وثانیه  

500

1
، زیرا برای جبران سه پله افزایش سیرعت شیاتر بایید    تنظیم کنیم 2عدد  رویتغییر دهیم، باید دیافراگم را ثانیه  

 سه استاپ دیافراگم را باز کرد:

 

 

 

 

 

 

 «عمق میدان تصویر»کاهش ( 2   

آن دییافراگم را بیاز کنییم. در ایین      ازایه میا بی  توانیم سرعت شاتر را افزایش دهیم و برای جبران نوردهی تصویر،  می

اما به دلیل اسیتفاده از دییافراگم بیازتر عمیق مییدان کیاهش        ،شود صورت نوردهی تصویر جبران و مشابه حالت قبل می

 یابد. می

 بهتر Slow motionدستیابی به ( 3   

آیید کیه دوربیین تصیویربرداری      واقعی زمانی به دست می Slow motion ٬برداریگونه که گفته شد در تصویر همان  

ثبت کند. تعداد کمیی از   (NTSCدر سیستم )فریم در ثانیه  29( یا بیش از Pal)در سیستم فریم در ثانیه  39بیش از 

در ثانیه کیار کننید.    فریم 29یا  39توانند با سرعت ثابت  می فقطهای تصویربرداری چنین قابلیتی دارند و اغلب  دوربین

نمای مورد نظر به همان صیورت   بدست آورد؟ در چنین موقعیتی Slow motionتوان تصویری  در این حال چگونه می

 را هیا  فیریم  ،افزارهیای تیدوین   ی نرم ی تدوین به وسیله شود و سپس در مرحله فریم در ثانیه تصویربرداری می 29یا  39

تیوان   ای میی  کن است هر فریم دو یا چند بار تکرار شود. به چنیین نیوع حرکیت آهسیته    ، مثالً ممکنند  تکرار و تکثیر می

Slow motion      آیید، بیرخالف    جعلی گفت. در واقع وقتی چنیین نمیایی بیه نمیایش در مییSlow motion   واقعیی

 بلکه تنها حرکت موضوع کند است. ،شود از حرکت موضوع در آن دیده نمی یتر بیش جزئیات

                               

پله دو یک پله پله سه   

  2              2.8           4           5.6       

 یک استاپ
استاپ دو  

استاپ سه  
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کنیم، ممکن است موضوع در  از موضوع متحرک تصویربرداری مینرمال گفته شد که وقتی با سرعت شاتر  پیش از این  

زیرا هیر فیریم    ،دآی ها به چشم نمی ایش این کشیدگیها اندکی کشیدگی داشته باشد که البته به هنگام نم تک تک فریم

برای مدت بسیار کوتاهی )
50

1
یا  

60

1
امیا وقتیی چنیین نمیایی را از طرییق تکثییر        ؛( در مقابل چشم بیننده استثانیه

جعلی تبدیل کنیم چون هر فریم چند بار تکرار شیده اسیت و در واقیع چنید بیار بیه        Slow Motionبه نوعی ها  فریم

ین کشییدگی در  تیر  کوچیک است. از این رو  مقابل دید تماشاگر در آید، گویی هر فریم برای مدتی طوالنی نمایش در می

های متحرک در تصویر بسییار   وضوح موضوع میزان اما ،آید. در واقع چنین تصویری کند است به چشم می بشدتتصویر 

 .بینییم  کم است و اگر دوربین حرکت داشته باشد، این کاهش وضوح و کشیدگی کامالً مشهود را در سراسیر تصیویر میی   

. بیرای  واقعی، وضوح تصویر نسیبت بیه حرکیت نرمیال بیشیتر اسیت       Slow motionاین در حالی است که در تصویر 

 گونه عمل کنید: اینجعلی بهتر است  Slow motionافزایش وضوح تصاویر حاصل از روش 

کنیید،   Slow motionبه صورت جعلی  را ی تدوین آن کنید، با این هدف که در مرحله اگر نمایی را تصویربرداری می  

هیای متحیرک    تصویربرداری کنید. در این حال هر قیدر سیرعت موضیوع    نرمالتر از  نمای مذکور را با سرعت شاتر سریع

تری انتخاب کنید. به ایین ترتییب موضیوع در تیک تیک       ، باید سرعت شاتر سریعباشدتر  یا حرکت دوربین سریع تر بیش

نهایی در حیال پخیش، وضیوح تصیویر کیاهش        Slow motionو در تصویر  ها ثابت و بدون کشیدگی خواهد بود فریم

 Slow)بیدون   نخواهد یافت و کشیدگی دیده نخواهد شد. به یاد داشته باشید که چنیین نمیایی را بیه صیورت معمیول     

 .در تصویر دیده شود Strobbingو  Skippingهای  پدیده ممکن است ، چوناستفاده نکنید کردن(

 بهتر حاصل از حرکت دوربینتصاویری ( 9   

سریع( خیود ایجیاد کشییدگی در تصیویر      Panکار کنیم، برخی حرکات سریع دوربین )مثالً  نرمالاگر با سرعت شاتر   

دارد و در صورت  یانتخاب کرد. البته این افزایش نیز حد نرمالتر از  توان سرعت شاتر سریع کند که برای رفع آن می می

 دهد. جا نیز رخ میدر این Skippingی  شاتر، پدیده افزایش بیش از حد سرعت

 کاهش لرزش دوربین( 3   

و در نتیجیه کیاهش   « کشییدگی » لرزش داشته باشدیا موقعیت های دیگر « دوربین روی دست»در حالت دوربین  اگر  

کشیدگی حاصیل  هرچند لرزش های دوربین را حذف نمی کند اما  افزایش سرعت شاتر وضوح در تصویر رخ خواهد داد.

 .از آن را کم و وضوح تصویر را بیشتر می کند

 «هلی شات»ثبت بهتر تصاویر ( 7   

Heli-shot هیم   ،شیود.معموال چنیین نمیایی    ی هلیکوپتر از سطح زمین تصیویربرداری میی   نمایی است که به وسیله

تصیویربرداری کیرد.در ایین حیال      نرمیال تیر از   توان چنین نمایی را با سرعت شاتر سریع می .و هم لرزش دارد کشیدگی

و سرعت هلیکوپتر  تر«تله»به سرعت هلیکوپتر و فاصله کانونی لنز دارد. هر قدر لنز  بستگیانتخاب سرعت شاتر مناسب 

دهید بیرای رفیع آن     رخ  Skippingی  پدییده  اگیر  تری انتخاب کرد. در این حیال  باشد، باید سرعت شاتر سریع تر بیش

کرد. این کار )به دلیل باال بیودن سیرعت    Slow motionی تدوین به صورت جعلی  ا در مرحلهتصویر ر توان اندکی می

نهیایی،   بیرد. نتیجیه   را از بیین میی   Skipping تنها پدیده نخواهد کرد، بلکه Slow motionی نما را  هلیکوپتر( جلوه

 خواهد بود. ناسبمنمایی بدون کشیدگی با وضوح 
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 تقطیع حرکت                                                                                                                

 

مجزا تبدیل  و ثابت های)عکس( در صحنه را به فریم موضوعی  ی )تصویربرداری(، حرکت پیوستهبردار فیلمدوربین   

های ثابت احساس حرکت را  در پی این فریم بینایی انسان،  نمایش پی دستگاهدر  «ماند دیدپس»دلیل خصلت  د. بهکن می

ها با اندکی تاخیر زمانی نسبت  گیری این پدیده، وابسته به آن است که فریم در ذهن بیننده ایجاد خواهد کرد. شکل

شته باشد. این کار در در هر فریم نسبت به فریم قبل اندکی تغییر موقعیت یا حالت دا موضوعهم ثبت شوند، تا  به

گیرد. پس از ثبت هر فریم، شاتر برای مدت  کرد شاتر گردان دوربین صورت میی عمل واسطه ی بهبردار فیلمربین دو

. بدین ترتیب، هر شودرود تا فریم بعدی ثبت  کوتاه، از مقابل گیت کنار می ای پوشاند و پس از لحظه ، گیت را مییمعیّن

این مدت زمان تاخیر بین دو فریم  ،عنوان مثال به] شود تاخیر زمانی مشخصی نوردهی میبا فریم نسبت به فریم قبلی 

چهل و هشتم -یک (درجه باشد 189ی شکاف شاتر  در صورتی که زاویه) فریم در ثانیه 33ی با سرعت بردار فیلمدر 

در هر فریم نسبت به  موضوعو  شود میو در نتیجه شرط الزم برای متحرک دیده شدن تصویر محقق  [ثانیه خواهد بود

الی در دوربین فریم قبل اندکی تغییر موقعیت یا حالت خواهد داشت. این تاخیر الزم بین ثبت هر دو فریم متو

با و  PALسیستم  باافتد. فرض کنید که از دوربینی  به طریقی دیگر اتفاق می شاتر الکترونیک دارد(، تصویربرداری )که

گر آن  دهند. این اصطالح بیان نشان می 50iکرد چنین دوربینی را با اصطالح  کنیم. عمل ده میاستفا interlace اسکن 

کند. زمان  ثبت می interlace( به روش «میدان»یا به عبارتی  Field)«نیم فریم» 99 است که دوربین در هر ثانیه،

 -پنجاهم ثانیه است. در این یک-یک(، نرمالدر چنین حالتی )به شرط استفاده از سرعت شاتر  «میدان»ثبت هر 

و را تولید  «میدان فرد»، اولین گر حسکند و با رسیدن به انتهای  پنجاهم ثانیه، دوربین خطوط فرد تصویر را اسکن  می

پنجاهم -تولید شود. این کار نیز یک «میدان زوج»کند، تا اولین  را آغاز می سپس دوربین اسکن خطوط زوج تصویر

تولید هر میدان )در این مثال  شود، زمان تدریج و خط به خط تولید می د کشید. چون هر میدان بهثانیه طول خواه

کند. وقتی دوربین مشغول اسکن خط به  پنجاهم ثانیه( درواقع زمان تاخیر بین ثبت دو میدان مجاور را تامین می-یک

رک دیده شدن متح امکانو به این ترتیب  دهد لت مینه اندکی تغییر موقعیت یا حاخط میدان فرد است، سوژه در صح

ی ثبت  د، در فاصلهنشو باره نوردهی می ها یک ی به این دلیل که فریمبردار فیلمدوربین  واقع، در درشود. تصویر فراهم می

تدریج  بهها  کرد وجود دارد. اما در دوربین تصویربرداری، چون میدانی، کسر کوتاهی از ثانیه توقف عملهر دو فریم متوال

نیز محسوب  یزمان تولید هر میدان به نوعی زمان تاخیر پیش از ثبت میدان بعد ،شوند می و خط به خط تولید

استفاده  60iکند، از اصطالح  کار می interlaceو به روش  NTSCشود. برای دوربین ویدیو که در سیستم  می

کند، که زمان ثبت هر میدان )به شرط  میدان تولید می 39دهد که دوربین در هر ثانیه  شود. این اصطالح نشان می می

شصتم -زمان اسکن خط به خط هر میدان )یکجا نیز شصتم ثانیه خواهد بود. در این-یکبودن سرعت شاتر(،  نرمال

فرد  ، خطوط زوج وProgressive  اسکنشود. در  میدان بعدی محسوب می نوعی زمان تاخیر پیش از ثبت ، بهثانیه(

 39)در هر ثانیه  25Pاز اصطالح  PAL سیستمجا برای شود. در این یک فریم کامل ثبت میو ای پیوسته اسکن  گونه به

فریم کامل در هر ثانیه(  29)اسکن  30Pاز اصطالح  ،NTSC سیستمشود( و برای  فریم کامل اسکن و تولید می

ام ثانیه است.  سی-، یک30P فرمتبیست و پنجم ثانیه و در -، زمان ثبت هر فریم یک25P فرمتشود. در  استفاده می

شود.  ، به نوعی زمان تاخیر پیش از ثبت فریم بعدی محسوب میفریمهر مدت زمان اسکن خط به خط  اینجا نیزدر 

است،  interlace، دو برابر زمان ثبت هر میدان در سیستم Progressiveی  البته چون زمان ثبت هر فریم در شیوه

برای کاهش این  خواهند شد.دیده بیشتری  (Blurred«)گیکشید» با، Progressiveهای پرسرعت در تصویر  هسوژ
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در سیستم جا شود. در این ( استفاده میNTSC سیستم)برای  60P( و PAL سیستم)برای   50Pحالت، از دو فرمت

PAL ،99  سیستمفریم کامل و NTSC ،39 ها کاهش می  زمان اسکن فریم نتیجهمی شود و در تولید  فریم کامل

چون شود.  ثبت می (NTSCدر سیستم )شصتم ثانیه -یک و (PALدر سیستم )پنجاهم ثانیه -م در یکهر فری یابد و

 25Pزمان ثبت فریم ها و به دنبال آن زمان تاخیر بین ثبت فریم ها نسبت به فرمت های  60Pو  50Pدر فرمت های 

متحرک در تصویر کمتر خواهد بود و  موضوع هایشده است، کشیدگی  60iو  50iکوتاه تر و شبیه فرمت  30Pو 

نظیر صحنه  پرسرعت موضوع هایاز  Progressiveدر مواقعی که می خواهیم با اسکن  وضوح آنها افزایش می یابد.

تصویر و رسیدن به وضوح بیشتر بهتر  در موضوع هاهای ورزشی تصویربرداری کنیم برای جلوگیری از کشیدگی مشهود 

 استفاده نماییم. 60pو  50pاز فرمت های  30pو  25pاست بجای فرمت های 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

84 

 

 

 معمول حرکتهای غیره جلو 

 

هیای   ی مقابل دوربین را به فیریم  واقعیت پیوسته ،ی و تصویربرداریبردار فیلمهای  شاتر مکانیکی یا الکترونیکی دوربین  

های ثابیت پیی در پیی نشیان داده      تی به هنگام نمایش فیلم این فریمکند. وق ها( ثابت و مجزا تقسیم )تقطیع( می )عکس

 کند. بیننده تصویر را متحرک احساس می« بینایی انسانسیستم ماند دید در پایداری یا پس»شوند، به دلیل وجود  می

اولیین   وشیود   میی  بیاز و بسیته  دوربین  شاترکنیم،  ی میبردار فیلمدر حرکت است  معیّنوقتی از موضوعی که در مسیری   

قیرار دارد. پیس از    از فیریم  شود. در این فریم که عکسی ثابت از موضوع است، موضیوع در میوقعیتی خیاص   می فریم ثبت 

فیریم اول )در   نسیبت بیه  موضیوع   ،شود. در فیریم دوم می دومین فریم ثبت  وشود  می شاتر مجددا باز و بستهمکثی کوتاه، 

متوالی این است کیه در زمیان   های  مسیر حرکت خود( اندکی جلوتر قرار دارد.دلیل تفاوت مکان قرار گیری موضوع در فریم

هیای   موضوع در حال حرکت بوده و در صحنه جا به جایی داشته است. به همین ترتیب فریم ،مکث کوتاه بین ثبت دو فریم

هیای   ن ثبیت فیریم  های کوتاه )کسر کوتاهی از ثانیه( در بی شوند و مکث در کسر کوتاهی از ثانیه ثبت می بعدی نیز هر کدام

صیورت خواهید    معییّن متوالی در مسییری  های  اندازه و مشابه موضوع در فریم د داشت و جا به جایی هممتوالی وجود خواه

 کند. حرکت می معیّنکه موضوع در تصویر در مسیری کند  ها، بیننده احساس می رفت. با نمایش پی در پی این فریمگ

شود که حرکت موضوع در تصویر در اغلب اوقات به خوبی دییده شیود امیا گیاه      باعث می شاترهرچند این نوع عملکرد   

 و غیرمعمیول  طبیعیی های غیر دهد. دو نوع از این جلوه طبیعی جلوه میها یا حرکت دوربین را غیر موضوع حرکت بعضی

 Stroboscopic effectو  Vibrationاز:  استبارت حرکت ع

 

 (Stroboscopic effect)ی استروبوسکوپیک  جلوه

کنییم، ممکین    ی میی بردار فیلماین جلوه وقتی از چرخ دوچرخه، درشکه و امثال آن که به سرعت در حال چرخش است 

های هم شیکل چیرخ در هیر فیریم بیه طیور اتفیاقی در همیان          است رخ دهد. چون حرکت دورانی است و ممکن است پره

آینید بیه نظیر     به نمایش در میی ها  (. در نتیجه وقتی این فریم91اند )تصویر که در فریم قبل قرار داشتهثبت شوند موقعیتی 

 د!چرخ ها نمی ، اما چرخکند دوچرخه یا درشکه به جلو حرکت میرسد که چرخ ثابت است، یعنی  می

 

 11تصویر
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هیا   که جا به جایی آنای باشد که به جای آن لی به گونهمتواهای  ها در فریم حتی ممکن است به طور اتفاقی وضعیت پره  

رسید کیه چیرخ     ه نظر میی د، بآی مایش در میبه نها  در مسیر حرکت باشد، در خالف جهت حرکت باشد. وقتی این فریم

 د!چرخ های آن به عقب می ، اما چرخرود چرخد. یعنی درشکه یا دوچرخه به جلو می برعکس می

تیر شیود، بیه     در دوربین تصویربرداری سریع شاتریا سرعت  تر  ی تنگبردار فیلمدر دوربین  شاتری شکاف  هر قدر زاویه  

خواهد بود. بیه ییاد داشیته     تر بیشای  گیری چنین جلوه احتمال شکلها  تر شدن زمان مکث بین ثبت فریم دلیل طوالنی

جیایی زییادی خواهنید     هیا جابیه   ، در واقعیت پیره بین ثبت فریم ها زمان مکثچرخد و در طی  باشیم که چرخ سریع می

 داشت.

 معییّن و بیا مکثیی   بلکه واقعیت را لحظه لحظه همانند فریم هایی مجیزا   ،گویند که چشم ما نیز دیدی مداوم ندارد می  

ی استروبوسیکوپیک رخ   کند. از این رو در زندگی عادی و در دید طبیعی نییز پدییده   بین هر دو فریم متوالی برداشت می

 دهد. می

 

   Vibration 

هیا در   کنید، ممکین اسیت نیرده     های ییک پیرچین عبیور میی     وقتی دوربین از مقابل خطوط موازی موضوعی مثل نرده  

جایی منظم، برابر و در یک جهت نداشته باشند. در نتیجه به هنگام نمایش به نظیر خواهید رسیید     جابهتوالی کادرهای م

لرزند. بیه   ی دید دوربین خارج شوند، تنها در جای خود می که از حوزهها )خطوط موازی عمودی( به جای آن که این نرده

تیر   بارییک  ،لنیز ی دیید   یا زاویه تر بیشدوربین گویند. هر قدر سرعت حرکت  می Skipping یا   Vibrationاین جلوه

 شود. ، این جلوه شدیدتر دیده میباشد تر( «تله» لنز)
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 های کانونی کردن تصویر شیوه 

 

ی  ی چرخانیدن حلقیه  بیردار  فییلم کردن تصویر در هنگیام تصیویربرداری و   )فوکوس( «کانونی»ترین روش برای  معمول  

 2ی  ی موضوع تا دوربین است. مثالً اگیر موضیوع در فاصیله    لنز و قرار دادن آن بر روی عددی متناسب با فاصلهفوکوس 

ی واضیح از  متیر تصیویر   2و قیرار دادن آن بیر روی عیدد     فوکیوس ی  متری دوربین قرار داشته باشد، با چرخاندن حلقه

شود، ییک مجموعیه    ها دو مجموعه اعداد فاصله دیده می اکثر لنز فوکوسی   موضوع به دست خواهیم آورد. بر روی حلقه

 معمیوالً بیه رنیگ نیارنجی    (، ftدر واحد فیوت )  ی از اعدادی دیگر و مجموعه رنگمعموالً سفید (، mاعداد در واحد متر )

 (. 91)تصویر

 
 11تصویر

 «فیوت »در واحید   مرسوم اسیت و در کشیورهای دیگیر تعییین فاصیله      «متر»در برخی کشورها تعیین فاصله در واحد   

تیر تصیویربرداران و    لنیز بیرای کیاربری سیاده     فوکوسی  بر روی حلقه متر و فوت گیرد. از این رو هر دو واحد صورت می

و قرار دادن آن بیر روی   فوکوسی  )چرخاندن حلقه«نکانونی کرد»شود. عملیات  مختلف درج می کشورهایان بردار فیلم

 گیرد: عددی خاص( به چند شیوه صورت می

 ی چشمی: کردن به شیوه)فوکوس( «کانونی»( 1   

بیه موضیوع   دوربیین   LCD( ییا  Viseur/Viewfinder)«نماییاب »ییا تصیویربردار از درون    بردار فیلمدر این شیوه   

چرخاند که موضوع را با چشم خود واضح ببیند. اگر نماییاب تنظییم و    را تا جایی می فوکوسی  زمان حلقه نگرد و هم می

 ی دقیق به دست خواهد آمد:فوکوسهای زیر رعایت شود، با این شیوه  یا تصویربردار سالم باشد و توصیه بردار فیلمچشم 

تناسب با چشیم خیود تنظییم کنید. بیه ایین       نمایاب را م فیلمبرداری،یا تصویربردار باید پیش از شروع  بردار فیلم -الف  

حرکیت   ای روی نمایاب متصیل اسیت. بیا    حلقهاهرم یا درون نمایاب تعبیه شده است که به  عدسی (یا چند)یک منظور 

و بیه ایین    شود درون نمایاب قدری جا به جا میمورد نظرعدسی )یا عدسی های(  ،چرخاندن این حلقه دادن این اهرم یا

و به حلقه یا اهیرم   «Diopter»، عدسییک )یا چند( به این  .چشم خود تنظیم نماییم برایمایاب را ن یمترتیب می توان

 می گویند.  «حلقه یا اهرم دیوپتر»جابجا کننده آن، 

   ی به طریق زیر عمل کنید:بردار فیلمبرای تنظیم نمایاب در دوربین    
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لنز را بیر روی   فوکوسی  لنز دوربین را از محل خود در آورید. اگر لنز دوربین قابل جدا شدن از دوربین نیست، حلقه»  

دست و روشن میثالً آسیمان، بگیریید. بیه درون نماییاب بنگریید و       کنید. دوربین را به سمت سطحی یک نهایت تنظیم بی

رنگ داخل نمایاب را واضح ببینید. در این لحظه نماییاب   های سیاه ی دیوپتر نمایاب را آنقدر بچرخانید تا خط کشی حلقه

 .«جابجا نشود در حین فیلمبرداریی دیوپتر نمایاب را قفل کنید تا  برای چشم شما تنظیم شده است. حلقه

 برای تنظیم نمایاب دوربین تصویربرداری به طریق زیر اقدام کنید:   

دست و تارییک میثالً دییواری    رید یا دوربین را به سمت سطحی یکدوربین را بگذادرپوش لنز دوربین را روشن کنید؛ »  

هیای   هیا و خیط کشیی    ی دیوپتر نمایاب را آن قدر بچرخانید تا نوشته تیره رنگ، بگیرید. به درون نمایاب بنگرید و حلقه

ییوپتر نماییاب را در همیین    ی د سفید رنگ داخل نمایاب را واضح ببینید. در این لحظه نمایاب تنظیم شده است. حلقیه 

 «موقعیت ثابت کنید.

 نمایاب چند نکته را به یاد داشته باشید: در خصوص تنظیم دیوپترِ   

تواند بدون عینک نمایاب را تنظیم کند و در نتیجه از آن پیس در تمیام    یا تصویربردار عینکی باشد، می بردار فیلم اگر -  

 فوکیوس بیودن ییا    فوکیوس کند یا در مورد  فوکوسها را  یاب بنگرد و موضوعتواند بدون عینک به درون نما طول کار می

 نبودن تصویر قضاوت کند.

گیرید، پیش از کار با آن نماییاب را تنظییم    یک بار انجام دهید. وقتی دوربینی را در اختیار می فقطتنظیم نمایاب را  -  

ی شما در اثر اتفاقی بیر هیم    که تنظیم اولیهکنید، مگر آنروزهای آتی اجتناب  کنید و از تنظیم مجدد و پی در پی آن در

 خورده باشد.

 از خواب. خاستنبرپس از  یتاساع ،تنظیم نمایاب را وقتی انجام دهید که چشمانتان خسته نباشد، مثالً صبح -   

ای السیتیکی اسیت کیه امکیان چسیبیده       به هنگام تنظیم نمایاب چشمان خود را به فنجانکِ چشمیِ نمایاب )قطعیه  -  

کند و از تابیدن نورهای اضیافی بیه درون نماییاب و مختیل شیدن دیید        شدن آسان و ایمنِ چشم به نمایاب را فراهم می

 گویند( بچسبانید. می Eye-piece یا Eye-cupکند. به این قطعه اصطالحاً  ممانعت می بردار فیلم

کنید، در تمام طیول کیار نییز بایید بیا عینیک بیه درون         در حالی که عینک به چشم دارید، نمایاب را تنظیم می اگر -  

 واضح یا ناواضح بودن تصویر قضاوت کنید. بارهکنید یا در فوکوسرا  تصویرنمایاب بنگرید و 

و وسواس به خرج دهیید، ضیریب خطیای شیما در     تر شود این تنظیم طوالنی  . هر قدر کنیدتنظیم نمایاب را سریع  -  

 .می شود تر بیشاین تنظیم 

( است، به معیّنی کانونی ثابت و  فاصله دارایای ه لنز / Primeیا  Fixed لنزاگر دوربین شما مجهز به لنز ثابت ) -ب  

. را تا آخر بیاز کنیید   دیافراگمچشمی )پیش از شروع ضبط نما( در صورت امکان  ی شیوهبه تصویر کردن  فوکوسهنگام 

. اگر عمق میدان نسبتاً یا کامالً زییاد  کنید فوکوستر  را دقیق تصویرتوانید  یابد و می در این حالت عمق میدان کاهش می

هیا در تصیویر    دن موضیوع بیو  (Flou/Out of focus)«ناواضح»یا  (Focus)«واضح»باشد، بر قضاوت شما در خصوص 

اما به دلیل زیاد بودن عمیق مییدان واضیح دییده      ،زیرا ممکن است موضوع در تصویر دقیقاً واضح نباشد ،گذارد می تأثیر

 شود.

شیود تصیویر درون    . ایین کیار باعیث میی    کیرد  باز می توان ی به راحتی و بدون مشکلبردار فیلمدر دوربین را  دیافراگم  

در دوربین تصویربرداری به سیادگی امکیان پیذیر     دیافراگمدیده شود اما باز کردن  تر کمتر و با عمق میدان  روشن نمایاب

هنگیام انجیام فوکیوس     دیده شیود. در نتیجیه   Over exposedزیرا غالباً باعث خواهد شد تصویر درون نمایاب  ،نیست

ییا سیرعت    ND فیلتیر ربرداری ممکن است مجبور باشییم از  کامالً باز در دوربین تصوی دیافراگمبرای رسیدن به  چشمی
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 فوکیوس  دیده شود. به یاد داشته باشیید کیه پیس از    نرمالیبا روشنایی  نمایابسریع استفاده کنیم تا تصویر درون  شاتر

را به حالت قبل برگردانید و بر روی عددی کیه مناسیب    دیافراگم ،ی چشمی و پیش از شروع ضبط به شیوه کردن تصویر

 تنظیم کنید. ،های تصویر است نوری صحنه و متناسبِ سایر شاخصه  موقعیت

ی چشیمی )پییش از شیروع ضیبط(      به شیوه کانونی کردن تصویراست، به هنگام  Zoom لنزاگر دوربین مجهز به  -ج  

قیرار گرفیت و بیه     حالت خیود  ترین«تله»در  لنزکنیم. وقتی  می Zoom inابتدا بر روی موضوع مورد نظر تا حد امکان 

ی «ی نمیا  انیدازه »و سپس تا رسییدن بیه    کانونی می کنیمرا به دقت  تصویراین ترتیب عمق میدان کامالً کاهش یافت، 

 کنیم. می Zoom back دلخواه

 دیافراگم ،آن انتخابوجود دارد که با  Easy focus)آسان  فوکوس) EZ focusای به نام گزینه ها  در برخی دوربین  

 .کانونی نمودتر  تر و ساده دقیقبتوان تصویر را شود تا عمق میدان کاهش یابد و  به صورت خودکار باز می

 کیردن،  Zoom inزوم باشد اما فرصیت   لنزاگر  ؛را تا آخر باز کنیم دیافراگمثابت باشد و به راحتی نتوانیم  لنزاگر  -د  

ی  اگر در حین ضیبط نمیا و در انیدازه    ؛تا نمای مورد نظر را نداشته باشیم Zoom backو سپس  کردن تصویر فوکوس

هسیتیم،   فوکیوس و اگر در هنگام ضبط نما مجبور بیه تغیییر   کنیم  فوکوسرا  هستیم تصویرنمایی متوسط یا باز مجبور 

. در چنیین  فوکیوس کنییم  تصویر را دقیق  یمبتوان که شود میاین طبیعی است که عمق میدان موجود در تصویر مانع از 

 .، استفاده کنیمشده استتعبیه های تصویربرداری  دوربیندر که  Peaking گزینهاز  توانیم  می مواقعی

 

 کانونی کردن با استفاده از متر (0   

ی  )ایین صیفحه  « (گیر  حیس فییلم ) ی  صفحه»ی  یا دستیار اول تصویربردار فاصله بردار فیلمدر این شیوه دستیار اول   

ی  معموالً بر روی بدنیه  ؛تصویرسازِ دوربین ویدیو قرار دارد گر حسنگاتیو یا  ،فرضی جایی از دوربین است که در آن نقطه

صفر متیر خیود را در    بردار فیلماست و دستیار   این صفحهمحل  دهنده وجود دارد که نشان ϕها عالمتی به شکل  دوربین

 فوکیوس ی  گیرد. هر عددی که به دست آمد، حلقیه  در واحد متر یا فوت اندازه می تا موضوع را د(ده این قسمت قرار می

آنچیه   آید. ی از موضوع مورد نظر به دست میضحاودهد. در نتیجه تصویر  چرخاند و بر روی عدد مذکور قرار می لنز را می

 انجام میی شیود هنگیام    (Primeدر اینجا تشریح شد فرایندی است که هنگام فیلمبرداری یا تصویربرداری با لنز ثابت )

 لنز زوم( اندازه گیری شود. عدسیکار با لنز زوم الزم است که فاصله موضوع تا ابتدای لنز زوم )اولین 

 

 خودکار فوکوس (9   

 فوکیوس  انجام فرایندای خودکار برای  ای و خانگی( مجهز به سامانه های تصویربرداری )عمدتاً نیمه حرفه برخی دوربین  

های درون کیادر ییک موضیوع )ییا گروهیی از       دوربین از بین موضوع می شودوقتی این امکان فعال  (.93)تصویر هستند

از سیطح   تیری  بیشتر از بقیه است یا درصد  د( را که احتماالً روشنی مشابهی از دوربین قرار دارن ها که در فاصله موضوع

کند. در خصوص این امکان چنید   تر است را انتخاب و به صورت خودکار کانونی می یا احتماالً نزدیک ا اشغال کردهکادر ر

 نکته قابل ذکر است:

بیودن    «تله»به دلیل باز بودن دیافراگم یا  فوکوس خودکار همانند هر امکان خودکار دیگری خطا دارد، به ویژه وقتی -  

 آید. تر به چشم می لنز یا هر دلیل دیگری عمق میدان محدود باشد، این خطاها بیش

ی مختلف از دوربین قرار دارند، به شکلی برابیر هیر کیدام نیمیی از قیاب تصیویر را        وقتی دو موضوع که در دو فاصله -  

 کدام را کانونی کند، ممکن است به اشتباه افتد. اشغال کنند، دوربین در تشخیص اینکه
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 10تصویر

 کند. زمینه را کانونی می زمینه( باشد، معموالً دوربین پس تر از موضوع اصلی )موضوع پیش زمینه روشن وقتی پس -   

اییم،   خودکار آن را کیانونی کیرده   فوکوسمقابل دوربینی ثابت قرار دارد و با استفاده از امکان در وقتی موضوعی ثابت  -  

قرار دهیم تا اگر  (Manual)را از حالت خودکار خارج کنیم و در وضعیت دستی فوکوس ضبط بهتر است قبل از شروع 

 تغییر نکند.فوکوس در حین ضبط موضوعی از مقابل دوربین )از جلو یا پشت موضوع اصلی( عبور کرد، به ناگاه 

زیرا وقتی به سرعت دوربین را  ،کنیم، نباید حرکات دوربین را سریع انجام دهیم استفاده میخودکار فوکوس وقتی از  -  

توانید بیا همیان     دهییم، دوربیین نمیی    ی متفاوتی قرار دارد، حرکت می از موضوعی به سمت موضوعی دیگر که در فاصله

 هد شدواضح دیده خوا دهد و در نتیجه موضوع دوم برای مدتی نارا تغییر  فوکوسسرعت 

)الگویی تکرار شونده، ساختار یا شکلی که بیه صیورت مشیابه در     Patternپشت موضوع اصلی یک نوع جلو یا وقتی  -  

بجیای  های شش ضلعی( وجیود دارد، غالبیاً دوربیین     شود، مثالً توری فلزی با روزنه تمام یا بخشی از سطح قاب تکرار می

 کند. میفوکوس را  Patternموضوع اصلی این 

توانید   چون دوربین غالبیاً نمیی   ،توان استفاده کرد نمی (Focus pulling)«فوکوس کشی» خودکار برایفوکوس  از -  

تصویر را تغییر دهد، مگر در مواردی که موضوع متحیرک   فوکوسی موضوع تا دوربین  زمان و متناسب با تغییر فاصله هم

 چندان سریع نباشد.   در تمام طول نما تمام کادر را پر کرده باشد و حرکتش
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 Peaking 

 

کیانونی کیردن   »فراینیدِ   تیرِ  تیر و دقییق   سیاده سیریع تیر،    انجیام برای  های ویدیویی در دوربین «Peaking» ی هگزین  

 و در موارد زیر کاربرد دارد: تعبیه شده است( Focusing«)تصویر

استفاده  Peaking ی هگزینتوان از  ، میداشته باشدنیاز به دقت یا سرعت باال  فوکوسبه طور کلی هرگاه انجام  -  

  کرد.

)فوکوس( کردن موضوعی خاص، ابتدا کیامالً بیر روی موضیوع    «کانونی»کنیم برای  زوم تصویربرداری می لنزوقتی با  -  

ت توان بدون خطیا و بیا دقی    رسد و در نتیجه می کنیم. در این حالت عمق میدان به حداقل می می Zoom inمورد نظر 

 Zoom backی نمیای میورد نظیر خیود      کامل موضوع را واضح)فوکوس( کرد.پس از فوکوس کردن تا رسیدن به اندازه

ی نما را تنظییم و   نیست و باید بالفاصلهانجام آن بر است و گاه فرصت  ولی زمان ،کنیم. این عملیات دقت باالیی دارد می

نمیا بیاز     کانونی)فوکوس( کردن تصویر به این شکل به ویژه اگر انیدازه نما، تصویر را واضح)فوکوس( کرد.   در همان اندازه

کنید   نکته را مشکل میعمق میدان دارد و تشخیص این  یمعیّنزیرا در این حالت، اغلب تصویر مقدار  ،باشد، سخت است

ان از درسیت و  مینی بیرای اط  Peakingتوان از امکیان   است یا نه؟ در این حالت نیز میشده  فوکوس که تصویر به دقت

 استفاده کرد.   دقیق بودن فوکوس

را نیز انجیام   (Focus pulling)در بعضی موارد تصویربردار خود باید در حین تصویربرداری، عمل فوکوس کشی -  

تواند کمک  می Peakingدهد و گاه این کار بدون تمرین قبلی و به صورت بداهه باید صورت گیرد. در این حالت نیز 

 کند.

 :نمود استفاده به روش زیر می توان Peaking گزینهاز    

ای نیورانی   هالیه  داخیل کیادر  هیای   موضیوع  برخی از های   فعال می کنیم، بر روی لبهرا  Peaking گزینهوقتی   

اما  ،شود نورانی دیده می بشدتهای آن  ی موجود در لبه باشد، هالهاگر موضوعی در تصویر فوکوس  شود. پدیدار می

عبیارتی فلیو   ه ییا بی   (Out of focus)نباشد، هاله کم نور است و اگر موضوع ناواضح  فوکوس اگر موضوعی دقیقاً

کیانونی)فوکوس(   ،خیواهیم موضیوعی را در تصیویر    شود. بنابراین وقتی میی  های آن دیده نمی ای در لبه باشد، هاله

در  تیرین حالیتِ خیود پدییدار شیود.      های آن در نورانی ی لبه چرخانیم تا هاله ی فوکوس را آن قدر می کنیم، حلقه

زیاد( یا رنگ آن )سفید، قرمیز   یا)کم، متوسط  Peaking ی هالهبرخی دوربین ها گزینه هایی برای تنظیم شدت 

  فقط برای دیدن است و ضبط نمی شود. Peaking ی هاله یا زرد( وجود دارد.
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 Focus pulling 

 

خواهیم داشت. بنابراین  فوکوسی  یک نقطه فقطباشد،  گرفتهمقابل دوربین قرار  در اگر موضوع به شکلی ثابت  

ی خاصی قرار  فاصلهرا بر روی عدد لنز  فوکوسی  ی موضوع تا دوربین حلقه یا دستیارش متناسب با فاصله بردار فیلم

اما اگر آید،  یر واضحی از موضوع به دست میماند و در نتیجه تصو دهد. این تنظیم از ابتدا تا انتهای نما ثابت می می

ای حرکت  ی آن تا دوربین تغییر کند یا اگر دوربین در حین ضبط نما به گونه در حین ضبط نما حرکت و فاصله موضوع

حرکت داشته باشند و  موضوعتغییر کند یا اگر در حین ضبط نما هم دوربین و هم  موضوعاش تا  کند که فاصله

اما  ،خواهیم داشت. به عنوان مثال اگر دوربین ثابت باشد فوکوسی  ی این دو تغییر کند، بیش از یک نقطه فاصله

ی  ن فاصله غیر از نقطهی یک متری دوربین برسد، در ای حرکت کند و به تدریج به فاصله یمتر 19ی  موضوع از فاصله

متعدد دیگری بین این دو  فوکوسی یک متری( نقاط  آخر )فاصله فوکوسی  متری( و نقطه 19ی  اول )فاصله فوکوس

و  ریتم همیا دستیارش در حین ضبط نما  بردار فیلملیه وجود خواهد داشت. در چنین شرایطی الزم است که ا منتهی

در تمام طول نما  موضوعای بچرخاند که  را به گونهلنز  فوکوسی  تا دوربین حلقه موضوعی  متناسب با تغییر فاصله

 باقی بماند. ضحاو

متر به تدریج تا عدد یک متر  19از عدد  فوکوسی  با آن حلقه ریتم و هم موضوعدر مثال ذکر شده متناسب با حرکت   

 لنز ی فوکوس ارتی چرخاندن تدریجی حلقهیا به عب «فوکوسی  تغییر تدریجی نقطه»باید تغییر کند. به این عمل یعنی 

هایی ثابت در  موضوعشود. البته گاه  گفته می« Focus pulling»یا « فوکوس کشی»در حین ضبط نما اصطالحاً 

 فقطاما چون به هر دلیل عمق میدان تصویر کم است، در هر لحظه  ،فواصلی متفاوت مقابل دوربینی ثابت قرار دارند

یا دستیارش در حین ضبط نما برای  بردار فیلمکرد. در این حال ممکن است  فوکوستوان  ها را می موضوعاین یکی از 

را بچرخانند و با  فوکوسی  ی دیگر حلقهموضوعی توجه تصویر و هدایت نگاه تماشاگر از یک موضوع به  تغییر نقطه

کنند. این عمل نیز   ضحاوی دیگری را موضوعاضح و ناو ،بود ضحاوکه پیش از این  را یموضوع ،فوکوسی  تغییر نقطه

. در استودیوهای تلویزیونی، در کارهای خبری و نامیده می شود «Change focus»است که  «فوکوس کشی»نوعی 

یدات نمایشی اما در تول ،)تصویربردار( استبردار فیلمی خود  بر عهده« فوکوس کشی» ، عملدر برخی تولیدات مستند

فردی که به شکل اختصاصی برای فرایندهای فوکوس  نمایشی( و برخی مستندهای پیچیده،-سریال، مستند)فیلم، 

 انجام عملیات نامیده می شود،«( Focus man»یا « Focus puller)»«متصدی فوکوس»تربیت شده است و 

« فوکوس کشی»، فرایند «متصدی فوکوس» ننبود صورت دردر چنین تولیداتی، را بر عهده دارد.« فوکوس کشی»

 توسط دستیار فیلمبردار یا دستیار تصویربردار صورت می گیرد. 

یا دهد و آن را از درون نمایاب  کند، این عمل را چشمی انجام می «فوکوس کشی»خود یا تصویربردار  بردار فیلماگر   

LCD  را  «کشی فوکوس»کار  یا دستیار تصویربردار بردار لمفیدستیار متصدی فوکوس یا کند اما اگر  میدوربین کنترل

 فوکوسچشمی نقاط  فوکوسی  معموالً قبل از ضبط نما در تمرینی اولیه با استفاده از متر یا به طریقه برعهده بگیرد

ی به دست آمده را بر روی  کند. این اعداد فاصله بین این دو را برای خود تعیین می فوکوسی  انتها و چند نقطهابتدا، 

 حلقهکند و سپس در حین ضبط  سپارد یا در کاغذی یادداشت می زند یا به خاطر می عالمت می فوکوسی  حلقه

ستیاران به دلیل تبحر بعضی از داغلب متصدیان فوکوس حرفه ای یا دهد. البته  را طبق تمرین قبلی تغییر می فوکوس

زنند و  ها را حدس می فراوان نیاز به متر زدن یا تمرین قبلی ندارند و در حین ضبط نما با تخمین چشمی تغییر فاصله

های خاصی از  کنند. در برخی تولیدات مثل برخی مستندها یا در سبک به جا می جا آن را متناسب با فوکوسی  حلقه
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البداهه صورت پذیرد،  ی باید فیبردار فیلمرین قبلی )تمرین پیش از ضبط( وجود ندارد و تولیدات نمایشی که امکان تم

 چنین دستیارانی باید وجود داشته باشند.

ق میدان ها نیست. هر قدر عم در بسیاری از موقعیت «فوکوس کشی»اگر عمق میدان تصویر زیاد باشد، غالباً نیازی به   

این فرایند مشهودتر خواهد بود. یکی از دالیل انجام نورپردازی  یتر و خطا حساس «کشی فوکوس»باشد،  تر کمتصویر 

های میانی )دیافراگم های نه دیافراگم ای است که بتوان از  ها افزایش مقدار نور صحنه به گونه در بسیاری از صحنه

 چندان به چشم نیاید. «کشیفوکوس »فرایند ی استفاده کرد تا خطاخیلی باز و نه خیلی بسته( 

از  Super tele photoیا  Tele photo لنزبینی داشته باشد و با  حرکت بسیار سریع و غیر قابل پیش ،موضوعاگر   

زمانی که  حتی غیر ممکن خواهد بود، مثلگاه بسیار سخت و  «فوکوس کشی»آن تصویر بگیریم، طبیعی است که کار 

 مواقعکنیم. در این  تصویربرداری می Super tele photo لنزبا  حرکت استاز سوارکاری که به سرعت در حال 

سنج  هایی استفاده کرد. یکی از این تجهیزات نوعی فاصله توان از تجهیزات خاص طراحی شده برای چنین موقعیت می

این پرتو  بردار فیلم اگرکند.  گیرد و پرتویی لیزری به سمت موضوع پرتاب می دوربین قرار می لنزلیزری است که در کنار 

سنج تغییر  را بر روی موضوعی تنظیم و اصطالحاً قفل کند و در طول ضبط نما موضوع حرکت کند، این دستگاهِ فاصله

ی  دهد تا حلقه متصل است، دستور می فوکوسی  دهد و به موتور کوچکی که به حلقه ی موضوع را تشخیص می فاصله

 .بچرخاند، را متناسب با این تغییر فوکوس
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 دمای رنگ 

 

 کنیم: می ی زیر را به ترتیب مرور نکته ، دوازده(Color temperature)«دمای رنگ»برای درک کامل مفهوم   

 (Electromagnetic spectrum)طیف امواج الکترومغناطیس  -1  

 مبحث الکتریسیته و مغناطیس دو اصل ثابت شده وجود دارد: در فیزیک و در  

خطوط نیروی مغناطیسی )میدان مغناطیسی( اطراف جسم  ،در اثر جریان بارهای الکتریکی در جسمی هادیالف(   

 شود. هادی ایجاد می

جریان  کند، در آن ای سیم مسی( خطوط نیروی مغناطیسی را قطع می ب( وقتی یک جسم هادی )مثالً قطعه  

 شود. الکتریکی القا می

ی در در اجسام غیر هادی و حت متقابل بین الکتریسیته و مغناطیسی  ثابت کرد که این رابطه 1839در « ماکسول»  

به دلیلی )مثل فعالیت یک آنتن( بارهای الکتریکی نوسان یابد، میدان متغیر  خألنیز مصداق دارد. وقتی در  خأل

شود. مجدداً در مجاورت این  باعث تولید میدان متغیر مغناطیسی میالکتریکی . این میدان آید الکتریکی به وجود می

آید و باز هم این میدان متغیر الکتریکی باعث پدید آمدن  میدان مغناطیسی میدان متغیر الکتریکی دومی پدید می

اشات شود. این اغتش شود و این روند به همین شکل تکرار می میدان متغیر مغناطیسی دیگری در مجاورت خود می

ی الکتریکی و مغناطیسی( اصطالحاً امواج  های کنار هم نشسته مغناطیسی )میدان –ی الکتریکی  پیوسته

های  ها و خصوصیت قابلیت دارد و هر کدام نیز دارای شوند. امواج الکترومغناطیس انواع بسیار الکترومغناطیس نامیده می

 گیرند. در نظر می« فِ امواج الکترومغناطیسطی»ها را به صورت  . از این رو مجموع آنی استمتفاوت

از « موج»های  ی ویژگی ی انواع انرژی تابشی جزء طیف امواج الکترومغناطیس هستند. امواج الکترومغناطیس همه همه  

 دارند.را « های دیگر انرژی تبدیل به صورت»و « انتشار»، «انعکاس»، «جذب شدن»، «شکست»جمله 

 

 ی موجها ترین شاخصه مهم -0  

 است.« سرعت انتشار»و « دوره»، «ی نوسان دامنه»، «بسامد»، «طول موج»هایی نظیر  هر موجی دارای شاخصه  

    طول موج(Wave length) 

گیری  ( و واحد اندازهλالندا ) ،«طول موج»گویند. نماد « طول موج»ی مشابه و متوالی از موج را  ی دو نقطه فاصله

( nm 1یک نانومتر)است. [تقسیمات متر )مثل نانومتر و آنگستروم( ضرایب متر )مثل کیلومتر( و و همچنین]«متر»آن، 

10)یک میلیاردیوم متر 
-9

 m)  .انجام می « نوسان کامل»یک  «و متوالیی مشابه  دو نقطه» موج در حد فاصلاست

تا گرفته های چند کیلومتری )امواج رادیویی(  از طول موج های متفاوتی دارند،«طول موج»اطیس .امواج الکترومغندهد

 ی گاما(. از یک نانومتر )اشعه تر کوچکهای بسیار  طول موج

    بسامد(Frequency) 
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)«سیکل بر ثانیه»و واحد آن  F ،«بسامد»نامند. نماد  می «بسامد»در یک ثانیه را  موج تعداد نوسانات کامل  
Cycle

/S) 

است. اگر موجی در یک ثانیه هزار بار نوسان کامل داشته باشد، بسامد آن هزار هرتز یا هزار سیکل بر  (Hz)«هرتز»یا 

 ثانیه خواهد بود.

تعداد نوسانات تری داشته باشد، کوتاه« طول موج»نسبت عکس با هم دارند. هر قدر موجی  ،بسامد و طول موج  

 و بر عکس. خواهد بود تر بیش آنپس بسامد در یک ثانیه خواهد داشت  یتر بیش

    دوره(Period) 

و  «دوره» است. «ثانیه»و واحد آن  T ،«دوره»دهد. نماد  مدت زمانی است که موج یک نوسان کامل انجام می ،«دوره»  

 1000ی عکس دارند. موجی که بسامد آن  با هم رابطه «بسامد»
Cycle

/S  است، دوره آن
1000

1
 ثانیه خواهد بود. 

   ی نوسان دامنه 

و  A ،«ی نوسان دامنه»گویند. نمادِ  می« ی نوسان دامنه»ی موج را  ترین نقطه ی بین باالترین نقطه تا پایین فاصله  

 است. تر بیشباشد، انرژی موج  تر بیشی نوسان موج  است. هر قدر دامنه (dB)«بل دسی»واحد آن 

    سرعت انتشار(Velocity) 

شود، به عبارت دیگر با ضرب طول موج در بسامد  به تندی حرکت موج در جهتی خاص گفته می« سرعت انتشار»  

)«متر بر ثانیه»و واحد آن  V ،«سرعت انتشار»آید. نماد  آن به دست می «سرعت انتشار»موج 
m

/S)  است. متوسط

10×3سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی 
 است. «ثانیهمتر بر » 8

نور « ی نوسان دامنه»ی رنگِ نور و  نور تعیین کننده« طول موج»بخشی از امواج الکترومغناطیس است. « یینور مر»  

 است. نور ی شدت )کمیت( تعیین کننده

 

 بندی طیف امواج الکترومغناطیس تقسیم -9  

اعداد ذکر شده ) دهد می نشانرا دارند  یمعیّنجدول زیر، انواع معروف امواج الکترومغناطیس که هر کدام طول موج   

 ر طول موج در واحد نانومتر هستند(:گ بیان

 مادون قرمز
10

4 
 

 میکرو ویو
10

6 
 

 امواج تلویزیونی
10

7 
 

 امواج رادار
10

8 
 

 امواج رادیویی
10

14
 – 10

9 
 

 گاما  ی  اشعه
10

-4
 – 10

-6 
 

 ی ایکس اشعه    
10

-2 
 

UV 

10  
 ییمرنور 

380- 720 
  

    

د ی موا محصول تجزیهی گاما که  اشعه سبباست. به همین  تر بیشتر باشد، قدرت نفوذ موج  هر قدر طول موج کوتاه  

 .شهرت دارد، به تشعشعات نافذ استرادیواکتیو 
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 (Visible light spectrum)ی یطیف نور مر -3  

بخشی ( خواهیم داشت. Spectrum)«طیف»کنار هم داشته باشیم، یک ر ها را د«طول موج»هرگاه مجموعه ای از 

« نور»یا به عبارتی  «ییطیف مر» ،است nm-720 nm 380ها بین  که طول موج آنرا از امواج الکترومغناطیس 

حس  کمکبه  انسانی چشم انسان را تحریک و در نتیجه  شبکیه ، نوعی انرژی تابشی است که«نور»در واقع نامند. می

 کند. میبینایی آن را درک 

که چشم ما آن  nm 720و طول موج  بیند میکه چشم ما آن را به رنگ بنفش  nm 380ی بین طول موج  در فاصله  

د، به رنگ خاصی گر هر کدام به تنهایی به چشم برسکه ا نیز هستدیگری های  ، طول موجبیند میرا به رنگ قرمز 

ی به هفت یاما طیف نور مر ،دکن رنگ را در این طیف درک می 199بیعی تا حدود با دید طد. انسانی شو ادراک می

 .بنفش وآبی  ،آبی-سبز ،سبز ،زرد ،نارنجی ،قرمز  های رنگین کمان( قابل تقسیم است: بخش اصلی )رنگ

های طیف  موجاگر تمام طول دیده می شود. « تک رنگ»تشکیل شده باشد، کامال « طول موج»اگر نوری تنها از یک   

ی یهای طیف مر . از ترکیب نابرابر طول موجبدست می آید« نور سفید»ی به شکل تقریباً برابری با هم ترکیب شوند، یمر

 آید. به دست میی خاص بلکه متمایل به رنگ« تک رنگ» نورهایی نه کامال

 

 های اولیه و ثانویه«رنگ -نور» -1

 :ندستها دو نوع ه«رنگ»

 کاربرد دارد.یا چاپ در نقاشی ( است و Ink)«جوهر رنگی»یا  (Pigment)«رنگدانه»که  «رنگ جسمی»الف(   

 ی و تصویربرداری( کاربرد دارد.بردار فیلمفتوگرافی )عکاسی،  فرایندهای که در «نور رنگی»یا  ،«رنگ -نور»ب(   

د که در نخاص( بسیار خالص وجود دار «ول موجط»)سه  «رنگ -نور»ی سه یهای طیف مر از بین تمام طول موج  

گویند که عبارتند از  های اصلی یا اولیه می«رنگ -نور»را  سه . اینکنند ایجاد میهای دیگر را  «رنگ -نور» ،ترکیب با هم

از ترکیب دو به دوی  آید. به دست مینور سفید  اولیه، «رنگ -نور»سه . از ترکیب برابر (R)قرمز  و (B)آبی  ،(G)سبز 

 شوند: ایجاد می به ترتیب زیرهای ثانویه «رنگ -نور»های اولیه، «نگر -نور»

R + B = M (Magenta) 

R + G = Y (Yellow) 

G + B = C (Cyan) 

دو های اولیه و ثانویه به صورت «رنگ -نور» های ثانویه هستند.«رنگ -نور» ،«یانس»و  «زرد» و «ماژنتا»بدین ترتیب   

کنند.  نور سفید ایجاد می همر ترکیب برابر با هایی هستند که د ل آنهای مکمّ«رنگ -نور»ل هستند. دو با هم مکمّ به

 :عبارتند ازل های مکمّ زوج

 .[«قرمز»با  «یانس»] و [«آبی»با  «زرد»] ،[«سبز»با  «ماژنتا»]                                  

 

 های مختلف موجواکنش چشم نسبت به طول  -6  

 که:سیستم بینایی انسان نشان می دهد   آزمایش ی هنتیج  

 صفر است. nm 720و بلندتر از  nm 380تر از  های کوتاه واکنش و حساسیت چشم انسان به طول موج -الف  
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یکسان نیست. این حساسیت از  ییمرهای طیف  ی طول موج واکنش و حساسیت چشم انسان نسبت به همه -ب  

 و از سبز تا قرمز سیر نزولی دارد. صعودیتا سبز سیر  بنفش

برابری از شدت ست. بنابراین اگر ها «طول موج»ی  از همه تر بیشسبز  «رنگ -نور»حساسیت چشم ما نسبت به  -ج  

 کند. میک ادراتر از همه  تر از همه و آبی و قرمز را تیره عرضه شود، او سبز را روشن ای بیننده ها بر «طول موج»ی  همه

اندازی از جهان ارائه کند که با  که تصویر فتوگرافیک معمول )عکس، تصویر سینمایی یا ویدیویی( چشمبرای آن  

 خوانی داشته باشد، باید سه شرط رعایت شود: ی بصری ما هم تجربه

 باشد. «ییطیف مر» ی تابشی مورد استفاده باید ازانرژ -الف  

های  باید حساسیتی مشابه حساسیت چشم نسبت به بخش گر( حس فیلم یا«)مورد استفاده سطح حساس به نورِ» -ب  

یا فیلم های نگاتیوها فیلم ها )اغلب زیرا  ،مختلف طیف الکترومغناطیس داشته باشد. این مشابهت امروزه تقریبی است

به مادون قرمز و دیجیتال  های دوربین ویدیوگر حساغلب و  (UV«)ماورای بنفش»و  «بنفش»، «آبی»به ریورسال( 

 دارند.  بیشتری )در مقایسه با چشم(حساسیت 

انرژی تابشی غیر و همچنین به کمک حساس است،  ییمرکه به طیف غیر ی فیلمگر یا  حستوان با استفاده از  می  

ی  تصاویری با تجربه اما چنیناند،  جمله این ازیا مادون قرمز  X-Rayمثالً تصاویر حاصل از نیز تصویر ثبت کرد.  ییمر

 خوانی نخواهند داشت. بصری ما هم

باید نسبت به  ،ها«متر کلوین»ها و « نورسنج»مثل  ،ی و تصویربرداریبردار فیلمابزارهای مورد استفاده در عکاسی،  -ج  

 داشته باشند. ی مشابه چشم انسانو امواج الکترومغناطیس، حساسیت و واکنش ییمرطیف 

 

 رنگ اشیانسبی بودن  -7  

که باعث می شود ما آن ها را به  استآنها  یدر ساختار مولکول اشیاتفاوت  ختلف ذاتاً واجد هیچ رنگی نیستند.اشیای م  

ی ساختار مولکولی خود بخشی از نور  تابد هر کدام به واسطه وقتی نور سفید به اشیا میرنگ های متفاوتی ادراک کنیم.

اشیای نیمه شفاف کنند ) چند طول موج( را منعکس میو بخشی دیگر )یک یا جذب  راها(  سفید )تعدادی از طول موج

هایی که منعکس  به رنگ طول موج یا طول موجاشیا در نتیجه  دهند( و ها را عبور می از طول موج و شفاف بخشی

 شوند. می دیده، )یا عبور می دهند( کنند می

انعکاس یافته )یا عبور های  جنوری با ترکیب طیفی و رنگی دیگر به اشیا بتابد، طول مو ،حال اگر به جای نور سفید  

شود. چشم ما قابلیت تطبیق دارد، به  د بود و در نتیجه ادراک ما از رنگ اشیا متفاوت میاز اشیا متفاوت خواه کرده(

اما سطوح  ،کند به شکلی مشابه درک میها را  مختلف نیز تا حد زیادی رنگ نورهایی با ترکیب طیفیای که در  گونه

های ویدیویی( چنین توانایی ندارند و پیش از نوردهی باید انطباق کامل بین  دوربین گر حسنگاتیو یا حساس به نور )

 بدرستیهای صحنه را در تصویر  ها و کیفیت طیفی نور مورد استفاده صورت گیرد تا بتوانند رنگ آنرنگی حساسیت 

های صحنه یا موضوع باشد دو کار را صورت  ای آن مشابه رنگه تصویری که رنگثبت  بنابراین باید برایبازسازی کنند. 

 دهیم:

و شدت نسبی  تشکیل شده است ییها ساختار طیفی نور مورد استفاده را بشناسیم و بدانیم که از چه طول موج -الف  

 .طول موج ها چگونه است
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یا نگاتیو انتخاب نماییم که برای چنین نوری تنظیم شده باشد یا اگر این  گر حسنور،  یمتناسب با ساختار طیف -ب  

های دوربین های ویدیو گر حسانطباق وجود ندارد با بکارگیری فیلترهای رنگی این انطباق را صورت دهیم. در خصوص 

 و دیجیتال این انطباق به واسطه ی ترفندهای الکترونیک نیز می تواند صورت گیرد.

ی است که به موضوع یا صحنه می ساختار طیفی نور ای رسیدن به تصویری با رنگ درست، گام نخست شناختبر  

 است: پذیر امکان. این کار به دو طریق تابد

های تشکیل  دستگاهی است که نور را به طول موج: (Spectrophotometer)«دستگاه طیف سنج»استفاده از  -  

 .و از طریق نموداری، طول موج های موجود در نور و شدت نسبی آنها را نشان می دهد کند دهنده تجزیه می

یا به عبارتی « دستگاه سنجش گرِ دمای رنگ«: »مقیاس دمای رنگ»و مراجعه به  «ترم دستگاه کلوین»استفاده از  -  

را در  «دمای رنگ نور»دستگاهی است که  (Kelvin meter / Color temperature meter)«متر کلویندستگاه »

گراد و فارنهایت( است و صفر کلوین  سانتی گیری دما )در کنارِ کند. کلوین یکی از واحدهای اندازه واحد کلوین بیان می

 گراد است. ی سانتی درجه -372برابر با 

رمز چراغ راهنمایی ی روز، نور خورشید هنگام غروب، نور منابع التهابی، نور فلورسنت، نور ق نور خورشید در میانه  

ها مختلف است و رنگ اشیا در زیر این نورها  اما ترکیب طیفی و طول موجی آن ،شوند محسوب می مرئیهمگی نور 

ترین شیوه استفاده به مقیاس  متفاوت خواهد بود. بنابراین شناخت ترکیب طیفی نور مورد استفاده مهم است و ساده

 است.« دمای رنگ»

 

 (Color temperature)دمای رنگ  -8  

که مقیاسی در اختیار داشته باشیم که از طریق آن بتوانیم ساختار طیفی نورهای مختلف را بشناسیم، نیاز به برای آن  

جسم »کامل داریم. چنین جسمی اصطالحاً  (Emissivity)«قدرت تابندگیِ»با  (Solid object)«سختای  ماده»

  شود. نامیده می (Black body radiator)«گر سیاه تابش

ساطع شده کند )رنگ نور  هایی که ساطع می آن است که بین دمای آن و نوع طول موج «سخت ی ماده»های  از ویژگی  

های آبی و بنفش  یعنی هر قدر دمای آن باالتر رود، نور ساطع شده از آن طول موج وجود دارد؛مشخصی از آن( رابطه 

دارد. با گرم  یتر بیشهای زرد و نارنجی  نور ساطع شده از آن طول موج ،ینخواهد داشت و در دمای پای یتر بیش

ی طیف سنج تجزیه  به وسیله Kelvin)در هر دما )در واحد از آن را انرژی تابشی ساطع شده  «جسم سیاه»کردن 

دهیم که این عدد  که ساختار طیفی این چنینی داشته باشد با این عدد دما نشان می را کنیم و از این پس هر نوری می

 شود. نامیده می« کلوین نور»یا « دمای رنگ نور»الحاً طدر واحد کلوین اص

 دهد: در دماهای مختلف را نشان می «جسم سیاه»جدول زیر نورهای مختلف ساطع شده از   

°273-)دمای صفر کلوین  -الف  
C
گویند. فرض فیزیکی این است که جنبش مولکولی در  ه این دما صفر مطلق میب /(

گیرد و در نتیجه  ( از جسم سیاه صورت نمیییمرو چه غیر  ییمررسد و در نتیجه هیچ تابشی )چه  این دما به صفر می

 شود. نامیده می« سیاه مطلق»این دما 

بتدا تابش گرما، بعد تابش مادون قرمز )گرما و مادون قرمز نیز از امواج با افزایش دمای جسم سیاه، ا -ب  

 شود. قرمز از آن ساطع می «طول موجِ»( و سپس ییمرالکترومغناطیس هستند ولی از نوع غیر 

 .شود، مشابه نور شمع نوری از جسم سیاه ساطع می  K°1800در دمای  - ج

 .وات خانگی 39المپ تنگستن نور شود، مشابه  نوری از جسم سیاه ساطع می  K°2800در دمای  - د
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°2900در دمای  -ھ  
K وات خانگی 199المپ تنگستن نور شود، مشابه  نوری از جسم سیاه ساطع می. 

 .المپ تنگستن فتوگرافیکنور شود، مشابه  نوری از جسم سیاه ساطع می K°3200در دمای  - و

 .فلودالیت عکاسینور شود، مشابه  نوری از جسم سیاه ساطع می K°3400در دمای  - ز

°4000در دمای  -ح  
K حباب فالش»نور شود، مشابه  نوری از جسم سیاه ساطع می»(Flash bulb). 

°4500در دمای  -ط  
K نور مستقیم خورشید»شود، مشابه  نوری از جسم سیاه ساطع می»(Sun light)  در اواسط

 .روز

°5500در دمای  -ی  
K یا « نور روز. »در اواسط روز )نور سفید( شود، مشابه نور روز نوری از جسم سیاه ساطع می

«Day light » نور مستقیم خورشید»تلفیقی از»(Sun light)  نور منعکس شده از آسمان»و»(Sky light) .است 

°6000در دمای  -ک  
K نیکیشود، مشابه نور فالش الکترو نوری از جسم سیاه ساطع می. 

 .شود، مشابه نور روز در روزی ابری نوری از جسم سیاه ساطع می K°8000در دمای  - ل

 .شود، مشابه نور آسمان آبی در قسمت شمال آسمان نوری از جسم سیاه ساطع می K°15000در دمای  - م

رود، زردتر  تر می و هر قدر پایین می شودتر  رود، نور آبی شود، هر قدر دمای رنگ باالتر می همان گونه که مشاهده می  

 و قرمزتر.

را « دمای رنگ نور»میزان   ،های آبی و قرمز«رنگ -نور»ی مقدار  دستگاهی است که با مقایسه« دو رنگ مترِ کلوین»  

 کنند مثل خورشید، ن منابعی که نور پیوسته تولید میاین دستگاه برای اندازه گیری کلوی .دهد نشان میدر واحد کلوین 

های  منابع التهابی، شمع و ... مناسب است. برای تعیین دمای رنگ نور حاصل از منابع ناپیوسته مثل فلورسنت، المپ

رنگ آبی، قرمز و سبز موجود  -باید استفاده کرد که مقدار سه نور« سه رنگ مترِ کلوین»ای به نام  ای و ... از وسیله تخلیه

 Correlated color»یا « دمای رنگ تقریبی»ور را به صورت کند و دمای رنگ ن در نور را مقایسه می

temperature »کند. بیان می 

ها را ندارند و برخی  جا که منابع نور ناپیوسته طیف رنگی گسسته و ناکاملی دارند، به این معنا که برخی طول موجاز آن  

ای وجود  ها رابطه ها و رنگ نور حاصل از آن بین دمای واقعی آن در ضمندیگر را به شکل غیر طبیعی زیاد دارند و 

ها استفاده کرد و در نتیجه  به طور دقیق برای تشریح ترکیب طیفی نور آن« کلوین»توان از مقیاس  بنابراین نمی٬ندارد

 شود. ذکر می« دمای رنگ تقریبی»ها  برای آن

 

 دو مبنای معروف دمای رنگ -3  

نه و سطح حساس بازسازی شوند، باید از حیث دمای رنگ بین نور صح بدرستیای صحنه در تصویر ه که رنگبرای آن  

دوربین( برای  گر حسدوربین( انطباق وجود داشته باشد. مثالً اگر سطح حساس به نور )فیلم یا  گر حس)فیلم یا  به نور

°3200نوری با دمای رنگ 
K ً3200 تنظیم شده است، نور صحنه نیز باید دقیقا°

K  باشد. اگر نور صحنه دمای رنگ

دمای رنگ  صحنه شود و اگر نور ها اضافه می ی آبی به تمام رنگ سطح حساس داشته باشد، یک الیهتنظیم باالتری از 

 شود. ها اضافه می قرمز( به تمام رنگ -ی نارنجی)زرد سطح حساس داشته باشد، یک الیهتنظیم تری از  پایین

 ی یک سطح حساس به نورتوان برای هر نور نورهایی با دمای رنگ متفاوت وجود دارد و نمیهای مختلف  در صحنه  

دو دمای رنگ خاص به عنوان دو  ،ی گسترده دماهای رنگ بنابراین از بین مجموعه ( خاص تولید کرد.گر حس)فیلم یا 

ازند که منطبق با یکی از این دو س ای می اند و سطوح حساس به نور را به گونه مبنای معروف دمای رنگ انتخاب شده

 مبنا باشند. این دو مبنا عبارتند از:

°3200الف( مبنای   
K )معروف به دمای رنگ نور مصنوعی( 
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°5500ب( مبنای   
K )معروف به دمای رنگ نور روز( 

 

 های تبدیل و تصحیح دمای رنگ فیلتر -11  

°3200دو مبنای  یکی از از اغلبما به هنگام ثبت تصویر   
K  5500و°

K آید که  پیش می تر کماما  استفاده می کنیم

°3200نور مورد استفاده دقیقاً دمای رنگ 
K  5500و°

K  تر کمیا  تر بیش نور« دمای رنگ»داشته باشد. ممکن است را 

تبدیل و تصحیح »های  فیلتریکی از بهترین راه حل ها استفاده از ، این دوانطباق برای  باشد که از مبنای مورد نظر ما

که هر  وجود دارند« CTO»و « CTB»در دو خانواده  های تبدیل و تصحیح دمای رنگ فیلتر .است «دمای رنگ

فیلتر تصحیح دمای »و برخی  «رنگفیلتر تبدیل دمای »برخی  است که مختلفهای خانواده شامل فیلترهایی با غلظت 

خانواده فیلترهای ، آبی رنگ هستند و CTB(»Color Temperature Blue)» خانواده فیلترهای .هستند «رنگ

«CTO(»Color Temperature Orange.نارنجی رنگ هستند ،) 

 «های تبدیل دمای رنگ فیلتر»  

ها را تحت  شرکت کداک این فیلترکنند.  ر ایجاد میای در دمای رنگ نو که تغییر قابل مالحظههستند ی های فیلتر  

 که عبارتند از:ارائه کرده است  (نارنجی) 85های خانواده  فیلترو  )آبی( 80های خانواده  عنوان فیلتر

 

 میرد شیفت رنگ فیلتر تبدیل دمای رنگ نام فیلتر

80 A  131- آبی 5500به  3200از 

80 B  112- آبی 5500به  3400از 

80 C  81- آبی 5500به  3800از 

80 D  56- آبی 5500به  4200از 

85 C  81+ نارنجی 3800به  5500از 

 112+ نارنجی 3400به  5500از  85

85 B  131+ نارنجی 3200به  5500از 
 

 «های تصحیح رنگ فیلتر»   

را تحت عنوان ها  شرکت کداک این فیلتر. کنند ی در دمای رنگ نور ایجاد میتر کوچککه تغییرات  استهایی  فیلتر  

 که عبارتند از:( ارائه کرده است آبی) 82و ( نارنجی) 81 ی خانواده های فیلتر

 میرد شیفت رنگ فیلتر تبدیل دمای رنگ نام فیلتر

 10+ نارنجی 3200به  3300از  81

81 A  18+ نارنجی 3200به  3400از 

81 B  27+ نارنجی 3200به  3500از 

81 C  35+ نارنجی 3200به  3600از 

81 D  42+ نارنجی 3200به  3700از 

81 EF  52+ نارنجی 3200به  3850از 

82 C + 82 C  89- آبی 3200به  2490از 

82 C + 82 B  77- آبی 3200به  2570از 
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82 C + 82 A  62- آبی 3200به  2650از 

82 C + 82  55- آبی 3200به  2720از 

82 C  45- آبی 3200به  2800از 

82 B  32- آبی 3200به  2900از 

82 A  18- آبی 3200به  3000از 

 10- آبی 3200به  3100از  82
 

توان این  اما می ،شود تر می تر یا آبی تصویر نارنجی تمام  رنگقرار دهیم، لنز جلو یا پشت ها را  اگر هر کدام از این فیلتر  

 و در نتیجه رنگ بخشی از تصویر را تغییر داد. گذاشتها را بر روی هر کدام از منابع نور موجود در صحنه  فیلتر

 

 Miredعدد  -11  

تغییر مشابهی در مختلف، برابر در عدد دمای رنگ دو منبع نور  یعنی تغییر نسبی است؛ یمقیاس دمای رنگ مقیاس  

ی کلوین افزایش دمای رنگ دو منبع نور با  درجه 999این دو منبع ایجاد نخواهد کرد. مثالً  ی بصری و رنگ جلوه

ه ب .منبع به یک اندازه آبی نمی شوند کند و دو ی بصری برابری ایجاد نمی وهجلدرجه،  3000و  5000 های کلوین

گ مختلف متفاوت خواهد بود. مثالً بر نورهایی با دمای رنهای تبدیل و تصحیح رنگ  همین دلیل است که اثر فیلتر

°3200نور  80Aفیلتر 
K  5500را به°

K 5000اما همین فیلتر نور  ،کند تبدیل می°
K 14500 به را°

K کند. تبدیل می 

عدد دمای رنگ را در مخرج  بایدالزم است که این مقیاس را به مقیاسی مطلق تبدیل کنیم. برای این کار  بنابراین

 ،تر ی راحت بسیار کوچک خواهد بود برای محاسبه هعدد حاصلچون یک است، قرار دهیم.  کسری که صورت آن عدد

10)عدد ثابت یک میلیون 
6
 د.نامن می (Mired)میرد را عدد کنیم. عدد به دست آمده  ضرب می آنرا در  (

 

 

 

هر نوری  است.« Micro reciprocal degrees»و به عبارتی مخفف « درجات کسری کوچک» به معنای «میرد»  

عدد میرد منابع »ها  فیلتر تر باشد، عدد میرد آن باالتر خواهد بود. عدد میرد خاصی دارد. هر قدر دمای رنگ نور پایین

ی  های خانواده گویند. فیلتر می« Mired shift»ها در تغییر عدد میرد نور را  دهند. مقدار توانایی فیلتر را تغییر می «نور

دمای رنگ نور را کاهش به عبارت دیگر  یعنی عدد میرد نور را افزایش ومثبت دارند  «میرد شیفت» (،CTO) نارنجی

 به عبارت دیگر یعنی عدد میرد نور را کاهش ومنفی دارند  «میرد شیفت»(، CTB)ی آبی  خانواده یها دهند و فیلتر می

 دهند. دمای رنگ نور را افزایش می

 

 بازسازی رنگ در دوربین ویدیو -10  

 توان برگزید: بازسازی شود، یکی از دو روش زیر را می بدرستیهای موضوع در تصویر ویدیویی  که رنگبرای این  

 Presetالف( انتخاب   

دیگر نیز خاص « دمای رنگِ»معموالً برای چند خاصی ساخته شده است اما « دمای رنگ»برای دوربین ویدیو  گر حس  

« Preset»یا « پیش تنظیم»شود. به هر کدام از این مبناهای دمای رنگ اصطالحاً  میتنظیم بصورت الکترونیک 

610
رنگ دماي عدد

1
Mired
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. Preset 5500 یو دوم Preset 3200 1دارند: یکی Presetدو  فقط ساده های ویدیویی گویند. دوربین می

 ها با اختالف«پیش تنظیم»ی  های متنوع هستند. این مجموعه«پیش تنظیم»ای از  دارای مجموعه پیشرفتههای  دوربین

در این روش  دارند. وجودی کلوین  درجه 19999ی کلوین تا تقریباً  درجه 3999ی کلوین از حدود  درجه 199 معموال

را به آن انتخاب کنیم.  Presetترین  ها کافی است دمای رنگ نور صحنه را بدانیم و نزدیک برای بازسازی درست رنگ

اما  ،شوند بازسازی می بدرستیها در تصویر  انتخاب شده با عدد دمای رنگ نور کامالً مشابه باشد، رنگ Presetاگر عدد 

 ها در تصویر نسبتاً درست خواهند بود. ور نزدیک )و نه دقیقاً مشابه( باشد، رنگبه عدد دمای رنگ ن Presetاگر عدد 

 White balanceب( انجام   

به که ی همان نورقرار داد که  از صحنه ایرا در ناحیه « ی سفیدسطح»یا « درصد 18کارت خاکستری »توان  می  

کنیم یا دوربین را آن قدر  زوم میمورد نظر  سطحکارت یا  نیز بتابد. بر روی سطح یا کارت مذکوربر می تابد موضوع 

دهیم. در  را فشار می White balanceی  دکمهسپس  و کادر را پر کند مذکور سطحکارت یا دهیم تا  نزدیک قرار می

رکیب کیفیت رنگی، ت هر کند که در نور صحنه )با ای خود را تنظیم می به گونه ه الکترونیکاین حالت دوربین به طریق

 مایه رنگبه شکل خاکستری خنثی، بدون هیچ دقیقاً )یا خاکستری را « سفید»را دقیقاً « سفید» ،(رنگیطیفی و دمای 

ها( است، در  ها )تمام رنگ«طول موج»ترکیبی برابر از تمام )یا خاکستری خنثی( بازسازی کند و چون سفید ای اضافه( 

کند. در واقع با انجام این عملیات دوربین با دمای  و ثبت بازسازی بدرستیها را نیز  تواند تمام رنگ نتیجه دوربین می

به درستی انجام شود رنگ ها در تمام نواحی  White balanceالبته اگر فرایند  .انطباق می یابدرنگ نور صحنه 

 Whiteفرایند  تصویر )تون های تیره، میانی و بسیار روشن( درست خواهد بود اما اگر به هر دلیلی پس از انجام

balance  ای  مایه رنگمشاهده کردیم که رنگ ها در تون های میانی و بسیار روشن درست است اما در تون های تیره

که در برخی دوربین های حرفه ای و فوق حرفه ای ویدیو  Black balanceاضافی وجود دارد با گزینه دیگری به نام 

صالح می کنیم.با فعال کردن این گزینه دیافراگم دوربین به شکل خودکار تا وجود دارد رنگ را در نواحی تیره تصویر ا

دوربین قرار می گیرد و دوربین به طریقه الکترونیک به  گر حسانتها بسته می شود و به این ترتیب سطحی سیاه مقابل 

 ای اضافه ثبت کند. مایه رنگ، بدون «سیاه»را « سیاه»گونه ای خود را تنظیم می کند که 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ایین  معمیوالً در  ، غیر الکترونیک و بصورت اپتیکی یعنی بیا اسیتفاده از فیلترهیای رنگیی صیورت میی گییرد.        presetدر برخی دوربین های ویدیو تغییر  .1

°3200« پییش تنظییمِ  »دهییم،   قرار می 3200 گزینهدوربین را روی  فیلتری چرخانِ  دوربین را فعال می کنیم و حلقه Presetی  وقتی دکمه ها دوربین
K 

« پییش تنظییمِ  »گییرد و   قیرار میی  لنز دوربیین  نارنجی پشت  فیلترقرار دهیم، یک  5500 گزینهرا روی  فیلتری  اما اگر در این حالت حلقه ،شود انتخاب می

5500°
K شود. انتخاب می 
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 تنظیم فنی تصویر ویدیویی 
 

های  سیگنال توان ای از مدارهای خودکار برای تنظیم روند دارای مجموعه های ویدیویی که امروزه به کار می دوربین  

اند و  ریزی شده برای حفظ متغیرهای فنیِ ابتدایی برنامه فقطهای خودکار  اما این تنظیم ،صوتی و تصویری هستند

دانید که پیوسته به  ای می ممکن است هم سو با نتایج مورد نظر شما باشند یا نباشند. بنابراین اگر خود را فردی حرفه

رل و نظارت بر برای کنت ِ تنظیمِ غیرخودکار تصویر ویدیویی را فرا گیرید. دنبال نتایج خوب است، ضروری است چگونگی

 داریم:نیاز کیفیت تصویر ویدیویی به دو ابزار 

یا لومینانس  (Brightness)روشنایی  مقدار: این وسیله (Wave form monitor)«گر شکلِ موج نمایش» -  

(Luminance) دهد. تصویر ویدیویی را به شکل گرافیکی نشان می 

نشان می به شکل گرافیکی  تصویر ویدیویی را: این وسیله اطالعات مربوط به رنگ (Vector scope)«نما رداربُ» -  

 .دهد

 

 (شکلِ موج )مانیتور«گر شکلِ موج نمایش»  

ی تدوین  شود. در مرحله ها استفاده می به هنگام ضبط صحنه «گر شکلِ موج نمایش»ای ویدیویی، از  در تولیدات حرفه  

 شود. ها استفاده می نیز از این ابزار برای تنظیم و حفظ کیفیت تصویر ویدیویی و ایجاد تداوم بصری بین صحنه

 

   

 01تصویر                                                                                

و در کنار آن نمونه ای از طرح گرافیگی که بر صفحه آن آشکار می شود « گر شکلِ موج نمایش»شکل  01در تصویر   

سیگنال ویدیویی را از یک دوربین به یک اگر  شود، یده میدتصویر این همان گونه که در را مشاهده می کنید. 

گر به نمایش در  یشی نما گرافیکی بر روی صفحهانتقال دهیم، این سیگنال به صورت طرحی  «گر شکلِ موج نمایش»

و بینید، اطالعاتی در خصوص کیفیت تصویر ویدیویی  می «گر شکلِ موج نمایش»ی  چه شما بر صفحهخواهد آمد. آن

ای دیده  صحنه 93 در تصویر بتوان ایرادات تصویر ویدیویی را اصالح کرد.  آنی  که به وسیلهاست چنین اطالعاتی هم

های متفاوت( است که از سیاه کامل تا سفید  تونالِ متفاوت )درخشش های ای از ارزش که شامل مجموعه شود می

شود بر روی  دیده می 91در تصویر  آنچه نظیر نرمالی گرافیکی یدرخشان گسترش دارد. چنین تصویری الگوی

 کند. ایجاد می «گر شکلِ موج نمایش»
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 10تصویر

(Scale)مناطق تاریک تصویر ویدیویی در نزدیکی خط پایین مقیاس   
)بخشی که در « گر شکلِ موج نمایش» 1

گر  نمایش»ی  آید. مقیاس موجود بر صفحه مشخص شده است( به نمایش در می Black Levelعنوان  با 91تصویر

)در بخش بسیار باالی مقیاس( گسترش دارد.  120+)در بخش بسیار پایین مقیاس( تا حدود  30-از عدد  «شکلِ موج

)توان( در شکل آرمانی، شدت  شد.تعیین  3ن رادیود که اولین بار توسط انجمن مهندساهستن IREاین اعداد در واحد 

 7.5 به طور پیوسته از عدد «گر شکلِ موج نمایش»ای باشد که بر روی مقیاس  ویدیویی باید به گونه  سیگنال

IRE 100باید شروع شود( تا عدد « اهسی»)جایی کهIRE  91ر. تصویشدبا باید پایان یابد( گسترده« سفید»که )جایی  

ای با کنتراست متعادل  از صحنهنرمالی ویدیویی   چنین سیگنالدهد. ویدیویی آرمانی را نشان می  ای از این سیگنال نمونه

از سیاه تا سفید به همراه  2های مختلف تونی متعادلی از  ای که متشکل از مجموعه یعنی صحنه ؛دآی میبه دست 

از این باشد، الگوی گرافیکیِ متفاوتی بر روی  تر کمتر یا بیشهای مختلف باشد. چنانچه کنتراست صحنه  خاکستری

ای با کنتراست متعادل را در کنار هم  های مختلف مربوط به صحنه اگر تون 3ایجاد خواهد شد. «موج گر شکلِ نمایش»

 

هیای گرافیکیی    حد. طیر کنی  های مختلف تقسییم میی   ا به قسمتر «موج گر شکلِ نمایش»ی  ، خطوط و اعدادی است که صفحه(Scale)منظور از مقیاس  .1

 شود.  ت این اعداد و خطوط سنجیده مید به نسبشو ظاهر می« گر شکلِ موج نمایش»ی  ههای مختلف که بر روی صفح مربوط به صحنه
2. Institute of Radio Engineers (IRE) 

ی روشینایی   گیر شیدت و دامنیه    جا کیه بیر روی ایین نمیایش    به اعداد ولتاژ هم هستند. از آن قابل تبدیل IREدر واحد  «موج گر شکلِ نمایش»اعداد مقیاس 

هیم  ( mv)ولیت  میلیی  از  IREی مستقیم با هیم دارنید، بیه جیای واحید       شود و ولتاژ و روشنایی سیگنال ویدیویی رابطه سیگنال ویدیویی نمایش داده می

 Palدر سیسیتم   mvو از واحید   NTSCدر سیسیتم   IREاحید  است. معموال از و V 1.0معادل  IRE 100 ،توانیم استفاده کنیم. بر روی این مقیاس می

 استفاده می شود.

تیرگیی  =  (Shadowsهیا   شوند: سایه سه دسته تقسیم می بهها  شود. تون نامیده می (Tone)هر بخش از صحنه با درخشش و لومینانس معین یک تون  .2

ف . مقادیر متفاوت نیوری کیه از منیاطق مختلی    (Highlights)های بسیار روشن  و تون (Midtones)های میانی  با لومینانس کم(، تون ها یعنی تون هایی

 نامیده می شوند. (Tonal Values)  های تونال صحنه ارزشتابند  صحنه به سمت دوربین می

ط صفر مقییاس  پایه مقیاس )یعنی خ که از خطقرار گیرد به دلیل این« ر شکلِ موجگ نمایش»بخش مقیاس باالترین که سیگنال آن در  تصویرهر بخش از  .3

جا وجود ندارد و متعلق به سیاه مطلق است( دور است بدون شک ولتاژ باالیی دارد و شدت روشنایی آن زیاد اسیت و در تصیویر روشین    که هیچ ولتاژی در آن

افراگم بیازتر  سته کردنِ دیافراگم تغییر داد. هر قدر دیی توان با باز و ب گویند. سطح سفیدی را می می« سطح سفیدی» شود. به مقدار ولتاژ این بخش،دیده می 
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متفاوت است. چنین   پله با درخشش 13اشت که شامل خواهیم د (Gray scale)«مقیاس خاکستری»قرار دهیم، یک 

 شود.  دیده می 92 مقیاسی در تصویر

 

 

             19تصویر                                                                  

نوردهیِ درستِ و  مناسب کنتراستها، ابزارهایی برای اطمینان یافتن از  به همراه نورسنج «موج گرهای شکلِ نمایش»  

تغییر توان  IRE 20، معادل تغییر دیافراگمسیگنالِ ویدیویی هستند. یک استاپ مطلوب کیفیت در مجموع تصویر و 

ست نیست و ممکن امطلوب است. البته تصویر ویدیویی همیشه در سطح  «موج گر شکلِ نمایش»بر روی سیگنال 

 ها پرداخته خواهد شد. جا به آنمشکالتی داشته باشد که در این

شدن تصویر( است و عبارت است از نتابیدنِ  Under exposed) یکی از مشکالت تصویر ویدیویی، فرونوردهیِ تصویر  

یا شدت روشنایی  (Level) توان شود سیگنال ویدیویی، سطح موجب می دوربین ویدیویی که گر حسبر نور کافی 

زیرا در این حال  ،قابل تشخیص خواهد بود «گر شکل موج نمایش»پایینی داشته باشد. چنین مشکلی به راحتی بر روی 

حالت  آن برسد. این مشکل دریا چیزی نزدیک به  IRE 50سیگنال ویدیویی ممکن است تنها به توان حداکثر سطح 

سیگنال ویدیویی به همین  توان شود. اگر سطح با باز کردنِ دیافراگمِ به میزان یک یا چند استاپ برطرف می معمول

شود یا در طی فرایندهای انتقال سیگنال، سیگنالِ ویدیویی تقویت  تدوینی  حالت )فرونوردهی( باقی بماند و در مرحله

 کنید. مشاهده می 93ی چنین تصویری را در تصویر  . نمونهشد خواهد نویزیو سطح آن افزایش یابد، تصویر 

                                                                                                                                                                                         

ی  ترین دیافراگم آن است کیه بیه واسیطه    یابد و برعکس. در هر صحنه مناسب تصویر به ویژه مناطق روشن )سطح سفیدی( افزایش می شود سطح ولتاژ تمام

 IRE 100های تصویر شدتی بییش از   شود که سفیدی ر از این باعث میگسترش یابد. دیافراگم بازت IRE 100حداکثر تا  تصویر  ترین بخش توان روشن آن

د و بیه  پیدا کننی  IRE 100تر از  های تصویر شدتی کم شود که سفیدی تر از این نیز موجب می د و دیافراگم بستهباشند و به صورت ساچوره دیده شون داشته

د. بیه  گوین می (Under Exposure)و حالت دوم را فرونوردهیِ تصویر  (Over Exposure)صورت خاکستری ثبت شوند. حالت اول را فرانوردهیِ تصویر 

 کرد.دیافراگمِ درستِ هر صحنه را تعیین  «موج گر شکلِ نمایش»ی  توان به وسیله این ترتیب به روش مذکور می

ی مقیاس )خط صفر مقییاس( قیرار دارنید،     های پایین مقیاس قرار می گیرند و چون نزدیک خط پایه بر روی قسمت تصویرهای تاریک  از سوی دیگر بخش  

گزینیه   گویند. می Black Levelیا « سطح سیاهی» پایین ترین ناحیه سیگنال،د. به مقدار ولتاژ شون ارند و در تصویر تیره دیده میولتاژ و لومینانس کمی د

هرسیت تنظیمیات   انید. در ف  گیذاری کیرده   نیام  Master Pedestalییا   Master Blackنظییر   یسطح سییاهی را بیا اصیطالحات    ندهالکترونیک تنظیم کن

سیطح سییاهی   یا نرم افزارهای ویرایش تصویر ویدیویی، گزینیه الکترونییک تغییردهنیده    ای  های ویدیویی حرفه و بر روی برخی دستگاه های ویدیویی دوربین

د. بیا  شون تر ثبت می تر و با جزییات کم و در تصویر تیره تر  ویر به خط صفر مقیاس نزدیکی تص کم کردنِ سطح سیاهی تصویر، نواحیِ تیره است. با تعبیه شده

ردن شیوند. کیم و زییاد کی     تر ثبت میی  تر )بورتر( و با جزییات بیش در تصویر روشننواحی از خط صفر مقیاس دور شده ، زیاد کردن سطح سیاهی تصویر این 

کنییم کیه    تنظییم میی  ای  ، سیطح سییاهی را بیه گونیه    شیرایط نرمیال  گذارد. در  نیز اثر میهای میانی  تونهای تصویر بویژه  یاهی بر روی سایر بخشسطح س

 قرار گیرد.  Palو صفر میلی ولت در سیستم  NTSCدر سیستم  IRE 7.5تصویر بر روی عدد ترین بخش  تیره
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 11تصویر                                                  13تصویر                     

شدن تصویر( است و عبارت است از  Over exposedیکی دیگر از مشکالت تصویر ویدیویی، فرانوردهیِ تصویر)  

شود و  دوربین ویدیویی. چنین تصویری بیش از حد روشن دیده می گر حسبیش از حدِ الزم بر  میزان نورینِ یدتاب

تصویر را « تون های بسیار روشن»باالتر از سطح نرمال و توان سیگنال ویدیویی را توان ، سطح «گر شکل موج نمایش»

برای رفع این مشکل می توان دیافراگم را به میزان یک یا چند استاپ نشان خواهد داد.  IRE 100به وضوح باالی 

تون های میانی یا تیره ی تصویر خیلی تیره که شود می بست. اگر بستن دیافراگم ممکن نباشد و بستن آن باعث 

سیگنال را ان توسطح  بازسازی شوند می توان از برخی گزینه های الکترونیک دوربین ویدیو استفاده کرد. این گزینه ها

د را به قرار دار IRE 100که باالی را هایی از سیگنال ویدیویی  و بخش1دنده کاهش می تصویرروشنِ بسیار در نواحیِ 

با  .شود دیده می 99در تصویراین تصحیح د. ننک نواحی ساچوره را تصحیح میبدین ترتیب د و نکش میتر  سطحی پایین

در این  (Detail)یات تصویر ئجزممکن است اما  ،آید هر چند نواحی روشنِ تصویر از ساچورگی بیرون می این تصحیح

 توانید ببینید. می 93را در تصویر تصحیح شده ای . چنین سیگنال ویدیویی احیا نشودنواحی 

 16تصویر                    

 

 

هیای   کنیم، بخش را فعال می گزینه هااست که وقتی این Knee گزینهیا   DCC (Dynamic Contrast Control) گزینهها، گزینه ترین این  معروف .1

آیند. این گزینه ها را باید زمانی استفاده کرد که بسیتن دییافراگم    یا پایین تر کاهش می یابند و از ساچورگی بیرون می IRE 100توان ی تصویر به  ساچوره

 تاثیرات نامطلوبی دارند.  « تون پوست»نورپردازی صحنه ممکن نباشد زیرا این گزینه ها بر بازسازی تون های دیگر بویژه  یا اصالح شرایط
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بینید، به  می 97چه در تصویری خاکستری شبیه آنمقیاس ،هیمهای چنین تصویری را در کنار هم قرار د خاکستری اگر  

 آید. دست می

 

 17تصویر                                                              

 از دست رفته است. تفکیک و جزییات تون های بسیار روشن ببینید،  همان گونه که در این مقیاس می  

های صحنه در تصویر است. در چنین حالتی، تصویر ویدیوییِ  تیرگیاز مشکالت تصویر ویدیویی، فشردگیِ یکی دیگر   

بر روی یات کاملی نخواهد داشت. الگوی چنین سیگنالی ی آن جزئ و مناطق تیره تاریک خواهد بود به دست آمده،

 خواهد بود. 98شبیه تصویر  «موج گر شکلِ نمایش»

                                     

 11تصویر                                                                 

 آید. به دست می 95تری شبیه تصویر های چنین تصویری را در کنار هم قرار دهیم یک مقیاس خاکس اگر تون  

                        

 13تصویر                                                               

های تاریک مقیاس خاکستری وجود نخواهد داشت. این مشکل  بینید تفکیک بین پله همان گونه که در این تصویر می  

دهد و برای  رخ می (Black Level)پایین بودنِ سطحِ سیاهی سیگنال ویدیویی  بسته بودن دیافراگم یا ی به واسطه

 توان سطح سیاهی را افزایش داد یا دیافراگم دوربین را باز کرد و یا ترکیبی از این دو کار را انجام داد. رفع آن می
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ی  هایی است که دامنه دهد، ناشی از موضوع ترین مشکالتی که در ارتباط با کیفیت تصویر ویدیویی رخ می یکی از مهم  

عبارت است از تفاوت  (Brightness range)ی روشنایی  از حد تحملِ دوربین است. دامنهتر  شان گسترده روشنایی

 یاتر باشد، کنتراست صحنه  های موضوع یا صحنه. هر قدر این دامنه گسترده ترین بخش ترین و تیره درخشش روشن

بازسازی  بدرستیاز روشنایی را  یمعیّنی محدود و  شود. هر دوربین ویدیویی تنها قادر است که دامنه می تر بیشموضوع 

طور مجزا از هم ه ثبت و ب جزئیاتروشن هستند با  که هایی آن چه و تیره که ها آن چه ٬کند به طوری که همه تون ها

توانایی دوربین  معیّندر هیچ کدام از مناطق روشن و تاریک تصویر رخ ندهد. این مقدارِ ها  دیده شوند و فشردگی تون

 .گویند می Dynamic rangeیا به عبارتی  Latitudeیا « ی پذیرش کنتراست دامنه»در ثبت کنتراست را اصطالحاً 

در چنین  دوربین است؛« دامنه پذیرش کنتراست»گسترده تر از  ،صحنه« دامنه روشنایی»یار پیش می آید که بس

های بسیار  شوند اما بخش مواقعی اگر دیافراگم را به نفع مناطق تاریک صحنه باز کنیم این نواحی درست نوردهی می

دهند و اگر دیافراگم را  یات خود را از دست میشوند و جزئ و ساچوره می (Over exposedروشن صحنه فرانوردهی )

های تاریک صحنه  اما بخش ،شوند رست نوردهی میبه نفع مناطق روشن صحنه ببندیم، این نواحی د

ی روشنایی  دهند. در مواقعی که دامنه خود را از دست می جزئیاتشوند و  ( و تاریک میUnder exposedفرونوردهی)

ین منظور در توان از برخی مدارهای خودکار که به ا تر است برای رفع مشکل می صحنه از حد توانایی دوربین گسترده

ی استاندارد قرار  آورند تا در محدوده ، بهره گرفت. این مدارها سطح سیگنال ویدیویی را پایین می تعبیه شدهدوربین 

شود.  یات در برخی مناطق تصویر مییم، این کار موجب از دست رفتن جزئگونه که پیش از این دید . هر چند همانگیرد

 نیم.توانیم ببی می 19چنین اتفاقی را در تصویر 

 

 

 11تصویر 

 

های سیگنال که مربوط به  اما قله ،قرار دارد IRE 100تا  IRE 7.5در این تصویر هر چند کلِ سیگنال ویدیویی بین   

و در نتیجه مابقی سیگنال ویدیویی در   یمی از محدوده را اشغال کردهانعکاس نور از سطح آبشار است، بیش از ن

بینیم که  در این تصویر نیز می .است 11 سیگنال متعلق به تصویر ه است.اینای کوچک و محدود فشرده شد منطقه

اند. در نتیجه چنین تصویری تاریک است و اگر فردی در این  ی کوچکی فشرده شده های میانی و تاریک تصویر در محدوده تون

 .شد می نرمالتر از حالت  تاریک او  «پوست  تون»تصویر ایستاده بود، 



 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

108 

 

 

 11تصویر                                                                                     

مقیاس خاکستری »توانید آن را با  میببینید و در ضمن  13در تصویر را می توانید  11 مقیاس خاکستری معادل تصویر  

 مقایسه کنید. (12تصویر )«نرمال

 

 

 10تصویر                                                                            

 

 19تصویر 

های ویدیویی، مشکلی است که اغلب در  ی روشنایی صحنه نسبت به توانایی سیستم مشکل گسترده بودنِ دامنه  

بسیار  صحنهی روشنایی  دامنهبینید،  می 13ان گونه که در تصویر همشود. ای دیده می ویدیویی غیرحرفهتصاویر 

ه زمین آسمان روشن در پس شدن  ی دیده است. این گستردگی به واسطهبوده ی توانایی دوربین  تر از دامنه گسترده
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ن دیافراگم را جا که در این مثال از تنظیمات خودکار دوربین استفاده شده است، دوربیتصویر به وجود آمده است. از آن

که نسبت به آسمان  چهرهاما  ،ثبت شده است بدرستیبراساس نور شدید آسمان تنظیم کرده و در نتیجه تصویر آسمان 

 ، تصویر شده است. جزئیاتی داشته به صورت سیاه کامل و بدون تر کمدرخشش 

      

                                       16 تصویر                                11تصویر                                        13تصویر                   

ا ام ،شود نوردهی می بدرستی چهرهبا باز کردن دیافراگم به میزان چند استاپ،  بینید می 19همان گونه که در تصویر   

منظور می رود و این مناطق ساچوره خواهند شد. برای این  یات در مناطق روشن مثل آسمان از بین میدر عوض جزئ

سپس به  دهید وقرار  (Manual)در وضعیت تنظیم دستی  کرده،دیافراگم دوربین را از حالت خودکار خارج  توانید

ه دیافراگم آن همواره به صورت خودکار تنظیم ای است ک خواه دیافراگم را باز کنید. اگر دوربین شما به گونهمیزان دل

شما در دوربین ، به یاد داشته باشید که به احتمال زیاد داریدیا اصرار به استفاده از سامانه دیافراگم خودکار  شود می

یا  به میزان یکبه صورت خودکار  لنزوجود دارد که با به کار انداختنِ آن، دیافراگمِ  Back Lightبه نام  گزینه ای

 شود. استاپ باز می چند

این است که به « دوربین تواناییی روشنایی صحنه نسبت به  گسترده بودن دامنه»بهترین راه غلبه بر مشکل البته   

به ی توانایی دوربین کنیم.  آن را کم و متناسب با محدوده (ی روشنایی دامنه)ی نورپردازی صحنه، کنتراست  وسیله

یا از شدت  (13)تصویر  کنیم می تر بیشها را  تابانیم و روشنایی آن نورپردازی، به مناطق تاریک صحنه نور می هنگام

)یا با  کنیم. در حقیقت در هر دو روش می تر کمکاهیم و روشنایی این مناطق را  تابد می نوری که به مناطق روشن می

، تفاوت روشنایی مناطق روشن و تاریک صحنه یا به عبارتی (graduated NDاستفاده از برخی فیلترها نظیر فیلتر 

 کنیم. میمتناسب دوربین « ی پذیرش کنتراستِ دامنه»صحنه را کم و با  (ی روشناییِ دامنه)کنتراست 

ی پذیرش  دامنه»توان  ها می ی آن شود که به وسیله ای امکاناتی تعبیه می های ویدیویی حرفه بر روی برخی دوربین  

ترین  تری به دست آورد. از معروف های پرکنتراست تصاویر مطلوب دوربین را افزایش داد تا بتوان از صحنه« کنتراست

 «ی پذیرش کنتراست دامنه»دد گاما موجب کم و زیاد شدنِ نام دارد. تغییر دادن ع Master gammaاین امکانات 

تر  ی پذیرش کنتراست دوربین را گسترده است که کمی دامنه DL (Dyna Latitude)شود. امکان دیگر  دوربین می

ی کوتاهی به اطالعاتی که پایین  برسانیم باید اشاره پایانبه  را« موج گر شکلِ نمایش»که مبحث پیش از آن کند. می

آیند، بکنیم. در  به نمایش در می Black Level Point (7.5 IRE)یعنی پایین « سطح سیاهی»ی مربوط به  نقطه

 (. 17شوند، قرار دارند )تصویر  نامیده می Syncهای هم زمانی که  سیگنال ،«تر از سیاه سیاه»ی  این ناحیه
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 17تصویر  

  Sync  هستند  1«های زمانی سرعت باالیی پالس»ها در واقع  است. این سیگنال« کنندگی های هماهنگ پالس»مخفف

سازند. این  با هم پیوسته و هماهنگ میها  ها و فریم تجهیزات ویدیویی را در طی فرآیند خوانش خطوط، میدان که تمام

حرکت که یک پرتو الکترونیکی به هنگام خوانش هر خط، میدان و فریم شروع به  ای ی دقیق و قطعی ها آن لحظه پالس

ها مابین تجهیزات ویدیویی ناهماهنگی به  کنند. در حقیقت بدون این پالس تعیین میرا شود،  کند یا متوقف می می

آیند تولید در ارتباط با مین یک پالس زمانیِ مشترک برای تمام تجهیزاتی که باید در طی یک فرأآید. برای ت وجود می

ی  تولیدکننده»ی الکترونیکی است و  که متعلق به یک قطعه «ی سینک منبع تک تولیدکننده»هم کار کنند از یک 

 IRE 40-باید در  Syncی  خط پایین محدوده در سیگنال استاندارد،شود.  شود، استفاده می نامیده می 3«سینک

ی صفر مقیاس قرار داشته  ( وخط باالی آن باید در خط پایه یا نقطه«موج گر شکلِ نمایش»ترین خط مقیاس  )پایین

شود و  گسترش زیادی داشته باشد، سطح سیاهی سیگنال ویدیویی به سمت باال کشیده می Sync اگرباشد. 

یده و کش Syncی  باشد، سطح سیاهی به محدوده متر از استانداردک Sync دامنه د و اگرنشو های تصویر بور می سیاهی

 د.نشو تاریک می بشدتهای تصویر  سیاهی

 IRE 100ترین سیاه( تا  )تاریک IRE 7.5از  «ی کامل سیگنال ویدیویی با دامنه»گونه که ذکر شد یک  همان  

 Pal)حداکثر سفیدی( در سیستم  700mv)تاریکترین سیاه( تا  0mvو از  NTSCدر سیستم )حداکثر سفیدی( 

سیگنال »فضایی خالی است که در این قسمت  7.5IREتا  0ی بین  محدوده NTSCدر سیستم گسترش دارد. 

سیگنال  روی صفر میلی ولت قرار دارد. Blankingسیگنال  Palقرار دارد. در سیستم  Blankingیا « تشخیص

Blanking  7.5سیگنال بسیار ضعیفی است که به دلیل قرار داشتن زیر IRE  در سیستمNTSC  و روی صفر میلی

از  باالتر های د سیگنالنتوان تنها می نمایش گر های ویدیویینیست.  رؤیتدر تصویر ویدیویی قابل  Palولت در سیستم 

7.5 IRE  در سیستمNTSC  و باالتر از صفر میلی ولت در سیستمPal سیگنال ند. را به تصویر تبدیل کن

Blanking مبرای تشخیص سیست (Pal  یاNTSC) سیگنال مرکب که در هر مرحله تشخیص داده شود که است. این

 گیرد. صورت می Blankingی وجود  به واسطه NTSCاست یا  Pal ویدیو،

 

 

 

1. High-Speed Timing Pulses 
2. Sync Generator 
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 (Vector scope) «ردار نمابُ»  

خواهیم در خصوص  ذهنی است. بنابراین وقتی می بشدتاما ادراک نهایی ما از رنگ  ،شوند چشم دیده می باها  رنگ  

د. به این ترتیب ما برای قضاوت در خصوص درست کن چشمان ما به سادگی اشتباه می ،کنیمهای درستی  قضاوت ،رنگ

نیاز داریم، به ویژه وقتی  تر از روش چشمیقابل اعتمادبه روشی در تصویر ها  و بازسازیِ درست رنگتصویر بودنِ رنگ 

ا تنظیم کنیم. ابزاری که این روش را در اختیار ما قرار ه های خود را برای بازسازیِ درستِ رنگ خواهیم دستگاه می

های کنترل  در اتاق هم به شکل دستگاهی پرتابل و همشود که  نامیده می« بردار نما»یا « وکتور اسکوپ»دهد  می

 خورد. ی به چشم میکامپیوترتدوین  سیستمچنین به عنوان بخشی از و هم یتلویزیوناستودیوهای 

  ،Cy که با حروف  «بردار نما»کوچک از صفحه  ناحیهشش بر  فقط و صرف نظر «بردار نما»از مباحث فنی در اینجا   

 Mg، B ، G ، R   وYL به سه رنگ اولیه )قرمز، سبز، آبی( و  شش ناحیهکنیم. این  اند تمرکز می نمایش داده شده

ناحیه در  ششد. این نشو مربوط می ،دنگیر استفاده قرار میویزیون مورد سه رنگ ثانویه )ماژنتا، سیان، زرد( که در تل

 شوند. دیده می 18تصویر 

 

 11تصویر 

 «بردار نما»به  (15)تصویر  Color bars استانداردِسیگنال ویدیو، دوربین  از دیده می شود اگر 18همانگونه که در تصویر   

 اگرو  ظاهر می شوند «بردار نما»بردارهای مربوط به رنگ های اولیه و ثانویه در محل درست خود بر روی صفحه  ،شود منتقل 

به سمت  «بردار نما»زاویه بردارهایی که از مرکز صفحه  ، طول ومنتقل شود «بردار نما»سیگنال مربوط به صحنه به 

 نبودن رنگ تصویر را نشان می دهند.درست درست بودن یا  می یابندشش نقطه مذکور امتداد 

 
 13تصویر 
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دهد. اشباع رنگ که  ( هر رنگ را نیز نشان میPurity/مقدار اشباع )خلوص (،Huesها ) عالوه بر رنگمایه ،«بردار نما»  

چقدر دور از مرکز دایره به  «بردار نما»ی  رنگ بر روی صفحهبردار هر که ی این شود، به واسطه گیری می ازهبه درصد اند

تر  تر و خالص اشباعرنگ مورد نظر رنگ از مرکز دایره دورتر باشد، بردار هر شود. هر قدر  آید، تعیین می نمایش در می

ه د که الگوی گرافیکی مربوط بننک عالوه بر اینکه تعیین می «بردار نما»ناحیه کوچک موجود بر صفحه ی شش  است.

باید فاصله داشته  دایره مرکز از چقدر الگوها که دده می نشان ٬باید قرار داشته باشدهر رنگ در چه موقعیتی از صفحه 

 باشند.

مجهز هستند، شما  «بردار نما»و هم به  «گر شکل موج نمایش»های تدوین غیرخطی هم به  جا که دستگاهاز آن  

ی دیگر انجام  ای بر کیفیت تصاویر داشته باشید و تنظیمات مورد نظر را از یک صحنه به صحنه توانید نظارت پیوسته می

کند به شکلی کامالً پیوسته )بدون هر گونه پرش در رنگ، روشنایی و  دهید. این تنها راهی است که شما را قادر می

 .ل نماییدتصمی تدوین به هم  ها را در مرحله ها و صحنه ز پالنای ا ها( مجموعه کنتراست پالن
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 در ویدیوها  فرآیند بازسازی تون 

 

اسیت. بیرای   « هیا  فرآینید بازسیازی تیون   »ی بیا چگیونگی   آشنای ،دستیابی به تصویری با کیفیت مطلوبیکی از شروط   

 کنید: توجهنکات زیر به ترتیب به  آشنایی با این فرایند

 

 (Incident Light)نور مستقیم ( 1   

فیوت  »گوینید.   میی « نیور تابنیده  »یا به عبیارتی  « نور مستقیم»تابد  به موضوع یا صحنه می« منبع نور»نوری که از به   

مقدار )کمییت(  توان  می« نورسنج مستقیم» کمکو به  است «نور مستقیم»واحدهای سنجش مقدار « لوکس»و « کندل

 سنجید.را « نور مستقیم»

 

 (Reflected Light)نور انعکاسی ( 0   

شود، بخشیی از آن )اگیر موضیوع     شود: بخشی از آن جذب می تابد، دچار سه پدیده می نور مستقیمی که به موضوع می  

شود. به این بخش از نور  کند و بخشی از آن به سمت دوربین منعکس می شفاف یا نیمه شفاف باشد( از موضوع عبور می

 گویند. می« نور بازتابیده»یا به عبارتی « اسینور انعک»شود،  که از موضوع به سمت دوربین منعکس می

 موضیوع هیای  برابیری بیه اشییا و    « نیور مسیتقیم  »از نور مستقیم است. وقتی  تر کممقدار نور انعکاسی  ،در اغلب موارد  

نیور  »از آن را بیه صیورت    یمعیّنی یا موضوع با توجه به رنگ، بافت، سطح و شکل خیود مقیدار    ء تابد، هر شی مختلف می

های مختلیف صیحنه    تابانیم، از اشیا و بخش برابری به صحنه می« نور مستقیم»دهد. بنابراین وقتی  بازتاب می« انعکاسی

 شود. به سمت دوربین بازتابیده می« نور انعکاسی»مقادیر متفاوتی 

نورسینج  »ی  بیه وسییله   .هستند «انعکاسی نور»واحدهای سنجش  ازدو مورد  «کاندال بر فوت مربع»و  «فوت لمبرت»  

هیا و سیطوح را    توان مجموع نور بازتابیده از صحنه یا نور بازتابیده از هیر کیدام از موضیوع    می« TTLیا  انعکاسیِ دستی

نوعی نورسنج انعکاسی است کیه مجمیوع نیور بازتابییده از     ( TTL)نورسنج سنجش کرد. نورسنج داخلی دوربین ویدیو 

 سنجد. را مییا نور بازتابیده از هر کدام از اشیا و سطوح اشیا و سطوح موجود در قاب تصویر 

 

 (Tone)تون ( 9   

 ییک  ،تابانید  بیه سیمت دوربیین بیاز میی     « نور انعکاسی» یمعیّنهر بخشی از موضوع یا هر ناحیه از صحنه که مقدار به   

هیا را   شیند، تمیام آن  های موضوع یا تمام نواحی صحنه بازتابش نیور مشیابهی داشیته با    گویند. اگر تمام بخش می« تون»

متفاوت یا بیه عبیارتی از   « نورِ بازتابش»ها و نواحیِ با  اما معموالً موضوع یا صحنه از بخش ،نامیم می« تون»مجموعاً یک 

 شود. های متفاوت تشکیل می«تون»
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 «تون»انواع ( 3   

ییا بیه عبیارتی    « ی تارییک هیا  تیون »یا « ی سایهها تون» ،دهند انعکاس مینور  ها که مقدار کمی«تون»آن دسته از به   

«Shadows »ی میانیها تون» ،دهند انعکاس مینور ها که مقدار متعادل و متوسطی «تون»آن دسته از به گویند.  می »

هیای   تیون »  ،دهنید  انعکاس مینور ها که مقدار زیادی «تون»آن دسته از به گویند و  می« Mid Tones»یا به عبارتی 

 گویند. می« High Lights»یا به عبارتی « بسیار روشن

اسیت کیه بیه ایین     « سیایه  هیای  تیون » ها غلبیه بیا    د. در برخی صحنهوجود دار «تون»هر سه نوع صحنه ها در اغلب   

هیای   تیون » هیا غلبیه بیا     در برخی صیحنه  گویند. می«  Low-Key»عبارتی یا به « مایه -تاریک»های  صحنه ،ها صحنه

 گویند. می« High-Key»یا به عبارتی « روشن -مایه»های  صحنه ،ها است که به این صحنه« بسیار روشن

 

 کنتراست صحنه( 1   

 «تیرین تیون   روشین » و« تیرین تیون   تییره »از « نیور بازتابییده  »تفاوت مقدار کنتراست صحنه )موضوع( عبارت است از   

 یتیر  بییش اختالف صحنه  ترین تون ترین و روشن تیره« درخششِ»یا به عبارتی « نور بازتابیده». هر قدر )موضوع(صحنه

 خواهد بود و بر عکس. تر بیشداشته باشد، کنتراست صحنه 

تشیکیل شیده باشید،     بسییار روشین  هیای   تیون   از تنها یا  میانی های تون ازفقط های سایه یا  تون  فقط ازای  اگر صحنه  

اخیتالف   ،صیحنه هیا  انید و در ایین    ها عمدتاً از هر سه نوع تون تشکیل شیده  اما صحنه ؛کنتراست صحنه کم خواهد بود

 است.صحنه ی میزان کنتراست  تعیین کننده «بسیار روشن تون»ترین  و روشن «تون سایه»ترین  درخشش تیره

 

 صحنه های تون  تفاوت دیافراگمی( 6   

ی  جیم )با این فرض که به حافظیه را بسنصحنه  ترین تون نور بازتابیده از روشن TTLیا اگر با نورسنجِ انعکاسیِ دستی   

 f/16آید، مثالً  ایم(، عدد دیافراگمی به دست می دوربین را وارد کرده نورسنج عدد حساسیت دوربین و عدد سرعت شاتر

. f/2آیید، میثالً    را بسنجیم، عدد دیافراگم دیگری به دست میصحنه ترین تون  و اگر به همین روش نور بازتابیده از تیره

کند. در مثال مذکور کنتراست )اخیتالف دییافراگمی(    کنتراست صحنه را به زبان دیافراگم بیان می ،اختالف این دو عدد

اخیتالف  »اسیتاپ دییافراگم اسیت. هیر قیدر       3معیادل   f/2تیا   f/16ی  چیون فاصیله   ،دییافراگم اسیت  استاپ  3صحنه 

 خواهد بود. تر بیشباشد، کنتراست صحنه  تر بیشصحنه ترین تون  ترین و تیره روشن «دیافراگمی

 

 بازسازی تون( 7   

بازسیازی  های صحنه )موضوع( به صورت مناطقی با روشنایی )درخشش( متفاوت در تصویر  تون  در جریان ثبت تصویر،  

گویند. هر ناحیه از تصویر که میزان روشینایی ییا درخشیش     می« فرآیند بازسازی تون»اد اصطالحاً شوند. به این رخد می

 نامند. می« تون تصویر»داشته باشد را یک  یمعیّن

بیا  تصیویری  قابیل تقسییم هسیتند. در     «بسییار روشین  »و  «مییانی »، تیره(«)سایه» ی هبه سه دست« های تصویر تون»  

د و در نتیجه ایین  نشو میکامل ثبت  جزئیاتبافت و با « ی میانیِ تصویرها تون» ،(Normal exposedنوردهی نرمال )

ای هی   تیون » و « های سایه تون» ولی در چنین تصویری تصویری را خواهند داشتاطالعات  نیتر بیش ،های تصویر بخش

بازسازی میی شیوند. در تصیویری بیا نیوردهی نرمیال       ی تر کمیات و اطالعات تصویری جزئبافت، با تصویر « بسیار روشنِ
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 جزئیاتدون بافت و و ب« سیاه کاملِ»ی تصویر ممکن است به قدری تیره باشند که به صورت «های سایه  تون»بخشی از 

سفید »د که به صورت تصویر ممکن است به قدری روشن باشن« های بسیار روشنِ تون»همچنین بخشی از  دیده شوند و

هیای   تیون »سیار روشن تصویر اصطالحاً های بسیار ب دیده شوند که در ویدیو به این بخش جزئیاتو بدون بافت و « کاملِ

 گویند. می« ی تصویر ساچوره

 

 کنتراست تصویر (1   

نامنید. هیر قیدر     میی « کنتراسیت تصیویر  »تیون تصیویر را   « تیرین  تییره »و « ترین روشن»تفاوت روشنایی یا درخششِ   

خواهید بیود و    تیر  بییش  «کنتراست تصیویر »داشته باشند،  یتر بیشترین تون تصویر تفاوت درخشش  ترین و تیره روشن

 برعکس.

 

 تون ها  بازسازی معادل و غیر معادلِ ( 3   

ایین   و در شیوند تبیدیل  « هیای تصیویر   تیون »بیه  و به شکلی کامال معیادل  بدون تغییر « صحنه های تون»ممکن است   

بیه صیورت    «بازسازی تیون »ها. در این حالت  تغییر کند و نه میزان روشنایی یا اختالف بین آن ها توننه تعداد  بازسازی

 خواهد بود.« صحنهکنتراست »برابر با « کنتراست تصویر»گرفته است و انجام معادل 

بیا  هیایی   تون» یا « تر تیره های تون» یا « تر هایی روشن تون»در تصویر به صورت « ای صحنهه تون  »البته ممکن است   

هیا بیه    ی شوند. در این حالیت بازسیازی تیون   بازساز« تر کمهایی با اختالف درخشش  تون»یا « تر بیشاختالف درخشش 

 خواهد بود.« کنتراست صحنه»متفاوت از « کنتراست تصویر»و  صورت غیر معادل صورت گرفته است

مشابه « یک تون »که اختالف درخشش مشهودی دارند، به صورت « های صحنه ونت»ممکن است تعدادی از  در ضمن  

گویند. هر چه  می« Tonal Compression»یا « ها تونفشردگی »این تغییر اصطالحاً در تصویر بازسازی شوند که به 

ه از صیحن  بیشیتر توانیم بگوییم که کنتراسیت تصیویر    باشد، به تعبیری می تر کمهای تصویر نسبت به صحنه  تون  تعداد 

 به معنای زییاد شیدن کنتراسیت تصیویر باشید. بیرعکس ممکین اسیت         ممکن است ها تون است. در نتیجه فشرده شدن 

پیدا کننید، یعنیی   « های معادلشان در صحنه تون »ف درخشش مشهودتری نسبت به اختال« ی تصویرها تون» تعدادی از

هایی بیا اخیتالف درخشیش     ، در تصویر به صورت تونصحنه که اختالف درخشش نامحسوسی دارند های تون  تعدادی از 

گوینید. هیر چیه     میی « Tonal Expansion»یا « گستردگی تون ها»مشهود بازسازی شوند که به این تغییر اصطالحاً 

از صیحنه   تیر  کمتوانیم بگوییم که کنتراست تصویر  باشد، به تعبیری می تر بیشصحنه  های از تونتصویر های  تون  تعداد 

 به معنای کم شدن کنتراست تصویر باشد. ممکن است ها گسترده شدن تون است. در نتیجه

ییا تنهیا در یکیی از    در تمام تصیویر   ، ممکن استو در نتیجه زیاد یا کم شدن کنتراستها  تون  فشردگی یا گستردگی   

 صورت گیرد.« بسیار روشن های تون»یا « ی میانیها تون»، «های سایه تون»سه بخشِ 

 

 ی پذیرش کنتراست دامنه( 11

 7تیرین تیون آن معیادل میثالً      ترین و تیره ای رو به رو هستیم که اختالف دیافراگمی )کنتراست( روشن وقتی با صحنه  

ی اخیتالفِ   باید از دوربینی اسیتفاده کنییم کیه بتوانید ایین مییزان کنتراسیت یعنیی ایین دامنیه          است،  استاپِ دیافراگم

و « بپیذیرد »و به طور کامل )معادل( بازسازی کنید. بیه عبیارتی بتوانید ایین مقیدار کنتراسیت را         بدرستیدیافراگمی را 
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 تر بیشاستاپ یا  7آن معادل « ی پذیرش کنتراست دامنه»در واقع در این مثال به دوربینی نیاز است که «. دنَتحمل کُ»

ییا بیه عبیارتی     Latitudeآن را اصیطالحاً  « ی پیذیرش کنتراسیت   دامنیه »باشد. این خصوصیت دوربین ویدیویی یعنی 

 گویند. می( Dynamic Range)«دامنه پویایی»

باشید، امکیان   « ی اخیتالف دییافراگمی )کنتراسیت( صیحنه     دامنیه »از  تر کمدوربین « کنتراست ی پذیرش دامنه»اگر   

در گییرد و   هیا شیکل میی    و فشردگی تیون  وجود نخواهد داشت حنه در تصویرص های تون ای تمام بازسازی معادل و مجز

 بسییار روشین  سایه و تون های ها اغلب در  تون  شود. این فشردگی کنتراست صحنه میاز  تر بیشکنتراست تصویر نتیجه 

ی صحنه کیه هیر گیروه     های سایه از تونگروهی و  بسیار روشنهای  تون  از گروهی نتیجه ممکن است  دهد و در رخ می

سیفید کامیلِ بیدون    »اختالف درخشش مشهودی با هم دارند، در تصویر به صورت ییک تیون و بیه ترتییب بیه صیورت       

صیحنه   یهیا  تیون از  تیر  کمتصویر تون های بازسازی شوند. در این حالت تعداد « یاتون جزئسیاه کاملِ بد»و « جزئیات

شود و این به معنیای کیاهش اطالعیات بازسیازی شیده در       از کنتراست صحنه می تر بیشخواهد بود و کنتراست تصویر 

 تصویر به نسبت اطالعات موجود در صحنه است.

ا با توجه به هدف تصویربردار ممکن است خوب یا نامطلوب ارزیابی شود. پیش از ه در روند بازسازی تون این نوع تغییر  

دوربیین خیود را ارزییابی کنییم. کیافی       «ی پذیرش کنتراست دامنه»شروع به کار تصویربرداری ضروری است که میزان 

تابید،   بیه آن میی  نیواختی   را در حالی که نور مستقیم یک« Gray Scale»یا به عبارتی  «مقیاس خاکستری»است یک 

تواند به صورت تفکیک  های این مقیاس را می مقابل دوربین قرار دهیم و مشاهده کنیم که دوربین چند پله از خاکستری

دهید کیه    به صورت مجزا از هم در تصویر بازسازی شوند، نشیان میی   یتر بیشهای  شده بازسازی کند. هر قدر تعداد پله

 است. تر بیشدوربین  «ی پذیرش کنتراست دامنه»

 

 (Exposure)نوردهی ( 11   

وارد دوربیین شیود و   دهیم که  عملیاتی است که طی آن به تمام یا درصدی از نور بازتابیده از صحنه اجازه می ،نوردهی  

« تصویرسیازِ  گیر  حیس »فیلم یا دوربین بتابد تا یک فریم تصویر تشکیل شود.  گر حسبر فیلم یا  یمعیّنبرای مدت زمان 

به آن تاباند. ایین مییزان    یمعیّنمدت زمان به نور را  یمعیّنبه نور دارد و در نتیجه باید میزان  یمعیّندوربین حساسیت 

ظیم دیگر متفاوت است. در دوربین ویدیو امکاناتی برای تنفیلم به فیلمی از یا دیگر  گر حسبه  گر حسحساسیت از یک 

 .Electronic Gain (ISO)و  NDفیلتر  ٬شاتر دیافراگم،، از جمله نوردهی تصویر تعبیه شده است

 Normalییا بیه عبیارتی    نرمیال  به آن نور تابانده شود، تصویری با نوردهی  گر حسفیلم یا اگر متناسب با حساسیت   

Exposed بیه آن   گیر  حسفیلم یا از نیاز  تر بیش. اگر خواهد داشتچنین تصویری روشنایی متعادلی  شود و حاصل می

چنیین  شیود و   حاصیل میی   Over Exposedیا به عبارتی تصویر نرمال از  تر نور تابانده شود، تصویری با نوردهی بیش

به آن نور تابانده شود،  گر حسفیلم یا از نیاز  تر کماست. اگر نرمال تر از تصویری با نوردهی  تصویری در تمام نقاط روشن

چنیین تصیویری در تمیام     شیود و  حاصل می Under Exposedیا به عبارتی تصویر ال نرماز  تر کمتصویری با نوردهی 

 است.نرمال تر از تصویری با نوردهی  نقاط تیره

 گذارد: می تأثیر« تون ها بازسازی»ه ترتیب زیر بر چگونگی نوردهی ب   

 18تیون خاکسیتری   »معمیوال  مییانی )  هیای  تیون نورسنجی بر مبنای نور بازتابیده از یکیی از   ،نرمالدر نوردهی  -الف  

نه حمییانی صی   هیای  تون  شود. در این حال اس آن انتخاب میگیرد و دیافراگم بر اس ( صورت می«تون پوست»یا  «درصد

نییز در   بسییار روشین  ی سیایه و  هیا  تیون شوند و تمام ییا تعیدادی از    کم و بیش به صورت معادل در تصویر بازسازی می

 .خواهند شدبازسازی  بدرستیدوربین  «ش کنتراستی پذیر دامنه»ی  محدوده
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تیرین   سیایه )تارییک   هیای  تیون از کنتراست صیحنه باشید، تعیدادی از     تر کمدوربین  «ی پذیرش کنتراست دامنه»اگر   

( دچار فشردگی و به ترتیب بیه صیورت سییاه    بسیار روشن های تون  ترین )روشن بسیار روشن های تون  ی سایه( و ها تون

  تیون تیرین بخیش صیحنه،     شوند. اگیر مهیم   یبازسازی مبدون بافت و جزئیات  و سفید کاملِبدون بافت و جزئیات  کاملِ

 دهد. ترین تصویر را به دست می مناسب« نرمالنوردهی »میانی باشد، 

و دییافراگم  گییرد   ی سایه صورت میها توننورسنجی بر مبنای نور بازتابیده از یکی از  نرمال از تر بیشدر نوردهی  -ب  

شود(. در ایین حیال تمیام     دیافراگمی بازتر انتخاب می نرمالنسبت به حالت در این حالت شود ) بر اساس آن انتخاب می

تر  شوند. این روشن ی میتر( بازساز های روشن تون  )به صورتتر  روشن ( در تصویرنرمالصحنه )نسبت به حالت  های تون

بازسیازی   تیر  بییش یات و بافیت  جزئ ،های سایه با تفکیک شود تون است و باعث می« های سایه تون»ها به نفع  شدن تون

 هیای  تیون » بیه ضیرر    هیا  تیون تر شدن  است. از سوی دیگر این روشن« ی سایهها تونگستردگی »شوند و این به معنای 

شوند.در نتیجه تعداد بازسازی  تر کمو بافت  جزئیات٬با تفکیک بسیار روشنی ها تونشود  است و باعث می« بسیار روشن

شیوند و ایین    بازسازی میی  جزئیاتبافت و ( به صورت سفید کاملِ بدون نوردهی نرمال )نسبت بهها  تون از این یتر بیش

 «ی پیذیرش کنتراسیت   دامنیه »تصویر هر قیدر   های توناست. این تغییر در « بسیار روشنی ها تونفشردگی »به معنای 

« نرمیال از  تیر  بییش نیوردهی  »سیایه باشید،    تیون   ،ترین بخش صیحنه  اگر مهمدهد.  باشد، شدیدتر رخ می تر کمدوربین 

تنهیا زمیانی توصییه    « بسییار روشین  هیای   تیون  فشرده شدن »یوه به دلیل دهد. این ش تری به دست می ی مناسب نتیجه

های موجیود )بیه وییژه نیورپردازی(      ایر روشی سایه( از طریق سها تونها )به ویژه  تون شود که بازسازی درست تمام  می

 عملی نباشد.

گییرد و   صیورت میی   بسییار روشین  ی هیا  توننورسنجی بر مبنای نور بازتابیده از یکی از  ،نرمالاز  تر کمدر نوردهی  -ج  

شیود(. در ایین    تر انتخاب می دیافراگمی بسته نرمالنسبت به حالت در این حالت شود ) دیافراگم بر اساس آن انتخاب می

شیوند. ایین    میبازسازی تر(  تیره های تونتر )به صورت  ( در تصویر تیرهنرمالصحنه )نسبت به حالت  های تون  حال تمام 

و  جزئییات  ٬بیا تفکییک   بسیار روشین  های تونشود  است و باعث می« بسیار روشنهای  تون»نفع  بهها  تر شدن تون تیره

تیر شیدن    است. از سوی دیگر ایین تییره  « بسیار روشنی ها تونگستردگی »بازسازی شوند و این به معنای  تر بیشت باف

بازسیازی شیوند.در    تیر  کمو بافت  جزئیات٬ ی سایه با تفکیکها تونشود  است و باعث می« ی سایهها تون»به ضررها  تون

 بازسیازی  جزئییات بافیت و  ( بیه صیورت سییاه کامیلِ بیدون      نرمال)نسبت به حالت ها  تون از این  یتر بیشنتیجه تعداد 

باشید، ایین    تر کمدوربین  «ی پذیرش کنتراست دامنه»است. هر قدر « سایه های تون  فشردگی»شوند و این به معنای  می

از  رتی  کیم نیوردهی  »باشید،   بسیار روشین   تون ،ترین بخش صحنه دهد. اگر مهم ی تصویر شدیدتر رخ میها تونتغییر در 

تنهیا زمیانی توصییه    « ی سیایه هیا  تونشده  فشرده»دهد. این شیوه نیز به دلیل  تری به دست می ی مناسب نتیجه« نرمال

هیای موجیود )بیه وییژه      ( از طرییق سیایر روش  بسییار روشین  هیای   ویژه تون )بهها  که بازسازی درست تمام تونشود  می

 نورپردازی( عملی نباشد.

 

هیای تصیویربردار اسیت.     تیرین دییافراگم یکیی از دغدغیه     با نوردهی مناسب انتخاب مناسب برای دستیابی به تصویری  

دوربیین ییا    LCD، ی دییدن تصیویر درون نماییاب    استفاده از دیافراگم خودکار یا انتخاب چشمی دیافراگم )به واسیطه 

میداری الکترونییک در    ،گم( چندان دقیق نیست و ممکن است با خطا همراه باشید. بیرای انتخیاب دقییق دییافرا     مانیتور

را  Zebraی  وقتی دکمیه «. Zebra Pattern»یا به عبارتی  «الگوی هاشور»های ویدیو تعبیه شده است، به نام  دوربین

شیود. ایین هاشیورها     هاشورهایی پدیدار میی دوربین  LCDیا هایی از تصویر درون نمایاب  کنیم، بر روی بخش فعال می

ی امکانیات   با باز و بسته کردن دیافراگم )یا با کاهش و افزایش نوردهی تصویر بیه وسییله   شوند. همراه تصاویر ضبط نمی

هیای تصیویر    شیوند و از بعضیی بخیش    و ...( این هاشورها در تصویر جا به جا میی  ND، فیلتر شاتردیگر از جمله سرعت 



 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

118 

 

اب دیافراگم مناسب و تنظیم نیوردهی  شوند. این هاشورها به تصویربردار برای انتخ های دیگر پدیدار می حذف و در بخش

دارد امیا از ایین مییان دو     یمختلفی هیای  (درصدوضعیت)های ویدیویی  در دوربین Zebraد. امکانِ نکن تصویر کمک می

 تنها این دو وضعیت را دارا باشند:ها  زیر مشهودتر و پرکاربردتر هستند و ممکن است برخی دوربین (درصدوضعیت)

 Zebra 80 %ها  یا در برخی دوربین Zebra 70 %الف(    

 % Zebra 100ب(    

 

 : % Zebra 80یا  Zebra 70 %ی استفاده از  شیوه ●  

ی بیازیگر اسیتفاده    چهیره  بیر اسیاس روشینایی )درخشیش(    ترین دییافراگم   انتخاب مناسب به منظور Zebraاین نوع   

سیفید پوسیت عیادی    افیراد   ی )درخشیش( چهیره   بر اساس روشناییرا ترین دیافراگم  مناسب، Zebra 70 % شود. می

بیر اسیاس روشینایی    ، مناسیب تیرین دییافراگم را    % Zebra 80سفید پوست عیادی( بیه دسیت میی دهید و       )ایرانیِ

است بیه دسیت میی     «سفید رو ایرانیِ»( که معادل Caucasion skin)«پوست قفقازی»افرادی با  ی )درخشش( چهره

 دهد.

میی   ارز تصویر هاشورهایی پدیدهایی ا شود، بر روی بخش در دوربین فعال می % Zebra 80یا  Zebra 70 %وقتی   

شوند. بعد بیه آرامیی شیروع بیه      ی بازیگر نیز هاشورها پدیدار  کنیم که بر روی چهره . ابتدا دیافراگم را تا آنجا باز میشود

شوند. البته در غالیب میوارد    که هاشورها از روی چهره ناپدید  (اولین دیافراگمی) ییکنیم تا اولین جا بستن دیافراگم می

هستند و به صیورت   جزئیاتها که در تصویر فاقد  شود. این بخش های شدید نور دیده می هایی از چهره بازتابش در بخش

هیا   بخش هاشورها از روی ایننباید که شود  خوانده می Specular High Lightاصطالحاً  ،شوند سفید کامل دیده می

 هیای  تیون  هایی از چهره بیه صیورت   کنیم، بخش می پردازیتر باید گفت که وقتی چهره را نور حذف شوند. به بیان کامل

البته بخش هیای   و بسیار روشنتون های هایی از آن به صورت  میانی و بخش های تونهایی از آن به صورت  سایه، بخش

د یابید. پیس دییافراگمی را بایی     نمیود میی   (Specular High Light)فاقد جزئیات  کوچکی بصورت تون بسیار روشنِ

بیاقی   Specular High Lightاما بر روی نیواحی   میانی چهره حذف شود های تون  انتخاب کنیم که هاشورها از روی

 چهره است.بر اساس روشنایی )درخشش( ترین دیافراگم  مناسب ی که بدین ترتیب بدست می آید،. دیافراگماندبم

 

 Zebra 100 % ی استفاده از شیوه ●  

کنییم.   را فعیال میی   Zebra 100 % گزینه  ،های دیگر ی باال یا به روش بعد از پیدا کردن و تنظیم دیافراگم به طریقه  

هیای   شیود. بخیش   هاشورهایی پدییدار میی   دوربین LCDیا هایی از تصویر درون نمایاب  در این حالت نیز بر روی بخش

هایی هستند که روشنایی بیش از حد مجاز دارند و در تصویر به صورت سفید کامیلِ   بخشیا هاشور خورده در این حالت 

بافیت و جزئییات    یا در مرز ساچورگی یعنی در خطر از دست دادنشوند  به صورت ساچوره دیده می یعنی جزئیاتبدون 

هیر   Zebra 100. در  +Zebra 100 و  Zebra 100وجیود دارد:   100بین ها دو نوع هاشیور  )در برخی دور هستند

 +Zebra 100است امیا در   یعنی در مرز ساچورگی ناحیه ای که هاشور داشته باشد یا ساچوره است یا احتماال ساچوره

تیا   کاهش روشینایی ایین نیواحی   ساچوره و برای اصالح نواحی هر ناحیه ای که هاشور داشته باشد حتما ساچوره است(. 

 های زیر را برگزید: توان یکی از روش ها می در این بخش جزئیاتپدیدار شدن بافت و 

a) فشیردگی  تون پوست را تیره می کند و بندیم. البته این کار  ی تصویر اندکی می دیافراگم را به نفع نواحی ساچوره

 ا مقدور نباشد و مجبور به استفاده از این روش باشیم.ه سایه را در پی دارد اما ممکن است سایر روش های تون
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b)  کنییم تیا در نتیجیه مقیدار نیور       کم میی  ،تابد که به نواحی ساچوره میرا با اصالح و تغییر نورپردازی میزان نوری

ون شیود، بید   حی ساچوره اصیالح میی  کاهش یابد. با این روش نوا (روشنایی این نواحی در تصویر)بازتابیده از این نواحی 

 دیگر در تصویر تغییر کند. های تونکه به تغییر دیافراگم نیازی باشد یا وضعیت آن

c) ی تصویر از برخی امکانات و تنظیمات الکترونیکی دوربین نظییر   بدون تغییر دیافراگم برای اصالح نواحی ساچوره

Knee  یاD.C.C  یاDL دلیل عیوارض جیانبی کیاربرد    شود و به  چگونگی آن در ادامه تشریح میکنیم که  استفاده می

 این گزینه ها باید عنوان راه حل آخر مطرح باشد.

d) بیا  می توان به چهره نور بیشتری تاباند و دوباره از ابتدا   % Zebra 70   ییاZebra 80 %    دییافراگم چهیره را

نیواحی   Zebra 100 %در  در چنین دییافراگمی،  ت دیافراگم بسته تری بدست می آید،چون در این حال .انتخاب نمود

  د شد.نساچوره کمتر دیده خواه

 ییا  Zebra 55%   این گزینه را بیه صیورت   توانمی مثالً  توان انتخاب کرد را می Zebraدرصد  ،ها در برخی دوربین  

% Zebra 40 خیواهیم از موضیوع دیگیری     ها مناسب وقتی است که به جیای چهیره میی    . این حالتیا ... انتخاب نمود

 خیواهیم از شییئی   وان مثیال وقتیی میی   بیه عنی   دییافراگم مناسیب آن را پییدا کنییم.    خیواهیم   میتصویربرداری کنیم و 

 یخاکسیتر  تصویربرداری کنیم که درخشش آن معادل خاکستری میانگین )نوعی خاکستری کیه درخشیش آن معیادل   

درصدد  ی میانِی بین سیفید کامیل و سییاه کامیل قیرار دارد( اسیت، بهتیر اسیت از         است و دقیقاً در نقطه هیجده درصد

Zebra 55% هیای مختلیف از    هاشیورهایی در قسیمت   کنیم تا باز می دیافراگم را استفاده کنیم. در این حالت نیز ابتدا

 بندیم تا اولیین دییافراگمی کیه در آن هاشیورها از روی     م را میشود. سپس دیافراگ مورد نظر پدیدار  ء جمله بر روی شی

 Zebra درصد. اعداد اما بر روی نواحی بسیار بسیار روشن شی باقی بماند مورد نظر ناپدید شود ء شی اغلب قسمت های

)پوسیت   بیه عنیوان مثیال چهیره    هسیتند   IREگر توان سیگنال در واحید   و ... بیان40  % یا 70 % یا  100% نظیر

 Zebra 80 % را در حالیت  Zebraتوان داشته باشد. وقتی کلید  IRE 80باید در تصویری با نوردهی نرمال  قفقازی(

 چهیره  ی هبخیش عمید  خورد. در نتیجه  باشد، هاشور می IRE 80دهیم، هر جایی از تصویر که توان آن باالتر از  قرار می

 د.ناید هاشور داشته باشدر این حالت نب (Specular High Light)غیر از 

 

 نورپردازی( 10   

قرار دهد. نیورپرداز مقیادیر    تأثیررا تحت « فرآیند بازسازی تون»تواند  گوناگون میبه طرق و  مؤثرنورپردازی به شکلی   

دو حالیت رخ  در نتیجه ممکین اسیت   تاباند و  های مختلف صحنه )موضوع( می به بخش «نور مستقیم»متفاوت یا برابری 

 دهد:

نیور را   برابری به تمام صحنه تابانده شود، هر کدام از اشییا و سیطوح درصیدی خیاص از ایین      «نور مستقیم»اگر  -الف  

ی در نیوع  تیأثیر گییرد. در ایین حالیت نیورپرداز      ی مختلف در برابر دوربین شکل میهای تون  کند و در نتیجه منعکس می

ی سیایه و  هیا  تونشکل گرفته، مقدار تیرگی  های تونه، تعداد ی حاصلها تونی شکل گرفته، تفاوت درخشش بین ها تون

یجیه مییزان اطالعیات    و در نت بسییار روشین  ی هیا  تیون تون ها، مقدار روشنایی   تیجه میزان اطالعات موجود در ایندر ن

بلکیه ترکییب    ،ی دیگر نداردهای تون  تر بازسازی شدن یا روشنها  تون  تر بازسازی شدن برخی ون ها، تیرهت موجود در این

در  نیورپرداز اند، به واسطه تفاوت توانایی ذاتی اشیا و سیطوح مختلیف در بازتیابش نیور اسیت و       یی که شکل یافتهها تون

در نهاییت  هیا   تیون   گیری خود به خیودی   ای این شکل بوده است. البته ممکن است در صحنه تأثیر ها بی تون  گیری شکل

دسیت بیه   رپردازی نباشید و تابانیدن نیوری یک   ی نیو  کند و نیازی به اقدامات پیچیدهرا حاصل ها  تون  ترکیب مطلوبی از 

د، به قیدری  یاب تونی که به این ترتیب شکل میترین  ترین و تیره صحنه کفایت کند. ممکن است اختالف درخشش روشن
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دوربین باشد و در  کنتراستی پذیرش  دامنهی  یعنی در محدوده ؛باشد که دوربین مورد استفاده بتواند آن را تحمل کند

ی تحمیل دوربیین فراتیر باشید و      ها معادل بازسازی شوند یا ممکن است این اخیتالف درخشیش از محیدوده    نتیجه تون

 دچار فشردگی شوند.ها  تون  تعدادی از 

ابانیده  های مختلف موضوع ت به اشیا و سطوح مختلف موجود در صحنه یا بخش «نور مستقیم»اگر مقادیر متفاوتی  -ب  

یابند را مطابق نظیر خیود تعییین     ی که شکل میهای تون  ها و در نتیجه نوع س شونده از آنتوان مقدار نور منعک شود، می

تابید، چنیین تغییراتیی را     کرد. نورپرداز با انتخاب و تنظیم میزان نور مستقیمی که به هر بخش از موضوع یا صحنه میی 

 تواند اعمال کند: می

a و  جزئییات تیر بیا بافیت،     روشین  های تون ها را به صورت صحنه )موضوع( آن ی به نواحی سایه تر بیش( با تاباندن نور

 بازسازی کند. تر بیشاطالعات بصری 

b تر بیا بافیت،    ی تیرههای تون  ها را به صورت تابد، آن وضوع( مینوری که به نواحی بسیار روشن صحنه )م کردن( با کم

 بازسازی کند. تر بیشالعات بصری و اط جزئیات

c بازسازی کند. بسیار روشنتون های   ها را به صورت ی میانی صحنه آنها تونبه  تر بیش( با تاباندن نوری 

d سایه بازسازی کند. های تونها را به صورت  ی میانی صحنه آنها تونبه  تر کم( با تاباندن نوری 

e زمیان  بیه طیور هیم   یا انجام هر دو کار به نواحی بسیار روشن  تر کمنوری احی سایه یا به نو تر بیش( با تاباندن نوری، 

 آن کنتراست تصویر را کم کند. دنبالکنتراست صحنه و به 

f زمیان  بیه طیور هیم   یا انجام هر دو کار به نواحی بسیار روشن  تر بیشنوری به نواحی سایه یا  تر کم( با تاباندن نوری، 

 آن کنتراست تصویر را زیاد کند. دنبال کنتراست صحنه و به

g سیایه(، ایین    هیای  تونبه هر کدام از  معیّنتابد )تاباندن نوری  سایه می های تون  ( با تنظیم مقدار نوری که به انواع  

 خواهد شد. «سایه های تونگستردگی »باعث این کار را مجزا و به صورت تفکیک شده از هم بازسازی کند که ها  تون

h ی حاصل از نور اصیلی   کننده نوری نرم است که به مناطق سایهیا حذف آن )نور پر «کنندهنور پر»شدت ( با کاهش

های کامالً غلیظ و بیدون   کننده سایهدهد. حذف نور پر صویر را کاهش میها و در نتیجه کنتراست ت تابد و غلظت سایه می

نیور   بیه شیدت  کننده نسبت ر پردهد. کم بودن شدت نو یش میافزا بشدتکند و کنتراست را  حاصل می جزئیاتبافت و 

سایه را نسبتاً یا  های تون (سایه به خوبی از هم تفکیک نشوند های تون  ها نسبتاً تیره باشند و  شود سایه اصلی موجب می

 هد شد.خوا «سایه های تون  فشردگی»این کار باعث  کامالً تیره و به صورت تلفیق شده در هم بازسازی کند که

iرا  هیا  تیون تابد )تنظیم نور هر کدام از این تون ها(، ایین   می بسیار روشن های تون ا تنظیم مقدار نوری که به انواع( ب

 خواهد شد. «بسیار روشنی ها تونگستردگی »باعث این کار مجزا و تفکیک شده از هم بازسازی کند که 

jروشن و بیه صیورت تلفییق شیده در هیم       بشدترا ها  تمام این تون بسیار روشنهای  ( با تاباندن نوری شدید به تون

 شود. می «بسیار روشن های تونفشردگی »باعث این کار بازسازی کند که 

k را هیا   تیون  ور هر کدام از این تون ها(، اینتابد )تنظیم ن میانی صحنه می های تون( با تنظیم مقدار نوری که به انواع

 شود.می  «میانی های تونبیشتر گستردگی »باعث این کار  کهد بازسازی کن بیشترتفکیک با 

lمیانی را به صورت تلفیق شده در هیم   های تونتابد، تعدادی از  میانی صحنه می های تون ( با تغییر مقدار نوری که به

 شود. می «میانی های تونفشردگی تعدادی از »باعث این کار بازسازی کند که 
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ای کیم کنتراسیت کیرد کیه در      را به گونیه هستند کنتراست ی که ذاتاً پرایه توان صحنه نورپردازی میدر واقع از طریق   

با بافیت   بسیار روشنسایه، میانی و  های تون  وربین قرار گیرد و در نتیجه تمامد «ی پذیرش کنتراست دامنه»ی  محدوده

 د.و به صورت مجزا از هم در تصویر بازسازی شون رؤیتقابل  جزئیاتو 

ی  کنتراسیت کیرد کیه از محیدوده    ای پر های ذاتاً کم کنتراست را به گونیه   توان صحنه از طریق نورپردازی می در ضمن  

بیدون بافیت و    ی سایه به صورت سیاه کامل،ها توندوربین فراتر رود و در نتیجه بخشی از  «ی پذیرش کنتراست دامنه»

در تصیویر بازسیازی    جزئییات بدون بافیت و  بسیار روشن به صورت سفید کامل،  های تون  چنین بخشی از و هم جزئیات

 شوند.

  ای که سراسر از یک تون تشیکیل شیده باشید( انیواع      ای بدون کنتراست )صحنه توان در صحنه از طریق نورپردازی می  

 ی با هم داشته باشند.توانند اختالف روشنایی شدید یا خفیف میها  تون مختلف را پدید آورد که این  های تون

 هیای  تیون   ییا مقیدار تفکییک   میانی  های تون سایه یا مقدار تفکیک های تونتوان مقدار تفکیک  از طریق نورپردازی می  

کیه  را توان با ترفندهایی شرایط نورپردازی موجود  نیز میدر روز های خارجی  را تنظیم کرد. حتی در صحنه بسیار روشن

دسیتیابی بیه   ی خیاص و  جیوّ  اوضیاع تغییر داد یا تیا رسییدن زمیان ییا      ،ی تابش و کیفیت نور طبیعی است نحوه نتیجه

صیحنه هیای خیارجی     یی است که برای تغییر شرایط نورپردازیِترفندها مثال زیر یکی ازنورپردازی مورد نظر صبر کرد. 

 :در روز استفاده می شود

تابید را   هیایی از صیحنه میی    کیه بیه بخیش   خورشیید  نیور   Diffuserبا اسیتفاده از  توان  اگر نما چندان باز نباشد، می  

تیر   ی تییره هیای  تیون   ه در این بخش از صحنه را به صیورت ی قرار گرفتها تونو  نمودشدت ( و در عین حال کم softنرم)

ی صیحنه   های سایه قسمتبه خورشید نور بخشی از و تاباندن  Reflectorتوان با استفاده از  چنین میرد. همبازسازی ک

 بازسازی کرد.  روشنی های تونی سایه را به صورت ها تون ٬ها سایهتاباندن نور مصنوعی به یا با استفاده از پروژکتور و 

 

 طراحی صحنه، لباس و دکور( 19   

قیرار داده  درون صیحنه  نوع اشییا و سیطوح و عناصیری اسیت کیه      « فرآیند بازسازی تون»ین عوامل در ترمؤثریکی از   

ی روشنایی رنگ و در مجموعه چه میزان  که اشیا، سطوح و عناصر چه رنگی، چه بافتی، چه شکل، چه درجهشود. این می

یی در صیحنه وجیود خواهنید    هیا  تیون کند که در نهایت پس از نورپردازی چه نیوع   قابلیت بازتابش نور دارند، تعیین می

در قالیب  مییانی و چیه تعیداد     هیای  تیون به شیکل  سایه، چه تعداد  های تونبه صورت ها  داشت؟ و چه تعداد از این تون

ی هیا  تیون ی سایه یا بیا  ها تونمتعادل خواهد بود یا غلبه با ها  ترکیب تونآیا ؟ و شدخواهند آشکار بسیار روشنی ها تون

 ؟خواهد بود بسیار روشن

ار دادن شی یا موضوعی بیا قابلییت بازتیابش نیور     دهد. قر این اتفاق در طی فرآیند طراحی صحنه، لباس و دکور رخ می  

درخشیش  نظییر نیورپردازی    یچه با ترفندهایون بسیار بسیار روشن است که چنانشدید در صحنه به معنای ایجاد یک ت

دوربیین( قیرار    «ی پیذیرش کنتراسیت   دامنیه »ی تحمل دوربین )فراتر از  آن کاهش نیابد به احتمال زیاد خارج از دامنه

ییا   ء چنیین قیرار دادن شیی   یابید. هم  چوره( در تصویر نمود می)کامالً سا جزئیاتبه صورت سفید کاملِ بدون  گیرد و می

چیه بیا   چنانی بسیار تاریک اسیت کیه    موضوعی با قابلیت بازتابش نور بسیار کم در صحنه به معنای ایجاد یک تون سایه

گیری از برخی مدارهای الکترونیک دوربیین( درخشیش    یا بهره Optical flareنظیر نورپردازی، استفاده از ) یترفندهای

در  جزئییات گیرد و به صورت سیاه کاملِ بیدون   ی تحمل دوربین قرار می آن افزایش نیابد به احتمال زیاد خارج از دامنه

ر اشییا و عناصیر   توان بیا تغییی   ، مینباشددر تصویر مطلوب ها  تون  به هر دلیل نوع بازسازی  اگرتصویر جلوه خواهد کرد. 

 .گذاشت تأثیرحاصله در تصویر  های تون را تغییر داد و در نهایت بر نوعصحنه )موضوع(  های تون  نوع ،درون صحنه
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یا با کنتراست متعیادل   توان صحنه یا موضوعی پرکنتراست یا کم کنتراست دکور می در جریان طراحی صحنه، لباس و  

در برابر دوربین خلق کرد. به عنوان مثال اگر لباسی سفید را بر تن بازیگری سیاه پوست کنیم، موضیوعی پیر کنتراسیت    

پییراهن در   جزئییات چهره و هم بافیت و   جزئیاتکه هم بافت و از این موضوع ایم که ثبت تصویری مناسب  تدارک دیده

نظیر تغییر در نورپردازی یا اسیتفاده از  ویژه ای اقدامات  دادن ، احتماالً مشروط به انجامآن به خوبی بازسازی شده باشد

 مدارهای الکترونیک دوربین است.

تیر در مقابیل دوربیین     ای حداالمکان کیم کنتراسیت   دوربین شما محدود است، صحنه «ی پذیرش کنتراست دامنه»اگر   

انجیام  توانید   های خارجی نیز می های داخلی نیست و در صحنه به صحنهمحدود  فقطتدارک ببینید. البته طراحی صحنه 

 موضیوع هیای  نظر شیما نیسیت و تغیییر    با ناسب تهای خارجی م ی موجود در نماهای بازِ صحنهها تون. اگر ترکیب شود

اید بتیوان بیا   درون صحنه به دلیل باز بودن نما یا غیر قابل تغییر یا تعویض بودن عناصر و اشیا امکیان پیذیر نیسیت، شی    

خیواه   ی درون کیادر را بیه دل  ها تونی نمایی متفاوت نوع  ی دید و اندازه بندی و انتخاب زاویه تغییری کوچک در ترکیب

دارای درخششی نامتناسب با هدف مورد نظیر  که ی نامطلوب ها تون)البته تا حد امکان( تغییر داد و در این راه بخشی از 

درخشیش  بیا  یی هیا  تیون را از کیادر حیذف و    هسیتند  دوربیین  «ی پذیرش کنتراسیت  امنهد»تصویربردار یا نامتناسب با 

 کرد.ها تر را جایگزین آن  مطلوب

 

 چهره پردازی( 13   

میورد چهیره    ذکیر شید، در   «فرآیند بازسازی تیون »طراحی صحنه، لباس و دکور در تمام آن چه درباره جایگاه  تقریباً  

تیرین   معیروف اسیت، یکیی از مهیم     Flesh tone ییا  Skin tone چهره که بیه  «تون پوستِ»پردازی نیز صادق است. 

تیون  »ی بیازیگر اسیت.    چهیره  ،گیرد و در بسیاری از نماهیا موضیوع اصیلی    ی است که مقابل دوربین قرار میموضوع های

ی سیاه پوستان تیا پوسیت بسییار روشین      های متفاوت دارد، از پوست بسیار تیره ی افراد مختلف درخشش چهره «پوست

 Caucasian skinییا  « پوسیت قفقیازی  »تون پوست متعادل اصیطالحاً   میان،مردمان کشورهای اسکاندیناوی. در این 

 شود. گفته می

مییزان  همچنیین تیا حید امکیان     تر تبیدیل و   تر یا تیره ونی روشنبازیگر را به ت «تون پوست»توان  با چهره پردازی می  

تابید، ایین    ای میی  ی او را یکسان کرد. هنگامی کیه نیور بیه چهیره     های چهره درخشش و قدرت بازتابش نور تمام قسمت

یر بیه  هیا در تصیو   یجه این بخیش هایی از چهره پدیدار شود. در نت های شدید نور در بخش احتمال وجود دارد که بازتابش

تیوان   ه پردازی می)به صورت ساچوره( بازسازی خواهند شد. با چهر جزئیاتبدون بافت و  ،بسیار روشنی های تون  صورت

دوربیین قیرار گیرنید و     «ی پیذیرش کنتراسیت   دامنیه »ی  ای کاهش داد که در محدوده را به گونهها  بخش  درخشش این

 ها پدیدار شود. در آن جزئیاتآثاری از بافت و 

که درخشیش ییا قیدرت بازتیابش     را های مختلف آن  و چه بخشفرض کنیم ی بازیگر را یک تون  به هر حال چه چهره  

چنید تیون   با تنظیم میزان درخشش این یک ییا   توان با چهره پردازی میی متفاوت در نظر آوریم، های تون  متفاوتی دارند

 .نمودبازسازی در تصویر د نظر یی مورها تونبه شکل تون یا  ،خواهدلها را به صورت  آن

 

 ها فیلتر( 11   

ی متفاوت بازسازی کنند، به عنوان مثال فیلتیر  های تون ایی از صحنه را به صورت تون یا ه توانند بخش ها می برخی فیلتر  

 NDتدریجی )نیوعی فیلتیر    NDتر بازسازی کند یا فیلتر  تواند آسمان را به صورت تونی تیره پوالریزه در برخی زوایا می
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شوند و از  است و بخشی از آن شفاف است و این دو بخش به تدریج به هم تبدیل می ]غلیظ[است که بخشی از آن تیره 

قیرار  دوربیین   لنزای مقابل  تواند به گونه گویند( می می Graduated NDتدریجی یا اصطالحاً  NDاین رو به آن فیلتر 

صحنه منطبق شود و میانع از ورود بخشیی از نیور بازتابییده از ایین بخیش        بخش پرنور برکه بخش غلیظ آن داده شود 

تر بازسیازی شیود. بیه عنیوان      ی تیرههای تون  این بخش در تصویر به صورت تون یاصحنه به دوربین شود و به این ترتیب 

است صحنه آن قدر زیاد اسیت کیه   نمونه وقتی دشتی سبز به همراه آسمان درخشان درون کادر قرار داشته باشند، کنتر

دوربین خواهد بود و در نتیجه اگر دیافراگم را متناسب با مییزان درخشیش    «ی پذیرش کنتراست دامنه»معموالً فراتر از 

شیود. در   بازسیازی میی   ، بدون بافت و جزئیاتبسیار روشنبسیار دشت در نظر بگیریم، آسمان در تصویر به صورت تونی 

آن بیر آسیمان منطبیق    قرار داد که بخش غلییظ  لنز دوربین ای مقابل  تدریجی را به گونه NDیلتر توان ف این حالت می

 بازسازی کند.   جزئیاتبا بافت و  ،تر بگذارد آسمان را به صورت تون تیره تأثیردیگر تصویر  های تون که برشود و بدون آن

روند اما در کنیار اثیر اصیلی خیود بیر       های دیگری نیز هستند که به دالیلی دیگر )غیر از تغییر تون ها( به کار می فیلتر  

 تغییر رنگ تصیویر  ، عالوه برهای رنگی با تقویت یک رنگ خاص . مثالً فیلترگذارند می تأثیرنیز  ها تونچگونگی بازسازی 

چنیین  تیری بازسیازی کننید. هم    تیون تارییک   بیه صیورت   را گ خیاص هسیتند  که به آن رنرا توانند اشیا و سطوحی  می

از تعیدادی  چگیونگی بازسیازی تمیام ییا     توانند عالوه بر تغییر رنگ بخشی از تصیویر بیر    می «های رنگی تدریجی فیلتر»

متعیدد و متنیوع   « فرآیند بازسازی تون ها»بر  مؤثرهای  قرار گرفته در آن بخش از تصویر نیز اثر بگذارند. فیلتر های تون

 کنیم: های مذکور در باال تعدادی از آن را به عنوان نمونه معرفی می هستند و در ادامه عالوه بر فیلتر

 

 LC))فیلتر  Low Contrastفیلتر  -

را « ی سیایه ها تون»دهد و  گسترش می« سایه های تون»را به درون « بسیار روشنی ها تون»این فیلتر مقداری از نورِ 

کنتراسیت  « بسییار روشین   هیای  تیون »و « ی سیایه ها تون»ین ترتیب با کاهش اختالف درخشش کند و به ا تر می روشن

 یِ بسییار روشین   ها توناطراف )گرداگرد( منابع نور موجود در کادر یا اطراف در ضمن این فیلتر دهد. تصویر را کاهش می

 فیلتر در چند درجه با میزان اثر متفاوت ساخته می شود.   .اینکند مینوری ایجاد هاله  ،تصویر

 

 Ultra Contrastفیلتر  -

« ی سیایه ها تون» به درون « بسیار روشنی ها تون»با گسترش و انتقال بخشی از نور  LCاین فیلتر نیز همانند فیلتر 

اطیراف )گرداگیرد( منیابع نیور      LCاما بر خیالف فیلتیر    ،شود ها و کاهش کنتراست تصویر می تر شدن سایه باعث روشن

تیوان در تصیویربرداری    کند. این فیلتر را میی  ایجاد نمینوری هاله تصویر  روشنیِ بسیار ها تونموجود در کادر یا اطراف 

میزان اثر و با مختلف درجات در  LCی تصویر به کار برد. این فیلتر همانند فیلتر  در نواحی سایه جزئیاتبرای بازسازی 

 شود. خته میسامتفاوت 

 

 Fogفیلتر  -

بیا  هیا   آید. در هوای مِه گرفته موضیوع  ی وجود قطرات معلق آب در هوا به وجود می به واسطه)مِه(  Fogدر طبیعت 

د و در نتیجیه  نی گیذر کن  از درون قطیرات آب باید  ها نور بازتابیده از موضوع پرتوهای زیرا ،دنشو دیده میی تر کموضوح 

کند و به شکلی آشکار وضوح  خلق می هوای مِه گرفتهای مشابه  به شکل مصنوعی جلوه Fogد. فیلتر نشو دچار تفرق می
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(Definition) و بر چگونگی بازسازی تون هیای سیایه و بسییار روشین اثیر میی        دهد و کنتراست تصویر را کاهش می

 .گذارد

 

  Graduated Fogفیلتر  -

مه آلود می کنید  تمام نواحی تصویر را به یک میزان تمام تصویر را به یک میزان کاهش می دهد و وضوح  Fogفیلتر 

واقعی، سوژه های نزدیک کمتر مه آلود به نظر میی رسیند    واقعی متفاوت است زیرا در صحنه ای با مهِ و این با جلوه مهِ

برای رسیدن به جلوه طبیعی  تر( دیده می شوند. که سوژه های دورتر، مه آلودتر )کم وضوح تر و کم کنتراست در حالی

این فیلتیر سیوژه    )فیلتر مه تدریجی( استفاده کرد. Graduated Fogاز فیلتر  Fogتری از مه می توان به جای فیلتر 

  های نزدیک به دوربین را کمتر و سوژه های دور از دوربین را بیشتر مه آلود نشان می دهد.

 

 ی وضوح های کاهنده فیلتر -

، کنتراسیت تصیویر را نییز کیم     (Diffusionهیای   میثالً فیلتیر  )کاهش می دهند هایی که وضوح تصویر را  اکثر فیلتر

لنیز  )اگر فیلتیر مقابیل   لنز مسیر حرکت پرتوهای نور بازتابیده از موضوع به هنگام ورود به تغییر ها با  کنند. این فیلتر می

اما  ؛کاهند نصب شده باشد( از وضوح تصویر تشکیل شده میلنز )اگر فیلتر پشت لنز قرار داشته باشد( یا هنگام خروج از 

ی  به منیاطق تییره  « بسیار روشنی ها تون»شود که بخشی از نور  ق پرتوهای نور باعث میدر عین حال این انحراف و تفرّ

کنتراسیت تصیویر    و ازسازی شوندب تر بیش جزئیاتتر و با  ها روشن سایه سایه( گسترش یابد و در نتیجه های تونتصویر )

اسیت کیه بیا     Pro-mistفیلتر  ترین آن ها، دارند از جمله معروفبسیاری انواع  «های کاهنده وضوحفیلتر» کاهش یابد.

 کند.   کم میاندکی کنتراست تصویر را  در نواحی تیره تصویر، جزئیاتافزایش روشنایی و 

 

 (Net)توری  -

ی  هیای رییز دانیه    میثالً تیوری  ) شیود  نصب میی « توری» ،لنز دوربینگاه برای کاهش وضوح تصویر در مقابل یا پشت 

گیذارد.   میی  تیأثیر رنگ تصیویر نییز   گاه بر که عالوه بر وضوح، بر کنتراست و  (ی ریز بافتِ نازک ای یا جوراب زنانه پارچه

 :هستندنوع سه هایی که برای این منظور استفاده می شوند «توری»

  تیر و   هیا را روشین   سیایه  ،عالوه بر کاهش وضیوح « ها سایه»به « بسیار روشن های تون»توری سفید: با گسترش نور

 بخشد. می( High-key) ای«مایه -روشن»ی  کند و به تصویر جلوه کنتراست را کم می

  تاریک»ی  جلوه به تصویر« بسیار روشنتون های »با تیره کردنِ نسبیِ تصویر، توری سیاه: عالوه بر کاهش وضوح- 

 بخشد. می( Low-key) ای«مایه

  :خفیفِ یکنواختی به تصویر اضیافه میی    مایه رنگرنگ خود را به صورت ، تصویرعالوه بر کاهش وضوح توری رنگی

 ÷کند

 

 (Optical Flare)نور ناخواسته ( 16   

 دارد، دو نوع است: تابد و آن را به واکنش وا می تصویرسازِ دوربین می گر حسفیلم یا نوری که در نهایت بر    
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 (Image – Forming Light)الف( نور تصویرساز 

شود و تصیویر را   دوربین کانونی می گر حسسطح فیلم یا بر وسیله لنز دوربین به نوری است که از موضوع بازتابیده و 

 نامند. می «نور تصویرساز»دهد. به همین دلیل است که آن را  تشکیل می

 (Non Image-Forming Light)تصویرساز ب( نور غیر

 یتابد یا نورِ المپ ییا پروژکتیور   میلنز دوربین ای )مثالً پرتو مستقیم خورشید که به درون  گاه پرتوهای نور ناخواسته

های دیافراگم  به تیغهلنز و برخورد های  عدسیهای متعدد در  د و پس از انعکاسشو ( وارد لنز میکه داخل کادر قرار دارد

تواند تصویر ایجاد کند، بلکه به صیورت روشینایی    شود که نمی ای می ندهو سطوح داخلی دوربین تبدیل به روشنایی پراک

کنتراسیت تصیویر را کیاهش    د و تابی  میی دوربیین   گیر  حیس سطح فیلم یا به تمام تصویر تشکیل شده بر غالبا یکنواختی 

ییا بیه عبیارتی    « نیور غییر تصویرسیاز   »د، اصطالحاً توانند تصویر ایجاد کن به سبب آنکه نمیبه این پرتوهای نور  د.ده می

کنتراسیت تصیویر را   « فلییر »شود(. اما چگونیه نیورِ    شود )در کشور ما فِلِر تلفظ می گفته می (Optical Flare)« فلیر»

 دهد؟ کاهش می

. دهید  تصویر را افیزایش میی   های تون شود و روشنایی تمام ویر اضافه میتصنواخت بر تمام به شکل یک گاه Flareنور 

که ذاتاً درخشش مشهودی دارند، چندان قابیل توجیه و محسیوس     بسیار روشنی ها تونمیانی و های تون این افزایش در 

شیود، قابیل    به سیزایی محسیوب میی    تأثیرسایه که درخشش کمی دارند و هر افزایش نور اندکی  های توننیست اما در 

تیرین   تغییر مانده است، تیره تقریباً بی «بسیار روشنتون »ترین  روشندرخشش توجه است و به این ترتیب در حالی که 

یابد که این به معنای کاهش کنتراسیت تصیویر    شود و اختالف این دو کاهش می تر می تون سایه به شکلی مشهود روشن

بسییار  تون »ترین  دوربین تشکیل شده است که روشن گر حسفیلم یا فرض کنید تصویری بر روی است. به عنوان مثال 

 «نسبت کنتراسیت »ی آن یک واحد درخشش دارد. در این حالت  ترین تون سایه واحد درخشش و تیره 199آن  «روشن

ترین تون  تیره برابرِ 199ن آ ترین تون و منظور تصویری است که روشن 100:1شود  به یک )نوشته می 199این تصویر 

 «بسییار روشین  تیون  »تیرین   این تصویر اضافه شیود، روشین   به تمام Flareآن درخشش دارد( است. اگر یک واحد نور 

ترین تیون   ی خواهد بود. در حالی که تیرهبسیار جزئ یواهد داشت که این تغییرواحد خ 199+1=191درخششی معادل 

و به معنای دو برابر شدن درخشیش اسیت. در   شدید  اهد داشت که این تغییریواحد خو 1+1=3سایه درخششی معادل 

( خواهد شد و این به معنای نصف شدن کنتراسیت   3191 99به یک ) 99این تصویر  «نسبت کنتراست»این حالت 

 نسبت به حالت قبل است.تصویر 

 لنیز به معنای تابش بسیار شدید نور به درون  Flareان، نورپردازان و تصویربرداران کشور ما معموالً بردار فیلمدر بین 

آشیکاری از خیود در    ِّردممکن است  Flareگذارد اما  آشکاری از خود به جای می ِّرد ،است که در کنار کاهش کنتراست

ی نورِ بیزرگ   که سطوح بازتاب دهنده ییموضوع هاها و  صحنهبلکه تنها کنتراست را کاهش دهد. تصویر بر جای نگذارد،

 Flareخواهید نیور   اگر می کنند. میدر تصویر ایجاد   «نور ناخواسته» اغلب، (برفی یا دریا  نظیر صحنه) دتی دارندو پر ش

 های زیر را به کار بندید: و اثر حاصل از آن را کاهش دهید، توصیه

ای انتخیاب کنیید کیه احتمیال تیابش نیور        ان( بیه گونیه  های خارجی )در صورت امک ی دوربین را در صحنه زاویه -

هیای   و صیفحه  (Hood)لنیز  گییر   گییری از آفتیاب   کاهش یابد. در غیر این صورت با بهرهلنز مستقیم خورشید به درون 

شیوید. بیه ییاد    لنیز  به داخیل   Flareشوند، مانع از ورود نور  نصب میلنز که روی دوربین و باالی  (Shader)ساز  سایه

های ابری یا وقتی خورشیید از پشیت بیه دوربیین      ایجاد کند. پس در صحنه Flareتواند  آسمان نیز می ه باشید که داشت

 استفاده کنید. Shaderو  Hoodتابد، نیز از  می
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ای  ها را به گونیه  برای دوربین استفاده کنید و نور پروژکتور Shaderو  Hoodهای داخلی نیز حتماً از  در صحنه -

دوربیین قیرار   لنز که رو به  Back Lightنتابد. به ویژه مراقب نور پروژکتورهای لنز که به هیچ وجه داخل  کنیدکنترل 

 دارند، باشید.

چنیین سیطوح بیزرگ درخشیان     هیا و هم  پروژکتور آباژور و ...( ودر نظر داشته باشید که وجود منابع نور )المپ،  -

شود. اگر به هر دلیلیی الزم اسیت کیه حتمیاً ایین       و کاهش کنتراست میلنز به درون  Flareنور درون کادر باعث تابش 

 «دیمیر »توانیید از   ها را کاهش دهید. مثالً در مورد المپ و پروژکتور می منابع نور درون کادر باشند، با ترفندهایی نور آن

 امیا  ،ون کادر روشن دیده شوندالمپ یا پروژکتور را کم کنید که المپ یا پروژکتور درشدت نور استفاده کنید و تا جایی 

 .شدید ایجاد نکنند Flareنور 

ی شدیدی خواهید داشیت. از جملیه    کنید، به هر حال نور ناخواسته اگر از قرص خورشید یا ماه تصویربرداری می -

ی کیه قیرص   جیوّ شیرایط  های کاهش مقدار نور ناخواسته در این حالت عبارت است از: تصویربرداری در زمیان ییا    روش

ی دارد، قرار دادن قرص خورشید یا ماه دقیقاً در مرکز کادر، ثابت بیودن دوربیین در طیی    تر کمشید یا ماه درخشش خور

 زمان تصویربرداری.

سطوح بزرگ بسیار درخشان ایجاد نشود. به عنوان مثال وقتیی از  در آن ای نورپردازی کنید که  را به گونه  صحنه -

نسبتاً شیدیدی   Flareپشت سر او که در کادر دیده شود، نور درخشانی د دیوار کنیم، وجو میتصویربرداری ای  هنرپیشه

 کرد.کنترل زمینه را  پسدرخشش توان  تر می کند که از طریق نورپردازی دقیق ایجاد می

میوادِ  »های لنز بیا   عدسیدهند، پوشش  انجام می Flareیکی از ترفندهایی که سازندگان لنز برای کاهش میزان  -

را کیاهش   Flareد و مییزان  شیو  عدد نور در سطوح داخلی لنز میی های مت است که مانع از بازتابش «انعکاسشفافِ ضد 

ی  لنیز از  Flareنیور   آثیار گوینید. بیرای تنظییم و کیاهش      می Coatingضد انعکاس اصطالحاً  پوششدهد. به این  می

 بهتری دارد. Coatingتر باشد،  ای حرفه لنزمرغوبی داشته باشد. معموالً هر چه  Coatingاستفاده کنید که 

دهند. بنابراین حتمیاً پییش از شیروع     را افزایش می Flareوجود دارند، میزان  لنزهایی که روی  گرد و غبار و لک -

 را به دقت تمیز کنید. لنزتصویربرداری 

 

  در  جزئییات همواره هم نامطلوب نیست و گاه تعمداً از آن برای کاهش کنتراست تصیویر و افیزایش    Flareالبته نور 

ها تیره و کنتراست شدید باشید،   های خارجی ممکن است سایه شود. مثالً در نماهای باز صحنه سایه استفاده می های تون

انداز وسیع روشن کیرد. بنیابراین    ها را در این چشم تور( سایه)رفلک  یا بازتابنده  توان با پروژکتور در این حالت معموالً نمی

ها را در تصیویر   این سایه لنزبه داخل  Flareای نور  شده کنترلبا تاباندن مقدار  ،ها در صحنه به جای روشن کردن سایه

به تصویر اصلی(  Flareدهند. این عمل )تاباندن تعمدی نور  کنند و در نتیجه کنتراست تصویر را کاهش می تر می روشن

ه همیین عمیل را   کی  رایج اسیت. در تصیویربرداری از آنجیا    یبردار فیلمدر عکاسی و  تر بیشگویند که  می Flashingرا 

به راحتی انجام داد،  Master Pedestalیا به عبارتی  Master Black نظیر ترونیکالکهای تنظیم  توان از طریق می

Flashing .چندان رایج نیست 

 

 تنظیمات دوربین ویدیو( 17   

هیا   تون توان بر چگونگی بازسازی میها  ی آن شود که به وسیله های ویدیویی امکانات و تنظیماتی تعبیه می در دوربین

 از: ندعبارت آنهاین ن و پرکاربردترتری معروف ی در این زمینه صورت داد کههای کنترلو  شتگذا تأثیر
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 Black Levelیا  Master Pedestalیا به عبارتی  Master Blackالف( 

هیای   دوربیین اسیت، در بخیش    گیر  حیس بیر  « صحنه های تون  نور بازتابیده از »سیگنال ویدیویی که حاصل از تابشِ 

ی صیحنه   ی تییره هیا  تیون های کم توانِ سیگنال مربوط است بیه نیواحی ییا     ( مختلفی دارد. قسمتgainمختلف توان )

هایی از سیگنال با توان متوسط مربوط اسیت   بخشند. قسمت ی تصویر را شکل می یرههای ت )موضوع( که در نهایت بخش

صیحنه )موضیوع( کیه ایین      بسییار روشین   هیای  تیون   های پر توان سیگنال مربوط است بیه   ی میانی و قسمتها تونبه 

 د.بخشن های متوسط )با روشنایی متوسط( و روشن تصویر را شکل می ها در نهایت به ترتیب بخش قسمت

هیای سییگنال    کنیم(، توان تمام قسیمت  دهیم )مثالً دیافراگم را باز یا بسته می وقتی نوردهی تمام تصویر را تغییر می

تیوان تیوان    شیود. بیا امکانیاتی الکترونیکیی میی      تر میی  تر یا تیره یابد و در نتیجه تمام تصویر روشن افزایش یا کاهش می

چنیین تغیییری    در نتیجه نوردهی )روشنایی( بخشی از تصویر را تنظیم کرد.هایی خاص از سیگنال را تغییر داد و  بخش

 بجای آنکه تغییر نوردهی تصویر محسوب شود به معنای تغییر کنتراست تصویر است.

تیوان تیوانِ    گوینید. میی   میی « Black Level»ییا  « سطح سییاهی »تصویر را اصطالحاً تیره ترین نواحی مقدار توانِ 

های تصویر بیه سیمت    متمایل کرد که در این حالت تیرگی IRE 7.5یا به های تیره را کاهش داد و به صفر ولت  قسمت

در دوربین هیای پرتابیل وییدیو    یابد.  شوند و کنتراست تصویر افزایش می متمایل می« جزئیاتسیاه کاملِ بدون بافت و »

کیه مقیدار   « صیفر »را کاهش دهیم و از  Master Black (Master Pedestal)هد که عدد د این اتفاق وقتی رخ می

های تیره را افزایش  توان توانِ قسمت شود، به سمت اعداد منفی تغییر دهیم. از سوی دیگر می محسوب میآن استاندارد 

خاکسیتریِ دارای بافیت و   »ت هیای تصیویر بیه سیم     که در این حالت تیرگینمود  IRE 7.5بیشتر از صفر ولت یا داد و 

دهید   این اتفاق زمانی رخ میدر دوربین های پرتابل ویدیو یابد.  شوند و کنتراست تصویر کاهش می متمایل می« جزئیات

 را از صفر به سمت اعداد مثبت افزایش دهیم. Master Blackکه عدد 

ی تیر  کمو بافت  جزئیاتتر و با  تصویر تیره ی صحنه در ی سایهها تونخواهید  توان گفت که اگر می به طور خالصه می

 تیر  بییش و بافیت   جزئییات تیر و بیا    خواهید روشین  را کاهش دهید و اگر می Master Blackتوانید  بازسازی شوند، می

توانید بیا   شود، می در سراسر تصویر دیده می Flareرا افزایش دهید. اگر نور  Master Blackتوانید  بازسازی شوند می

 حذف کنید. را در کاهش کنتراست تصویر)کاهش سطح سیاهی( اثر آن  Master Blackکاهش 

 

شیود،   به اشتباه در تلویزیون ما اسیتفاده میی  « Master Black»در اغلب موارد از امکان  هم اکنونکه با توجه به این

 شود: هایی بسیار مهم در خصوص استفاده از این امکان الکترونیکی ذکر می توصیه

  اکثر موارد عدد درMaster Black  در حالت استاندراد )صفر ولیت در سیسیتم   راPal  7.5 و IRE   در سیسیتم

NTSC تنظیم کنید و تنها در موارد بسیار خاص و ضروری آن را تغییر دهید. اگیر  ( یا عدد صفر در دوربین های پرتابل

الزم است کنتراست تصویر را تغییر دهید، ترجیحاً این کار را با ترفندهای دیگر )به خصوص نورپردازی( انجام دهید زیرا 

 اهد داشت. از جمله:صورت گیرد، عوارضی نامطلوب در پی خو به میزان زیادبه ویژه اگر  Master Blackتغییر 

 

 در تصویر می شود. Noiseباعث ایجاد  Master blackتغییر شدید      -   

وقتی به میزان زیاد تغییر کنید،   ،سایه طراحی شده است های تون بر  تأثیرهر چند برای  Master Blackامکان  -

 شت.خواهد گذا تأثیری میانی( نیز ها تون)به ویژه  ها تونبر میزان روشنایی سایر 
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. کیم کیردن   کند را نیز تا حدودی متاثر می «تون پوست»به ویژه رنگ  ،رنگ تصویر Master Blackتغییر زیاد  -

شود. این تغییر رنگ  باعث کاهش رنگ آبی از تصویر و در نتیجه تمایل تصویر به رنگ قرمز می Master Blackشدید 

 شود. ی بسیار نامطلوبی محسوب می جلوهالبا غیابد که  نمود می بشدت «تون پوست»به ویژه در 

شیدن   ار شدن بافت معموالً باعث خشین به دلیل افزایش شدید کنتراست و آشک Master Blackکاهش شدید  -

یابد که نور نسبت به محور  زمانی در تصویر نمود میسطح های روی سطوح یا به عبارتی بافت  شود. برجستگی تصویر می

ی کیوچکی بیه    سیایه در این حالت در کنار هر برجستگی کوچک موجیود روی سیطح،    کور بتابد،از کنار به سطح مذلنز 

کنید. هیر    د، بافت شدیدتر جلیوه میی  نتر باش غلیظها  هر قدر این سایه شود. آید که باعث پدیدار شدن بافت می وجود می

هیا   ها بتابد، سیایه  ی به سایهتر کمی  کنندهباشد و هر قدر نور پر (Hard)تر  تابد، سخت قدر نوری که از کنار به سطح می

شیود. اگیر سیطح سییاهی را بسییار       هیا میی   شدن سایهتر  د شد. پایین آوردن سطح سیاهی نیز باعث غلیظخواهتر  غلیظ

به شوند و بافت سطوحی که در حالت عادی  دیده می)تیره( نیز غلیظ روی سطوح های رقیق کوچک  کاهش دهیم، سایه

 شود. کار می، آشآید چشم نمی

  پوشش  یالنز اگر به دلیل نامرغوب بودن(coating ) به هر دلیل دیگیری مثیل نداشیتن ابزارهیایی     یا نامناسب آن

توانید  می برای اصالح آن و کنتراست تصویر حاصله کم شده است،ایجاد در تصویر  flareنور  Shader٬و  Hoodمثل 

Master Black .را اندکی کاهش دهید 

 و ی تیابش نورهیا    از طرییق تنظییم دامنیه    ایین کیار را   زمینه یا بخشی از صحنه را تیره کنیید،  خواهید پس اگر می

اسیتفاده   Master Blackو بیه جیای آن از کیاهشِ    انجام دهید زمینه یا بخش مورد نظر  از تابش نور به پسجلوگیری 

 نکنید.

 خواهید از طریق کاهش شدید  اگر به هر دلیلی میMaster Black   کنتراست تصویر را افزایش دهید، این کیار را

زیرا همان گونه کیه تشیریح شید، کیاهش شیدید       ،ی بازیگر در آن وجود نداشته باشد ای انجام دهید که چهره در صحنه

Master Black شود. باعث تغییر رنگ و آشکار شدن بافت نامطلوب پوست می 

 

 است.( Flashingلنز )به داخل  Flareمعادل تاباندن تعمدی نور  ،صویربر ت Master Blackاثر افزایش عدد    

 

 Black Stretchب( 

سیایه را   های تون  توان بازسازی یویی وجود دارد، میهای وید با این امکان الکترونیکی که در فهرست تنظیمات دوربین

 هیای  تون میزان تفکیک و « گسترده »یا « فشرده»ها را در تصویر  توان سایه قرار داد. با تغییر این امکان می کنترل تحت

 Black Stretchکنتراست را در نواحی سایه افیزایش ییا کیاهش داد. تغیییر      در نتیجه سایه در تصویر را تنظیم کرد و

و عیوارض جیانبی    گذاشیت خواهید   تیأثیر  تیر  کم بسیار روشن های تونمیانی و  های تون بر  Master Blackنسبت به 

 .کمتری در تصویر ایجاد می کند

 

 Master Gamma ج(

مییانی را در تصیویر    هیای  تون قرار داد و تأثیرمیانی را تحت  های تون توان بازسازی کان الکترونیکی میبا تغییر این ام

ی میانی را تغییر داد. در واقع با تغیییر  ها تونکنتراست  ،میانی های تونفشرده یا گسترده کرد و با تنظیم میزان تفکیک 
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Master Gamma تر از صحنه  تر و یا کم کنتراست میانی پر کنتراست های تون  توان کاری کرد که تصویر در بخش یم

این امکان البته بر بازسازی سایر تون ها بویژه تون های سایه نیز اثر دارد و بدلیل عوارض شدیدی که تغییر آن در  شود.

 بایستی با احتیاط آن را تغییر داد. (از جمله نویز) تصویر ایجاد می کند

 

 Kneeد( 

بییش از حید مجیاز     بسیار روشنی اه تونمناسبی داشته باشد اما  ی سایه و میانی نوردهیها توناگر تصویر در بخش 

بسییار  هیای   تیون   توان چگیونگی بازسیازی   د، میو بافت( باشند و ساچوره دیده شون جزئیاتروشن )سفید کامل و بدون 

بسییار  ی هیا  تیون ر شد، بستن دیافراگم که ذک مواقعیتنظیم کرد. در « Knee»را با استفاده از امکان الکترونیکی  روشن

های مییانی و سیایه    تون  زمان تغییری مشهود بر  ا همام ،کند بازسازی می رؤیتو بافت قابل  جزئیاتا تر و ب را تیره روشن

  کرد. خواهدایجاد نیز 

گیرد. در واقع بیا تغیییر    ی دیگر صورت میها تونبر شدید بدون تغییری  بسیار روشن های تون  اصالح Kneeبا تغییر 

Knee را فشرده یا گسترده کیرد و کنتراسیت   ها  توان این تون شود و می تنظیم می بسیار روشن یها میزان تفکیک تون

 تیر  بییش یا  تر کمدر تصویر را  بسیار روشننواحیِ  جزئیاتافزایش یا کاهش داد و میزان  بسیار روشنتصویر را در نواحی 

نمود ییا  تری بازسازی  و بافت بیش جزئیاتتر و با  ی تصویر را تیره توان نواحی ساچوره می Kneeکرد. به طور خالصه با 

این تغییرات بوسیله دو زییر منیوی    بازسازی کرد. ،و بافت جزئیاترا کامالً روشن و بدون  بسیار روشن های تون  بر عکس

Knee point  وKnee slope    .گزینیه هیایی نظییر     انجیام میی شیودDCC(Dynamic Contrast Control)  و

DL(Dyna Latitude)  عملکردی شبیهKnee .دارند   

 

می تیوان بیه شییوه    Knee و  Master black ،Black stretch ،Master gammaهرچند با گزینه هایی نظیر 

دوربین را تغییر داد اما کاربرد آنها به دلیل عوارض نیامطلوب جیانبی بیویژه نیویز     « دامنه پذیرش کنتراست» ،الکترونیک

 ر مطرح باشد.همواره باید به عنوان راهکار آخ

 

 و نوع داستان پردازی ها تونچگونگی بازسازی ( 11   

در تصیویر   مختلف صحنه به شکلی تفکیک شده یا در هم فشرده )و یکی شیده(  های تون که در نهایت چه تعداد ازاین

شیود تعییین    موجود در هر تون صحنه در تصیویر بازسیازی ییا پنهیان میی      جزئیاتکه چه میزان شوند و این بازسازی می

 و در نهایت چه نوع داستان پردازی تصویری صورت گیرد. شود کند که چه میزان اطالعات از صحنه به تصویر منتقل  می

 

تصیویر،   یهیا  تیون به یاد داشته باشیم که زیاد بودن یا کم بودن کنتراست تصویر، فشیرده شیدن ییا گسیترده شیدن      

هیا همیه    بلکیه ایین   ،شیوند  سن یا عیبیی محسیوب نمیی   نفسه حُ ی تصویر هیچ کدام فیها تون جزئیاتبازسازی یا حذف 

مییزان   اثیر، ی  دهنامه یا ایی  . فیلمبهره ببردداستان پردازی تصویری  ها برای از آنتواند  امکاناتی هستند که تصویربردار می

 کند. را تعیین میها  تون  ی درست بازسازی مناسب و نحوهکنتراست 
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  بینی کنتراست تصویر ویدیویی برای پیش 1«زون سیستم»استفاده از 

 

دهد. محور  به شکلی ساده مقادیر نوردهیِ سیگنال ویدیویی را به صورت گرافیکی نمایش می 3«موج گر شکلِ نمایش»

گیر   نمیایش »ی  بندی شده است. بیر روی صیفحه   تقسیم mvیا  IREدر واحد  «موج گر شکلِ نمایش» ی صفحهعمودی 

در سیسیتم   IRE 7.5  آینید. ایین مقیادیر از    به نمایش در میی  mvیا  IRE، مقادیر توان سیگنال در واحد «موج شکلِ

NTSC صفر  یاmv  در سیستمPal  100د و تیا  شیو  است شروع می 2«سطح سیاهی»که متعلق به IRE   در سیسیتم

NTSC 700 یا mv ستم در سیPal  د.یاب داد میامت 3«حداکثر سطح سفیدی»که متعلق است به 

 ،بیا ییک نورسینج   عیالوه بیر آن   یا  «موج گر شکلِ نمایش»با استفاده از یک تنها تواند با کمی تمرین و  تصویربردار می

 ،«میوج  شیکلِ گیر   نمیایش »اسبه و ارزییابی کنید. ییک    را مح 7نورپردازیو کنتراست  3تصویر، کنتراست 9مقادیر نوردهی

دهید. بیا    تصویر را با حفظ جهت درست آن و بدون چیپ و راسیت کیردن )بیه صیورت گرافیکیی( نمیایش میی        سیگنال 

، تصویربردار توانیایی خیود   «گر تصویر نمایش»و تصویر معادل آن در  «موج گر شکلِ نمایش» شکل سیگنال دری  مقایسه

 دهد. ها گسترش می و ارزیابی مقدار نوردهی آن «موج شکلِگر  نمایش»ی  بر روی صفحه 8را در یافتن اجزای تصویر

، «زون سیسیتم »در رود.  به کیار میی  و کنترل فرایند بازسازی تون ها بینی  برای پیشروشی به عنوان  «زون سیستم»

خاکسیتری   IIIبافتی در تصیویر نهیایی اسیت. زون    جزئیات و است که فاقد هر گونه تونی ترین  گر تاریک نمایش IIزون 

خاکستری روشن است. خاکستری متوسیط   IVای است که بازسازی بافت به خوبی در آن صورت گرفته است. زون  تیره

 5ای اسیت کیه معمیوالً پوسیت قفقیازی      مقدار نیوردهی  VIشود. زون  نمایش داده می Vبا زون درصد(  18)خاکستری 

حیدی از بازسیازی    VIIIد بافت مناسیب اسیت و زون   حد باالی بازسازی سفید است که واج VIIکند. زون  حاصل می

. اسیت  SDدر فرمت البته آنچه در اینجا تشریح شد وضعیت زون ها  است.و جزئیات سفید است که فاقد هر گونه بافت 

توان مقییاس موجیود بیر روی     می.می شوندزون های بیشتری با بافت و جزئیات بازسازی  UHDو  HDدر فرمت های 

 :به ترتیب زیر معادل نمود« زون سیستم»های مورد استفاده در  را با زون «موج گر شکلِ نمایش»

معیادل   IVو زون  IRE 20معیادل   IIIاسیت. زون   IRE 20تیا   IRE 7.5 از IIاست. زون  IRE 7.5زیر  Iزون  

40 IRE  است. زونV  55معادل IRE زون  .استVI  80 معیادل IRE  ،ن وزVII  معیادل IRE 100  و زونVIII 

   هستند. IRE 120باالی  Xو  IXزون های است. IRE 120معادل 

و در نتیجه بیه  « تون هابازسازی فرایند »بینی  در پیش مؤثربه این شیوه، آن را به ابزاری  «زون سیستم»به کارگیری 

کیارکردی اسیت   کند و این دقیقاً مشیابه   ل مییبدتتصویر ویدیویی روشی موثر در پیش بینی مقدار نوردهی و کنتراست 

 که در فیلم دارد.

 :)ترجمه( منبع
American cinematographer video manual, Harry mathias, 2001 

 
1. Zone System 

2. Wave Form Monitor 

3. Black Level 
4. Peak Picture White Level 

5. Exposure Levels 

6. Image Contrast 

7. Lighting Contrast 

8. Picture Elements 

9. Caucasian Skin  تر  برخی سفیدتر و برخی تیرهها درخشش متفاوتی دارد. حتی بین اقوام سفیدپوست نیز تفاوت درخشش وجود دارد و  پوست آدم)

نامیده می شود(« پوست قفقازی» متعادل،هستند. پوست سفید   
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 روز -خارجی 

 

ی و تصویربرداری چه در سینما و چیه در تلویزییون میا وجیود     بردار فیلمی  هایی که در حوزه ترین نارسایی یکی از مهم

ی تصیاویر در   انهشناسی  های خارجی در روز است. کیفیت فنیی و زیبیایی   صحنه توجهی فراگیر به ساخت تصاویر دارد، بی

ترین سطح قرار دارد و این تصاویر در آثار مختلف  های ایرانی غالباً در پایین ها و مجموعه فیلم« روز -خارجی»های  صحنه

نگاه هنیری و روش کیار میدیران    چنان عمیق و گسترده است که تفاوت  ای کم و بیش مشابه دارند. این نارسایی آن جلوه

ی تصیاویر   شناسیانه  توان با نگاه بیه شیکل تصویرسیازی و کیفییت فنیی و زیبیایی       ی و تصویربرداری را تنها میبردار فیلم

ی و تصویربرداری بردار فیلمهای خارجی در شب مشاهده کرد. به عبارت دیگر هر گاه مدیران  های داخلی و صحنه صحنه

یابنید کیه    شوند امکان ایین را میی   ای خارجی در شب که نیاز به نورپردازی دارد رو به رو می صحنهای داخلی یا  با صحنه

است که بازسیازی تصیویری مطیابق بیا نیازهیای       مواقعدر این  فقطای، فنی و هنری خود را آشکار کنند و  توانایی حرفه

سیاده    ردهیساخت تصاویر بیه نیو   ،روز -های خارجی صحنهگیرند و در  و حس و حال صحنه را جدی میماتیک متن ادر

بنیدی و حرکیت دوربیین     ی یا تصویربرداری منحصر به ترکییب بردار فیلمی فعالیت مدیر  د و عرصهشو محدود میتصویر 

 خواهد بود. 

روز را  -های خیارجی  ی تصاویر در صحنه شناسانه توان کیفیت فنی و زیبایی ها می آن که با انجام وجود دارد هایی روش

 ها عبارتند از: . این روشفیلم نامه یا متن برنامه نمود ازهاینترل کرد و منطبق با خواست خود و نیک

 

 . انتخاب و کنترل جهت تابش نور خورشید1

ترین منبع نور، خورشید است. جهت و چگونگی تابش نور خورشیید در   ترین و اصلی  روز مهم –های خارجی  در صحنه

توانید   ی تنوع جهت و چگیونگی تیابش خیود میی     دارد. خورشید به واسطه تأثیر بشدتی تصاویر  شناسانه ی زیبایی جلوه

 «نور پشت»ی دیگر  و در صحنه محسوب شود «نور اصلی»ای ممکن است  های مختلفی بپذیرد. بنابراین، در صحنه نقش

 .«زمینه نور پس»یا 

 ترفندهایی برای انتخاب و کنترل جهت تابش نور خورشید وجود دارد:

 

ت تیابش آن تغیییر   های مختلفی در آسمان دارد و جهی  در طول روز خورشید موقعیت -یبردار فیلمالف( انتخاب زمان 

ای را پدید  ی ویژه ی مورد نظرمان بتابد و جلوه صحنهموضوع یا ی خاصی به  که خورشید از جهت و زاویهکند. برای آن می

صیبر کنییم و   یا موضوع ای خاص نسبت به صحنه  تا رسیدن زمان مناسب و قرارگیری خورشید در زاویه یمتوان آورد، می

 یم.ی را انجام دهبردار فیلم ،پس از شکل گیری شرایط نوری مورد نظر

اسیت. در ییک روز کیامالً صیاف آفتیابی       میؤثر ی بر کیفیت نور خورشیید  جوّشرایط  -ی خاصجوّ شرایطب( انتخاب 

. در حالی که در کند های غلیظ ایجاد می تاباند و سایه بر صحنه می (Hard)دار و سخت  خورشید نوری تند، کامالً جهت

و  (Soft)هت تابش خاص و در عین حیال همیه جهتیی(، نیرم     ابری یا بارانی نور خورشید بدون جهت)نوری فاقد ج روز

گیری  ی را تا شکلبردار فیلمروز  –های خارجی  هایی خاص در تصاویر صحنه توانیم برای خلق جلوه بدون سایه است. می

 ی خاص و مورد نظر به تعویق بیندازیم.جوّشرایط 
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ای تنظییم   توانیم موقعیت موضوع اصلی )مثالً بازیگر( را در صحنه بیه گونیه   می -موقعیت موضوع در صحنهکنترل ج( 

توانیم موضوع را آن گونیه در   کنیم که نور خورشید برای آن در حکم هر کدام از نورهای معروف باشد. به عنوان مثال می

بخشیی از نیور خورشیید را بیه     باشید ییا   « نور اصیلی »صحنه قرار دهیم که نور خورشید مستقیم به آن بتابد و در حکم 

از آن « کننیده نیور پر »های سایه صحنه یا موضیوع بتابیانیم و بیه عنیوان      ی یک بازتاب دهنده )رفلکتور( به بخش وسیله

را «نیور پشیت  »توانیم موضوع را پشت به خورشید قرار دهیم، در این حالت خورشیید حکیم    چنین میاستفاده کنیم. هم

زمینیه را روشین    ای که نور خورشید پس ی صحنه در سایه قرار دهیم به گونه زمینه پیش خواهد داشت. اگر موضوع را در

   .را داشته باشد« زمینه نور پس»کند نور خورشید می تواند کارکرد  

 

 صحنه «نسبت لومینانس». تنظیم 0

نور بازتابییده از  ی صحنه به  ترین ناحیه ه از روشنعبارت است از نسبت نور باز تابید «نسبت لومینانس»در هر صحنه، 

 139 ی آن تیرین ناحییه   واحید و تارییک   1999ی صیحنه   ترین ناحیه ی آن. به عنوان مثال اگر روشن ترین ناحیه تاریک

 خواهد بود زیرا که:« هشت به یک»واحد نور بازتاب دهند نسبت لومینانس صحنه 

1000/125=8 

Luminance ratio=8:1 

 به یک = نسبت لومینانسهشت 

ی صیحنه هشیت برابیر )معیادل سیه اسیتاپ        ترین ناحیه گر آن است که روشن بیان ،«هشت به یک» نسبت لومینانسِ

خواهید   تیر  بیشتر باشد کنتراست صحنه  دهد. هر قدر نسبت لومینانس بزرگ ب میترین ناحیه نور بازتا دیافراگم( تاریک

 بود. 

 های زیر تغییر داد: توان به روش را می مقدار نسبت لومینانس هر صحنه

 

تیرین نیواحی    تیرین و تارییک   توان شدت نور روشن می« روز -خارجی»های  در صحنه -نوری صحنهشرایط الف( تغییر 

صحنه را کنترل کرد و در نتیجه نسبت لومینانس را برای رسییدن بیه کنتراسیت میورد نظیر تغیییر داد. بیا اسیتفاده از         

 ی بیا هیای  کیه در قیاب  نیور  کننیده   ی سفید نازک یا انواع مواد پخش مثالً پارچهنور )دیفیوزر( کننده  صفحات بزرگ پخش

مقیدار نیور   صیحنه و در نتیجیه   مختلیف  تابنیده بیر نیواحی    شدت نور خورشید  توان می شوند ی مختلف نصب می اندازه

هیا   دهنده بستگی دارد. با استفاده از بازتابنور کننده  را کاهش داد. مقدار این کاهش به نوع پخش نواحیبازتابیده از این 

صحنه را روشین کیرد و مقیدار    نواحی تاریک توان  دارند، می «نور روز»به هایی که کلوین نزدیک  )رفلکتورها( و پروژکتور

تیرین   ترین و تارییک  را افزایش داد. به کار بستن این دو اقدام منجر به نزدیک شدن لومینانس روشن هانور بازتابیده از آن

قدار نیوری اسیت کیه    )لومینانس، مشود نتیجه کاهش کنتراست صحنه مینواحی صحنه و کاهش نسبت لومینانس و در 

 است(. «کاندال بر فوت مربع»و  «مبرتفوت ل»سنجش آن  هایترین واحد تاباند و عمده یک سطح باز می

شکل و رنگ اشییا و عناصیر     جا که جنس، بافت، سطح،از آن -«پردازی چهره»و  «لباس صحنه وطراحی »ب( تغییر در 

 توان با تغییر در طراحیی صیحنه و   می است، در یک شرایط نوری ثابت مؤثرها  موجود در صحنه در مقدار بازتابش نور آن

را صحنه و بدنبال آن کنتراست تصویر پردازی نسبت لومینانس را تغییر داد و کنتراست  چهرهتغییر در همچنین لباس و 

 کرد.کنترل 
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 «ها بازسازی تون»یند آ. کنترل فر9

بازتابش نور مختلیف نییز وجیود     معموالً نواحی دیگری با مقادیر ،ترین نواحی صحنه ترین و تاریک در حد فاصل روشن

سیبب  در واقع بخشیی از صیحنه اسیت کیه بیه      « تون»شود.  گفته می (Tone)د. به هر کدام از این نواحی یک تون دار

از حیث میزان « ها تون»تاباند.  را باز می« نور مستقیم»از  یمعیّنجنس، شکل، اندازه، بافت، نوع سطح و رنگ خود مقدار 

 شوند: بازتابش نور به سه نوع مستقیم می

 (shadows)های سایه  الف( تون

 (Midtones)های میانی  ب( تون

 (High Lights)های بسیار روشن  ج( تون

کنید. تصیویربردار،    ه را تعییین میی  صیحن ای از چه انواع و چه تعداد تون تشکیل شده است، کنتراست  که هر صحنهاین

ها را  توانند هر کدام از این تون یعنی می کنترل کننددر تصویر را ها  توانند روند بازسازی این تون می و نورپرداز بردار فیلم

ییا سیفید کامیل     کامیل  سییاه و بافیت،   جزئییات بدون با جزئیات و بافت، ، )غیر معادل(های معادل، تغییر یافته به صورت

کنتراسیت تصیویر بیه نسیبت     بازسازی کنند. بدین ترتیب ممکن است کنتراست تصویر معادل کنتراست صحنه شود ییا  

 پذیر است: های زیر امکان به روش« ها بازسازی تون»یند آیابد. کنترل فر کنتراست صحنه تغییر 

رین نواحی صحنه گفته شد در این جا نییز بیرای   هایی که در مورد تنظیم لومینانس روشن ترین و تاریک ت الف( روش

 ها قابل استفاده است. کنترل مقدار بازتابش نور سایر تون

هیایی از صیحنه کیه     نوردهی کنیم بخیش نرمال از  تر کمتصویر را  راگ -ر نوردهی به نفع مناطق روشن صحنهب( تغیی

در تصیویری بیا نیوردهی    و )تصویربرداری قرار دارند فیلم یا دوربین « پذیرش کنتراستی  دامنه»خارج از و بسیار روشن 

 ثبیت  )بیا بافیت و جزیییات(    بدرسیتی تصویر چنین در  می شوند(بازسازی  جزئیاتبدون بافت و به صورت سفیدِ  نرمال

میی  بازسازی در تصویر  جزئیاتبدون بافت و  ،کاملسیاه های سایه به شکل  اما در این حالت تعدادی از تون د شدنخواه

 .شوند

هیای   نوردهی کنیم تعیدادی از تیون  نرمال از حد  تر بیشتصویر را  اگر -ی به نفع مناطق تاریک صحنهج( تغییر نورده

در این حالت با روشینایی،   (دنشو بازسازی میو بدون بافت و جزییات کامل  تیرهبسیار نرمال الت نوردهی که در ح)سایه 

بیدون   ،سفید کامیل های بسیار روشن به شکل  زمان تعدادی از تون بازسازی خواهند شد اما هم یتر بیش جزئیاتبافت و 

 شوند. گویند( بازسازی می می «شدن ساچوره»)در ویدیو اصطالحاً به این حالت  جزئیاتبافت و 

توسیل بیه برخیی اقیدامات     توان با  می )نگاتیو یا فیلم ریورسال(با فیلم شیمیاییی بردار فیلمدر  -د( اقدامات البراتوری

 نظیر: . اقداماتیها و در نتیجه کنتراست تصویر را تغییر داد ی بازسازی تون البراتواری نحوه

Push Processing – Pull Processing – Flashing – Over Development – Under Development 

تعیدادی از ایین    -هیای تصیویربرداری   ( دوربیین Menu) ( استفاده از برخی امکانات موجود در فهرسیت تنظیمیات  یه

 هستند عبارتند از: مؤثرها  ها یا تعدادی از آن ی تون امکانات که بر بازسازی همه

Master Pedestal – Black Stretch – Master gamma – DCC – Knee 

، پیوالریزه   Diffusion، Low contrast ، Fogنظییر  فیلترهایی  -ی کنتراست های تغییردهندهفیلترو( استفاده از 

 هستند. مؤثرها  دیگر بر چگونگی بازسازی تونفیلترهای و برخی 
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 دمای رنگ در صحنه . کنترل، تصحیح یا ایجاد اختالف3

ییا تغیییر   و تصویربردار تصحیح دمای رنگ نیور موجیود در صیحنه     بردار فیلمترین وظایف  یکی از مهمعادی  مواقعدر 

است تیا   ویدیودوربین دمای رنگ نور با مختصات فیلم با منطبق ساختن در نهایت و تنظیمات الکترونیک دوربین ویدیو 

اما این شرطی حتمی و الزامی نیست. در بسیاری از میوارد   ،و به شکلی طبیعی در تصویر بازسازی شوند بدرستیها  رنگ

ینید  آ، فر شناسیانه  هیای زیبیایی   توان برای خلق تصاویری متفاوت و ایجاد جلوه روز( می -های خارجی )از جمله در صحنه

بازسیازی  ، ویردر تمیام ییا قسیمتی از تصی     تیا هایی از صحنه یا در سراسر آن انجام نیداد   تصحیح دمای رنگ را در بخش

 دهد.   رخ ها  نادرست و غیرطبیعی رنگ

 

 خاص ویدیوی دوربین یا  . انتخاب فیلم1

، پیذیرش کنتراسیت  ی  ای دارنید نظییر حساسییت، دامنیه     مشخصات فنی وییژه  ویدیوهای  ها و دوربین هرکدام از فیلم

ی ثابیت   از یک صیحنه مختلف ویدیوی فیلم ها و دوربین های در نتیجه .  ها، قدرت تفکیک و ... ی رنگ کیفیت بازترجمه

کیه بیه منظیور خلیق      و تصویربردار این اسیت  بردار فیلمتصاویر کامالً متفاوتی به دست خواهند داد. یکی از وظایف مهم 

روز( برای هر برنامه فیلم و یا دوربین خاصیی را انتخیاب و    –های خارجی  تصاویری مناسب متن )از جمله تصاویر صحنه

 استفاده کند. این انتخاب آگاهانه در مورد سایر تجهیزات نیز مصداق دارد.

 

 های مختلففیلتر. استفاده از 6

تدریجی، انواع  NDهای  فیلتری دمای رنگ، پوالریزه، انواع  های تغییر دهنده فیلترنظیر فیلترها ی متنوعی از  مجموعه

 روز به کار برد. -های خارجی تصاویر متفاوت در صحنهتوان برای ساخت  های افکتیو و ... را می فیلتر

 

 وزر -های خارجی تصاویر متفاوت در صحنه. بهره گیری از ادوات حرکتی و اپتیکی خاص برای ساخت 7

نیواختی و   روز بیرای پرهییز از ییک    -هیای خیارجی   توان در صیحنه  آنچه گفته شد تنها بخشی از کارهایی است که می

ی و بیردار  فییلم بیه خالقییت فیردی میدیر     شیبیه بیه ایین میوارد     اقیداماتی  انتخاب و انجام  .ی تصاویر انجام دادتأثیر کم

 های هر صحنه بستگی دارد. ظرفیتی الزامات فنی و مناسب با  تصویربرداری در محدوده
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 دوربین روی دست» های دوربین در حالت کاهش لرزش»                                            

 

ی تصویربردار قرار دارد.  است که دوربین در دست یا بر شانهحالتی های تصویربرداری، ثبت تصویر در  یکی از شیوه 

مستند به دلیل گریزپای از ی یها معروف است.در شاخه Hand-held cameraیا « دوربین روی دست»این شیوه به 

هایی از ثبت تصویر هستیم که به اندازه کافی سریع و پرتحرک  ابل دوربین مجبور به انتخاب شیوهبودن واقعیت مق

ما به دالیل دیگری نیز از  انهرچند بسیاری از مستندساز است.« دوربین روی دست» اشد.معروف ترین این شیوه ها،ب

کنند  ده حرکتی از این شیوه استفاده میکار بدون نیاز به وسایل پیچی دادن جمله صرفه جویی در وقت و هزینه و انجام

کوچک البته  ت.شیوه را مقتضیات سوژه یا سبک شخصی فیلم ساز دانسترین دلیل کاربرد این  توان مهم اما همچنان می

نبوده  تأثیربی « دوربین روی دست»های ویدیویی نیز در گرایش مستند سازان به شیوه  سبک شدن روزافزون دوربینو 

شی نیز در تولیدات نمای یست وسازی ن ه مستندمنحصر ب« دوربین روی دست»ی  است.نگفته پیداست که کاربرد شیوه

های دوربین است که به دلیل انتقال ناخودآگاه  لرزش« دوربین روی دست»های شیوه  پرکاربرد است. یکی از ویژگی

ها  ها چندان مطلوب نیست زیرا این لرزش گیرد. حذف کامل این لرزش های بدن تصویربردار به دوربین شکل می تکان

، حس جعلیضرباهنگ ها به منظور اضافه کردن نوعی  این لرزش غالباً شناسی این نوع تصویر است و اییی از زیبئجز

چون تمرکز  ها نباید بیش از حد باشند، شوند اما این لرزش بلکه تا حدودی حفظ می ؛دشو کامال حذف نمی ...حرکت و 

بت باشند و در ضمن باعث کاهش وضوح تصویر نیز می شود زیرا حتی اگر دوربین و سوژه ثا د زدبیننده را بر هم خواه

 . در تصویر ایجاد می کند (Blurred)لرزش های دوربین اندکی کشیدگی

ها اشاره  که به برخی از آن وجود دارد« دوربین روی دست»حالت  های دوربین در هایی برای کاهش لرزش روش

 کنیم: می

 

 wide angleاستفاده از لنز  (1

های دوربین  ها درون کادر ناشی از تکان جایی موضوع ی دید، جابه به دلیل گستردگی زاویه wide angleدر لنز 

ین تر کوچکی دید،  به دلیل باریک بودن زاویه tele photoمحسوس خواهد بود. این در حالی است که در لنز  تر کم

جلوه هایی شدید  و به شکل تکانمی شود های داخل کادر  موضوع قابل توجه جا به جاییباعث های دوربین  لرزش

 استفاده کنید. wide angleاالمکان از لنز  حتی« دوربین روی دست»ها در حالت  کند. بنابراین برای کاهش لرزش می

 

 شاترافزایش سرعت  (0

ح ثبت شود و در نتیجه وضو (Blurred) اندکی کشیده ها  شود موضوع در تک تک فریم می لرزش دوربین باعث

با افزایش نسبی سرعت شاتر )در حد یک یا دو پله( درصدی از کشیدگی کاهش  نهایی کاهش یابد. تصویر متحرک

افزایش سرعت شاتر هرچند لرزش های دوربین را حذف نمی کند  آید. به دست می تر بیشیابد و تصاویری با وضوح  می

 اما مانع از کاهش وضوح تصویر ناشی از لرزش های دوربین می شود.
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 استفاده از ادوات پایدار کننده دوربین (9

دوربین روی »برای دوربین در حالت  یتر بیشاند که پایداری  های مختلف ساخته شده ادوات متنوعی برای دوربین

ای  وسیله (Grip shoulder)«ی شانه گیره»کاهند. به عنوان مثال  های دوربین می کنند و از لرزش فراهم می« دست

کند و با ایجاد سطح اتکای مناسب مانع از ایجاد  ی تصویربردار متصل می است که دوربین را به شکلی مناسب به شانه

 شود. های دوربین می درصد زیادی از لرزش

     

           
Grip shoulder                                              

 

برای کاهش  Steadycamساخته شده است. استفاده از  Fig Rigادوات دیگری نظیر  تر کوچکهای  برای دوربین 

های دوربین را  لرزش با وجود کارآمدی بسیار،زیرا این ابزار  ،مناسب نیست« دوربین روی دست»لرزش ها در حرکت 

 با آن از حاصل تصاویر و دارد ار خود خاص شناسی زیبایی که دهد می دست به سیال تصویر وعیو ن کند کامالً حذف می

 از آن بهره گرفت. باید خود جای در بنابراین است؛ متفاوت «دست روی دوربین» حالت
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Fig Rig 

 

 Optical Image Stabilizerاستفاده از  (3

)افیت وضیوح تصیویر( را جبیران     ها  تصویر را حذف و هم اثر نامطلوب ناشی از لرزشهای  زمان هم لرزش همامکانی که   

( است. در لنزهایی که به این سامانه OISیا به اختصار  optical Image Stabilizer« )پایدارکننده اپتیکی» کند می

پیزوالکترییک   گیر  حیس درون میایعی شیناورند. دو    عدسیی ییک ییا چنید     از مجمیوع عدسیی هیای لنیز،     مجهز هستند

بیه سیامانه پایدارکننیده فرمیان      د ونی ده تشخیص می  هنگام لرزش را به دوربین جایی افقی و عمودی ه)ژیروسکوپ( جاب

ز طرییق  ایین سیامانه نییز ا    .های شناور در مایع را در کدام سو و به چه میزان حرکت دهد عدسییا  عدسیدهند که  می

لیرزد و   میی  وقتیی دوربیین  به عنوان مثال  .کند جا و لرزش را خنثی می ههای مذکور را جاب عدسیامواج الکترومغناطیس 

هیای  عدسی دهد تا  ارکننده فرمان میپیزوالکتریک عمودی به سامانه پاید گر حسشود  جا می هاندکی به سمت پایین جاب

بدین ترتیب در مسیر حرکیت پرتوهیای نیور بیه هنگیام گیذر از لنیز         .شناور در مایع را اندکی به سمت باال حرکت دهد

 لرزشی نداشته است.  دوربینگویی که  ؛تغییری ایجاد نخواهد شد

هیای   کنند. هر شرکتی لنز یر( مجهز میگ سازنده لنز برخی از لنزهای خود را به سامانه پایدارکننده )لرزشهای  شرکت

از پسیوند   Nikon، شیرکت  ISاز پسیوند   canonکند. شیرکت   ای را با پسوند خاصی نامگذاری می دارای چنین سامانه

VRهای  ، شرکتPanasonic  وleica  از پسوندMega OIS شرکت ،sigma   از پسیوندOS  شیرکت ،tomron  از

 کنند.     گر استفاده می برای لنزهای دارای سامانه لرزش SRاز پسوند  pentaxو شرکت  VCپسوند 

جابه جیایی   (CMOSیا  CCD«)دوربین تصویرساز گرِ حس»در برخی دوربین ها بجای جابه جایی عدسی های لنز، 

خفیفی انجام می دهد و بیدین ترتییب لیرزش هیای دوربیین از تصیویر حیذف میی شیود.بنابراین دو نیوع لیرزش گییر             

 وجود دارد:  ( OIS)اپتیکی

 که با جابه جایی عدسی های لنز کار می کند.،  Lens-shift image stabilizerالف( 

 دوربین کار می کند.   گر سحکه با جابه جایی ،  Sensor-shift image stabilizerب( 
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 Optical stabilizerمراحل عملکرد سامانه                                                      

 

 Electronic Image Stabilizerاستفاده از  (1

های  کاهش لرزش و برخی دوربین های غیرحرفه ای عکاسی به منظورهای تصویربرداری  دوربین بسیاری ازدر 

( تعبیه شده است. این EISیا به اختصار Electronic Image Stabilizer )«سامانه لرزش گیر الکترونیک»، دوربین

 با اصطالح ،شرکت سونیساخت در دوربین های  و Stabilizer در منوی اغلب دوربین ها، با اصطالح سامانه

Steadyshot میدانِفریم یا ی مداوم دو  شود. این گزینه با مقایسه می مشخص(Field)  و مشابه ساختن مجاور هم

ها را به صورت الکترونیکی حذف  میزان قابل توجهی از لرزش «مرحله پردازش تصویر»در دیگر  یک هها ب نسبی آن

 کنید: توجهنکات زیر به  لرزش گیر الکترونیککند. در به کارگیری  می

 

کاهد، تنها در موقعی که  های دوربین قدری از وضوح تصویر نیز می جا که این امکان در کنار کاهش لرزشاز آنالف( 

 به این امکان نیاز دارید آن را فعال سازید و مراقبت کنید که در سایر مواقع غیر فعال باشد.

نباید این امکان الکترونیکی فعال ب( وقتی دوربین بر روی سه پایه یا در هر محل دیگری کامالً ثابت شده است، 

 باشد.

نامطلوبی بر تصویر  تأثیرهای بسیار بسیار شدید دارد، از این امکان استفاده نکنید، چون  ج( وقتی دوربین تکان

 گذارد. می

 

البته در بسیاری از نرم افزارهای تدوین تصاویر ویدیویی و نرم افزارهای ساخت جلوه های ویژه، گزینه هایی برای 

ها یا «Frame»کاهش لرزش های دوربین وجود دارد که به روش دیجیتالی با برش زدن حاشیه های کادر، 
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«Field» های مجاور را که در اثر لرزش های دوربین متفاوت از هم دیده می شوند را به هم شبیه می کند و بدین

یا به  Digital Image Stabilizer )«لرزش گیر دیجیتال»ترتیب لرزش های تصویر را حذف می کند.به این گزینه، 

  ( می گویند.DISاختصار 

 

 ها )عالوه بر حالت های دوربین در سایر موقعیت هایی است که برای کاهش لرزش پنج موردی که ذکر شد، توصیه  

ای متحرک بدون وجود ابزارهای  نیز تقریباً قابل استفاده است، مثالً زمانی که دوربین در وسیله«( دوربین روی دست»

در دست گرفتن  چگونگیرود. بدیهی است که  ه کار میب Heli-Mountیا  Car-Mountخاص نگهدارنده نظیر 

چند نمونه از  ،تصویر زیر اشت.خواهد دها  زشی در کاهش لرمؤثرنقش بسیار « دوربین روی دست»دوربین در حالت 

 دهد. می در دست گرفتن یا برشانه گذاشتن دوربین را نشان های درستِ شیوه
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  زیاد ثبت کنیم؟« عمق»چگونه تصویری با 

 

گییریم، سیه    هیا تصیویر میی    ی که از آنموضوع هایذاتاً تصویری دو بعدی است اما اغلب  یتلویزیونسینمایی و تصویر 

ی  صیفحه سیینما ییا   ی  هپیرد ها به راحتیی بیر    یعنی عرض و ارتفاع آن موضوع های  بعدی هستند. از این رو دو بعد اولیه

کیم   (Depth)یعنی عمیق   موضوع هاعد سوم در بازنمایی بُ)فیلم یا تلویزیون( اما این رسانه  ،شود تلویزیون بازنمایی می

از آن چییزی هسیتند   « تیر  تخت»های مختلف  به همین دلیل است که در اکثر موارد تصاویر حاصل از صحنه توان است.

تصویر )تصیویربردار، نیورپرداز، طیراح    سازندگان بسیار مهم پیش روی  مشکالت و موانع کند. یکی از  می رؤیتکه چشم 

عید سیوم   ی کیاذبی از بُ  و در واقیع ایجیاد جلیوه    هاموضوع عد بُها و  صحنه و کارگردان( تالش برای بازنمایی عمق صحنه

به نظر نیاید، از  (Flat)« تخت»که تصویر، عمق الزم را داشته باشد و اصطالحاً ( در تصویر دو بعدی است. برای آن)عمق

 توان استفاده کرد: های زیر می روش

ی عوامیل   چشیم و ذهین اسیت و وظیفیه    یا به عبارتی ادراک ما از بعد سوم ناشی از خطیای  « عمق»احساس ما از  -1  

است. اگر هنرپیشه یا موضیوع   (Deep)«یقعم»تصویرساز )از جمله تصویربردار( استفاده از این خطا برای خلق تصاویر 

ی مشابهی از دوربین قیرار   را در فاصله موضوع های  ای ساده و دو بعدی قرار دهیم و یا اگر همه زمینه اصلی را مقابل پس

ی نزدیکیی از   ی تصویر یعنی در فاصله زمینه یا موضوعی را در پیش ء آید اما اگر شی به دست می« تخت»ی دهیم، تصویر

 یتیر  بییش « عمیق »تصویر را بیا  ٬ی خطای دید ی درخت یا یک گلدان(، بیننده به واسطه دوربین قرار دهیم )مثالً شاخه

 کند. ادراک می

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیا   آن و ای مشابه از دوربین پرهیز کنید، های خود در فاصله از قرار دادن موضوع« تخت»بنابراین برای پرهیز از تصویر   

( و برخیی  Middle-groundزمینیه )  (، تعدادی در مییان Foregroundزمینه ) که تعدادی در پیش بچینیدای  را به گونه

دییدن   ی نزدیک  زمینه را به واسطه های پس ( قرار گیرند. با این کار بیننده دور بودن موضوعBackground) زمینه در پس

از »شود. یکی از دالییل رواج نمیای    زیاد ادراک می« عمق»کند و در نتیجه تصویر با  زمینه بهتر ادراک می های پیش موضوع

ی  است، زیرا در این حیال چهیره  بوده تصویر « عمق»افزایش  ،در سینما و تلویزیون (Over the Shoulder)« روی شانه

 گیرد. ی تصویر قرار می زمینه ی مقابل او در پیش ی هنرپیشه زمینه و شانه پسمیان زمینه یا ی اصلی در  هنرپیشه

پیش زمینه )نزدیک ء در با قرار دادن یک یا چند شی]

[یابد. به دوربین(، عمق در تصویر افزایش می  
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زمینیه نییز ادراک    زمینیه و پیس   پییش  ع هایموضوی  ی اندازه ی مقایسه را به واسطه« عمق»چشم و ذهن بیننده،  -3  

ی ایین دو   تالف انیدازه اخی و  تیر  کوچیک ی  زمینیه  پس موضوع های تر و ی بزرگ زمینه پیش موضوع هایکند. هر قدر  می

ی  د و در نتیجه بیننده فاصلهشو زمینه دورتر دیده می پس موضوع هایتر و  زمینه نزدیک پیش موضوع هاید، باش تر بیش

  تصویر است. برای ایجیاد ایین اخیتالف انیدازه    « عمق»کند و این به معنای افزایش  بین این دو احساس می توجهی  قابل

 زمینه چند راه وجود دارد: زمینه و پس های پیش بین موضوع

ی خیلیی نزدییک بیه     در فاصله موضوع هادر فواصل مختلف از دوربین )قرار دادن برخی  موضوع هایقرار دادن  -الف 

حتیی اگیر    آورد ختالف انیدازه را بیه وجیود میی    در فواصل دورتر( خود به خود این ا موضوع هاو قرار دادن سایر  دوربین

 هم اندازه باشند.در واقعیت مذکور  موضوع های

 

  

 

 

 

 

 

 

 

زمینه باعث خواهد  پیشموضوع در فواصل متفاوت از دوربین قرار دارند، نزدیک کردن دوربین به  موضوع هاوقتی  -ب   

  از حالت معمول بازنمایی شوند و در نتیجه اختالف انیدازه  تر کوچکزمینه  پسموضوع تر و  زمینه بزرگ پیشموضوع شد، 

از لنیز  زمینیه   پییش موضیوع  بیه  البته اگر عالوه بر نزدیک کیردن دوربیین    .و عمق تصویر بیشتر شودبین این دو حاصل 

wide angle .نیز استفاده کنیم عمق تصویر بسیار بیشتر می شود 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با قرار دادن اشیا در فواصل مختلف   

 مق تصویر افزایش می یابداز دوربین، عُ
 

با لنز نرمال ثبت شده است. در ایین تصیویر نسیبت     باال -سمت راستتصویر   

زمینیه دو  یعنی فرد پییش  ؛است 2:1زمینه  زمینه به فرد پس ی فرد پیش اندازه

شود، در نتیجه احساس بیننده از عمق  زمینه دیده می برابر بزرگ تر از فرد پس

وسیط   -سیمت راسیت  نی است. برای ثبت تصویر پرسپکتیو تصویر میزان معیّ و

لنیز نرمیال شیده     جانشیین  wide angleلنز ، در حالی که دوربین ثابت بوده

تر ثبیت  زمینه کوچکزمینه و پس رد پیشهر چند هر دو فکه بینیم  است و می

زمینیه بیه   رد پییش ی فی اما نسبت اندازه ،بازتر شده است« نما اندازه»اند و  شده

 تصیویر  است و در نتیجیه پرسیپکتیو)عمق(   2:1چنان همان زمینه هم فرد پس

پایین با  -سمت راست برای ثبت تصویر تصویر باالست،  وسط مشابه پرسپکتیو

اییم. هیر   ( به صحنه نزدیک شیده wide angleلنز لنزی ثابت )در این مثال، 

بیاال اسیت امیا     -سیمت راسیت   مشابه تصیویر  « نما اندازه»چند در این تصویر 

یعنیی فیرد    ؛شیده اسیت   4:1زمینه  زمینه به فرد پس ی فرد پیش نسبت اندازه

شیود و در نتیجیه    ه میی زمینیه دیید   زمینه چهار برابر بزرگ تر از فرد پس پیش

تیر و   بیاال عمقیی بییش    -سیمت راسیت   بیننده در این تصویر به نسبت تصویر 

زمینیه و   کند بین پییش  زیرا احساس می ،کند تر را درک می پرسپکتیوی عمیق

 تری وجود دارد.ی بیشزمینه فاصلهپس
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)اندازه نما( «در تصویر موضوع هانمایی  بزرگ»میزان  های مختلف در به یاد داشته باشیم که هر چند توانایی لنز  

 تأثیرتصویر « عمق»تواند بر  استفاده از لنزهای مختلف نمی ٬ی دوربین تا صحنه ثابت باشد اما اگر فاصله ،متفاوت است

شود که تمام  باعث می wide angleاز لنز ی دوربین تا صحنه ثابت باشد استفاده  ، زیرا اگر فاصلهبگذاردچندانی 

و در صورت استفاده از  تر کوچکزمینه( به یک نسبت  پس موضوع هایو هم  زمینه پیش موضوع های)هم  موضوع ها

زمینه و  پیش موضوع هایی بین  تصویر شوند و در نتیجه چون اختالف اندازهبه یک نسبت بزرگتر tele photo  لنز

 ماند. تغییر می بیتصویر « عمق»ثابت خواهد بود، زمینه  پس

 

 

 

 

 

 

 توان گفت که: در نتیجه می   

 «Zoom in»ی کانونی متفاوت ییا   هایی با فاصله از لنز استفادهتعویض لنز و ی دوربین تا صحنه ثابت باشد،  فاصله اگر  

اسیت. اگیر دوربیین را بیه      تیأثیر  بیی « تصیویر  عمیق »دهد و بر  را تغییر می« نما  اندازه»کردن تنها « Zoom back»و 

امیا   ،یابید  افیزایش میی  بشدت « تصویر عمق»استفاده کنیم،  wide angleزمان از لنز  ی صحنه نزدیک و هم زمینه پیش

زییرا در   ،یابد کاهش میبشدت « تصویر عمق»استفاده کنیم،  tele photoزمان از لنز  اگر دوربین را از صحنه دور و هم

کند و به دلیل نبیود   تصویر می  زمینه را کم و بیش هم اندازه پسزمینه و  پیش موضوع های tele photo لنزدوم، حالت 

 کند. ادراک می« تخت»و تصویر را  چشم و ذهن بیننده این دو را نزدیک به هم ٬ای مشهود بین این دو اختالف اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از فاصله دور ثبت  tele photoاز فاصله نزدیک و تصویر سمت راست با لنز  wide angleتصویر سمت چپ با لنز 

 است . تصویر متفاوتدو عد و عمق بُی دو تصویر، «اندازه نما»شده است.علی رغم مشابه بودن 

اگر فاصله دوربین تا موضوع ثابت 

باشد تغییر لنز تنها اندازه نما را 

دهد و تأثیر چندانی بر تغییر می

 عمق تصویر )پرسپکتیو( ندارد. 
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 ،اند در فواصل مشابهی از هم قرار داشته بوده اند و هم اندازه ی که در تصویر باال دیده می شوند در واقعیتسه مکعب  

شده اند و در  ثبت یهای متفاوت و نزدیک بودن دوربین به صحنه با اندازه wide angleبه واسطه استفاده از لنز اما 

 آمده است. به دست. به عبارت دیگر تصویری با عمق زیاد مکعب ها دور از هم به نظر می آینددر این تصویر، نتیجه 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 اند در فواصل مشابهی از هم قرار داشته بوده اند و هم اندازه ی که در تصویر باال دیده می شوند در واقعیتسه مکعب  

 ثبت مشابهیهای  صحنه با اندازه بودن دوربین از دورو  tele photoبه واسطه استفاده از لنز و در تصویر باال نیز 

کم به . به عبارت دیگر تصویری با عمق احساس می شوندهم  نزدیک بهمکعب ها در این تصویر، شده اند و در نتیجه 

 آمده است. دست
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فرد که و نزدیک بودن دوربین به پیش زمینه ی صحنه باعث شده است  wide angleاستفاده از لنز در تصویر باال،   

 کوچک ثبت شوند و عمق تصویر افزایش یابد. ،بزرگ و افراد پس زمینه ،پیش زمینه

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

پیش و دور بودن دوربین از صحنه باعث شده است که موضوع های tele photo استفاده از لنز در تصویر باال،   

 زمینه و پس زمینه تقریبا هم اندازه ثبت شوند و عمق تصویر کاهش یابد.

 

نسیبت بیه موضیوع     ارتفاع دوربینزاویه عمودی یا به عبارتی »، «فاصله کانونی لنز» و« فاصله دوربین تا صحنه» غیر از  

و اسیتفاده از   ی صحنه زمینه پیشدوربین عالوه بر نزدیک بودن به  اگراست.  مؤثر« تصویر عمقِ»نیز بر میزان  «)صحنه(

صیحنه را تصیویر کنید،    « High Angle» ی در ارتفاع باالیی نیز قرار داشیته باشید، یعنیی از زاوییه     wide angle لنز

ی صیحنه و   زمینیه  عالوه بیر نزدییک بیودن دوربیین بیه پییش      اگر . از سوی دیگر افزایشی بیشتر می یابد «تصویر عمق»
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صیحنه را  « Low Angle» ی ، دوربین در ارتفاع پایینی قرار داشته باشد، یعنیی از زاوییه   wide angle لنزاستفاده از 

رار کید قی أپیش زمینه مورد ت موضوع های تیابد، زیرا در این حال می بیشتری افزایش« تصویر عمق»تصویر کند، باز هم 

  شوند. ادراک می یتر بیشگرایی خطوط عمودی در تصویر، اشیای عمودی با ارتفاع  گیرند و به دلیل هم می

، tele photo، بایستی عالوه بیر دور بیودن دوربیین از صیحنه و اسیتفاده از لنیز       «عمق تصویر» کاهش شدیدتربرای    

 ( قیرار داشیته باشید   Level shot«)زاویه تراز»یعنی در  دوربین هم ارتفاع با موضوع یا هم ارتفاع با بخش اصلی صحنه

او  ی ههنگامی حاصل می شود که دوربین هم ارتفیاع بیا قفسیه سیین    « زاویه تراز» )اگر از انسان تصویربرداری می کنیم،

 می گویند(.« Eye level»یا « Chest level»باشد که به چنین زاویه ای، 

در اغلب صحنه ها و بیه هنگیام ثبیت    تاثیر دارد. « تصویر عمق»نیز بر « )صحنه(زاویه افقی دوربین نسبت به موضوع »  

« تصیویر  عمیق »حرکت کند،  «درجه 45زاویه افقی »به سمت  «افقی صفر درجهزاویه »اگر دوربین از اغلب موضوع ها، 

کیاهش  « تصیویر  عمیق »حرکت کند،  «درجه 90زاویه افقی »به سمت  «درجه 45زاویه افقی »فزایش می یابد و اگر از ا

« درجیه  45زاویه افقی »(، Full face«)زاویه تمام رخ»را « زاویه افقی صفر درجه»انسان باشد،  مااگر موضوع ) می یابد

( میی  Profile«)زاویه نییم رخ »را « درجه 90زاویه افقی »( و Three-quarter«)رخ -ارم رخ یا سههچ -زاویه سه»را 

 .نامند(

و « زاوییه تیراز  »عالوه بر دور بودن دوربین از صحنه، قرار داشیتن دوربیین در    ؛«عمق تصویر»برای به حداقل رسیدن    

زاوییه افقیی   یا  («تمام رخ» صفر درجه )در خصوص انسان، زاویه در زاویه افقیدوربین باید ، tele photoاستفاده از لنز 

 رار داشته باشد.ق («نیم رخ»درجه )در خصوص انسان، زاویه  90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، قرار داشتن دوربین در زاویه  wide angleدر تصویر باال، عالوه بر نزدیک بودن دوربین به صحنه و استفاده از لنز 

low angle  کمک کرده است.« عمق تصویر»نیز به افزایش بیشتر 

 

روشنایی )درخشش( پیش زمینه، میان زمینه  ای طراحی و نورپردازی شود که در تصویر میزان ه گونهباگر صحنه  -2  

اما اگر این سه زمینه میزان درخشش  ن تصویری را کم عمق احساس می کند،و پس زمینه یکسان باشد، بیننده چنی
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چپ، یکسان بودن درخشش  -در تصویر پایین ادراک می شود. یمتفاوتی در تصویر داشته باشند، تصویر با عمق بیشتر

راست با تغییر در  -کم به نظر آید اما در تصویر پایین «عمق تصویر»زمینه باعث شده است که پیش زمینه و میان 

 افزایش یافته است. «تصویرعمق »نورپردازی و تیره کردن پیش زمینه، 

 

 

 

 

 

 

 

 

، درخشش  «عمق تصویر»افزایش  نمودن درخشش زمینه ها و در نتیجهغیر یکسان  بر خالف تصویر باال که برای   

در تصویر پایین می بینید که  ،و تنها درخشش پیش زمینه تغییر یافته استمانده میان زمینه و پس زمینه ثابت 

 ،تیره تر ی هتغییر کرده است و پس زمیندرخشش پس زمینه  و میان زمینه، ثابت است و تنها درخشش پیش زمینه

میان زمینه و پس زمینه را به لحاظ  وتی می توان پیش زمینه،اشکال متفاکرده است. بنابراین به  عمق بیشتری ایجاد

  را تغییر داد. «عمق تصویر»درخشش غیر یکسان نمود و در نتیجه 

                                                                                    

 

بین موضوع های پیش زمینه، « روشنایی -کنتراست تیرگی»و « اندازه تفاوت»آنچه تا اینجا تشریح شد به تاثیر  -3  

بین این سه « ت رنگکنتراس» ،اثر دارد« عمق تصویر»اما عامل دیگری که بر  و پس زمینه اشاره داشت میان زمینه

آبی( در  -زبنفش، آبی و سبقرار دان رنگ های گرم )قرمز، زرد و نارنجی( در پیش زمینه و رنگ های سرد )زمینه است.

                                               می شود. « عمق تصویر»پس زمینه باعث افزایش 
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خطیوط  »شود که در تصویر  ثبتای  ی موقعیت دوربین و نوع لنز به گونه طراحی و به واسطهای  صحنه به گونه اگر -9  

کند. به عنوان مثال اگیر   ادراک می« تر عمیق»شود، بیننده تصویر را  ایجاد( converging lines) «گرا ی هم دورشونده

بیویژه  نسیبت بیه صیحنه و      زاوییه  بیا در فاصله نزدیک و باشد، قرار دادن دوربین  وجود داشتهموازی  یصحنه خطوط در

 «گیرا  هیم ی  خطوط دورشونده»شود که خطوط موازی صحنه در تصویر به شکل  باعث می wide angleاستفاده از لنز 

 شود.   احساس می« عمیق»که در نتیجه چنین تصویری  )مثل دو تصویر زیر( دیده شوند

     
الف وضوح یا به عبارتی اختالف فوکوس بین موضوع های پییش  تموثر است، اخ« عمق تصویر»عامل دیگری که بر  -3  

هرچند نمی توان در این زمینه قانونی همیشگی بیان نمود اما در اکثر موقعیت ها  زمینه، میان زمینه و پس زمینه است.

افیزایش  « تصیویر  عمیق »، دنباشی ( Flou)ناواضیح  ،زمینیه  پیس میان زمینه و ( و Focus)واضح ،ی تصویر زمینه پیش اگر

( باشید،  Focusواضیح)  ،( و میان زمینه ییا پیس زمینیه   Flouناواضح) ،و اگر پیش زمینه راست( -)تصویر پایین یابد می

کیه  دو حالت فوق در تصویر در صیورتی ممکین اسیت     تدارک. البته چپ( -)تصویر پایین یابد کاهش می« عمق تصویر»

 انتخابی فراهم شود.به صورت فوکوس  نجاماتصویر کم باشد تا امکان « عمق میدان»

     
 ، اصلی ترین آن ها هستند.ه استذکر شدمتعددند و مواردی که در باال « عمق تصویر»عوامل تغییر دهنده 
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    نمایی چهره تغییر برجسته 

 

شود، به این معنا که یک موضوع در تصویر تا چیه   ها در تصویر گفته می ی سه بعدی موضوع به جلوه« نمایی برجسته»

هیا در تصیویر بیا     موضیوع نمایی شدید باشد،  شود. اگر برجسته میزان سه بعدی یا تا چه میزان تخت )دو بعدی( دیده می

ها  نمایی خفیف باشد، موضوع عمق و بعد قابل توجه یعنی به شکلی سه بعدی و برجسته دیده خواهند شد و اگر برجسته

ی  نیز به همین معنا به جلوه« نمایی چهره برجسته»یعنی به شکلی تخت جلوه خواهند کرد.  کمعد عمق و بُا در تصویر ب

بیه شیکلی کیاماًل سیه بعیدی و برجسیته بیا         معییّن ی  . ممکن است یک چهیره کند میسه بعدی چهره در تصویر اشاره 

دو بعیدی  ٬یا به شکلی تخت ،نمایی چهره شدید است عمق و بعدی زیاد در تصویر دیده شود، در این حال برجسته٬حجم

نمایی چهره خفیف است. در کنار شدید ییا   و بدون عمق و حجم قابل توجه در تصویر جلوه کند که در این حال برجسته

. بیه  داشیته باشید  نمایی طبیعی ییا غیرطبیعیی در تصیویر     نمایی چهره، چهره ممکن است برجسته خفیف بودن برجسته

ایی را نمی  بخشید، برجسیته   ای اسکلتی به چهیره میی   الً عمود از باال به چهره که جلوهعنوان مثال تابیدن نور به شکل کام

در حالی که تابش نور از زوایای جانبی و یا از ارتفاع نه چندان زیاد غالباً به چهره نمیود و  کند.  می« غیرطبیعی»شدید و 

نمایی چهره بیر نمیود ظیاهری     ودن برجستهبخشد. زیاد یا کم بودن و طبیعی یا غیرطبیعی ب می« طبیعی»نمایی  برجسته

کوچک یا بزرگ، فرو رفتیه  و همچنین چهره در تصویر )چاق یا الغر، کشیده یا پهن، گرد یا مثلثی و ... دیده شدن چهره 

دارد و در نتیجه بر احساسیی کیه مخاطیب از     تأثیریا بیرون زده، پهن یا باریک و ... دیده شدن اجزای چهره نظیر بینی( 

بیه سیه    ممکین اسیت  نمایی چهره در تصویر  است. تغییر و تنظیم برجسته مؤثر بشدتکند، نیز  چهره دریافت می رؤیت

 دلیل صورت پذیرد:

 .آنرفع کامل یا نسبی عیوب ظاهری چهره در تصویر و زیبا نشان دادن  -1

 .آنیا تاکید بر عیوب ظاهری چهره در تصویر و زشت نشان دادن عیب ایجاد  -3

ر، اگشیناختی )ایجیاد حسیی خیاص در تماشی      نمود ظاهری چهره در تصیویر بیرای مقاصید زیبیایی    خواه تغییر دل -2

 پردازی و ...(. شخصیت

کاری و کنار هم نشستن نور و سایه اسیت.وجود سیایه درچهیره باعیث افیزایش بعید میی        نمایی حاصل از هم برجسته

هره( درتصویر می شود سیایه اسیت، از ایین رو    )چ شود.در واقع آنچه بیش از همه باعث پدیدار شدن بعد و بافت موضوع

 میؤثر نمایی  زاویه و ارتفاع دوربین نیز بر برجسته سایه،گذارد. عالوه بر  نمایی می را بر برجسته تأثیرن یتر بیشنورپردازی 

» و « فاصیله کیانونی لنیز   »امیا عیواملی چیون     ،کنار هم نشستن نور و سایه استمحصول هرچند است. برجسته نمایی، 

در یی چهیره  نمیا  برجسیته  مییزان  در تغیییر  چهره باعثاجزای دلیل تغییر در اندازه ی ه نیز ب« اصله دوربین تا موضوعف

محسیوب   بیردار  فیلمنورپرداز، تصویربردار و  های نمایی چهره از توانایی ستهی برج تغییر و تنظیم آگاهانه می شوند.تصویر 

 شود.   می

 

 «نمایی چهره برجسته»بر  مؤثرعوامل 

دوربین را به موضوع )چهره( وصل لنز ، خطی فرضی است که (Lens axisلنز ): محور «نور اصلی»ی افقی  زاویه -1

کیه  ارتفیاعی  راستا با این محور به چهره بتابد، یعنی نیور اصیلی از همیان موقعییت و      ر اصلی منطبق و هموکند. اگر ن می
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شیود، زییرا در ایین حالیت آن      میی  (Flat)نمایی خفیف و چهره تخیت   بیند به چهره بتابد، برجسته دوربین چهره را می

 در جاییاجزای چهره ای نخواهد داشت. در واقع سایه  شود و سایه از چهره که رو به دوربین است کامالً روشن میوجهی 

هیم  ی کنیار   نمیایی در نتیجیه   . به یاد آوریم کیه برجسیته  اهد بودخوی دید دوربین خارج  د گرفت که از حوزهقرار خواه

بیا  لنز اما اگر نور اصلی نسبت به محور چهره تخت جلوه خواهد کرد،  ،در نبود سایه گیرد و نشستن نور و سایه شکل می

نمیایی شیدت    رجسیته شوند، در نتیجیه ب  ها در چهره پدیدار و در تصویر دیده می ، سایهبه چهره بتابدافقی متفاوتی  زاویه

نمایی  شود، برجسته تر بیشی افقی نور اصلی  عمیق و برجسته جلوه خواهد کرد. هر قدر زاویه ،سه بعدی  یابد و چهره می

 شود. می  اوقات غیر طبیعی برخیدتر و در شدی

 

ارتفاع نور اصلی نسبت به چهره است. وقتی نور اصلی  ٬«ی عمودی زاویه»: منظور از «نور اصلی»ی عمودی  زاویه -3

از  . اگیر  اسیت ی عمیودی آن صیفر    تابد، زاوییه  چشم هنرپیشه به چهره می ارتفاع با  ی افقی آن( هم زاویه)صرف نظر از 

م تیر از چشی   پیایین از ارتفیاعی  ی عمیودی آن مثبیت اسیت و اگیر      باالتر از چشم هنرپیشه به چهره بتابد، زاوییه ارتفاعی 

تر از صیفر باشید    متفاوتی عمودی نور اصلی  ی عمودی آن منفی خواهد بود. هر قدر زاویه هنرپیشه به چهره بتابد، زاویه

هیای اجیزای چهیره بلنیدتر      خواهد شد، زیرا سیایه  تر بیشنمایی چهره  ی منفی(، برجسته ی مثبت و چه زاویه )چه زاویه

نامییده   Top Lighting)در این نیوع نیورپردازی کیه     «پردازی از باالنور»نمایی چهره در  . شدیدترین برجستهشود می

در این نیوع نیورپردازی   ) «نورپردازی از پایین»است( یا در ی مثبت درجه  59تا  39ی عمودی نور اصلی  شود، زاویه می

اسیت( شیکل   درجیه   -29از تیر   پیایین ی عمودی نور اصلی، منفیی بیویژه    زاویه ،شود نامیده می Down Lightingکه 

 گیرد. می

 

( بودن آن است. وقتی نیور سیخت   Soft( یا نرم )Hardسخت )٬: منظور از کیفیت نور اصلی«نور اصلی»کیفیت  -2

باریک و واضیح خواهید بیود. در     ٬سایه و روشن مرزی دقیقنواحی تابد، مرز بین  به موضوعی سه بعدی )نظیر چهره( می

نمیایی   آیند و این باعث شدید شیدن برجسیته   و به خوبی به چشم میشت خواهند داو دقیق  معیّنها شکلی  نتیجه سایه

هیا   کنار هم نشستن سایه و روشن اسیت و هیر چیه سیایه     نمایی، محصول از این دانستیم که برجسته شود، زیرا پیش می

ییر چهیره(   اما وقتی نور نیرم بیه موضیوعی سیه بعیدی )نظ      ؛نمایی شدیدتر خواهد بود تر باشند، برجسته تر و واضح دقیق

سایه و روشن مرزی پهن و ناواضح خواهد بود. در واقع در ایین حالیت روشینایی بیه تیدریج بیه       نواحی تابد، مرز بین  می

شوند.  ها شکلی کامال دقیق نخواهند داشت، هر چند که به هر حال حضور دارند و دیده می شود و سایه تیرگی تبدیل می

 شود. میتر نمایی خفیف  برجستههر قدر نور اصلی نرم تر باشد در نتیجه 

 

نمیایی   د، برجسیته ییده شیو  د (تیر  بیشبا غلظت )تر  های اجزای چهره در تصویر سیاه : هر قدر سایه«نور پرکننده» -3

« نیور پرکننیده  »تر خواهد شد.  نمایی خفیف د، برجستهتر دیده شو تر و روشن ر قدر رقیقیابد و برعکس ه چهره شدت می

و های حاصل از نور اصلی تابانده میی شیود   نوری است نرم که به سایه  (Fill Light)«تلطیف کنندهنور »ی یا به عبارت

کنید. اگیر نیور پرکننیده      تر می ها را در تصویر روشن سایهدر نتیجه دهد و  ها را تا میزان مورد نظر کاهش می غلظت سایه

نمیایی چهیره    تییره و غلییظ و در نتیجیه برجسیته    ها  سایه نداشته باشیم یا شدت آن به نسبت نور اصلی بسیار کم باشد،

تیر و در   تیر و روشین   هیا رقییق   تر باشد، سیایه  نور اصلی نزدیک شدته باما هر قدر شدت نور پرکننده  ؛شدید خواهد بود

)بیدون در نظیر گیرفتن سیایر      دهید  رخ میی نمایی زمانی  ترین برجسته تر خواهد شد. خفیف نمایی خفیف نتیجه برجسته

 نخواهیم داشت.در تصویر ای  ( که نور پرکننده شدتی معادل نور اصلی داشته باشد، زیرا در این حالت دیگر سایهمتغیرها
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چهیره   نواحی تابد، در برخی شدت( به چهره میپر: وقتی نور )به ویژه نور سخت و «بسیار روشنبسیار  یها تون» -9

 Specular» ییا  «بسیار روشنبسیار های  تون» ای شدید،بازتابش هیده خواهد شد که به این های شدید نور د بازتابش

Highlights »در بهتر دیده شدن شیکل موضیوع در تصیویر و در     «بسیار روشنبسیار تون های »شود. وجود  گفته می

 بسیار روشن با نواحی مجیاور آن ناحیه بسیار )مرز بین ها  این تون  ی هر قدر لبهاست.  مؤثرنمایی چهره  افزایش برجسته

بیر روی آن   Specular Highlightتر باشد )هر قدر سطحی که  تر و واضح باریک ٬تر که روشنایی متعادل دارند( دقیق

تیر   تیر و واضیح   بارییک  ٬تیر  دقییق  «روشنبسیار های بسیار  تون» ی  تر باشد، لبه و صیقلیتر  براق ٬تر شود، صاف ایجاد می

و هیر قیدر    تیر دییده خواهید شید(     تر و ناواضح پهن  بهباشد، این لتر  ناصافتر و  خواهد بود و هر قدر سطح مورد نظر مات

 نمایی چهره شدیدتر خواهد شد. ، برجستهشدت روشنایی این تون ها بیشتر باشد

 

در شرایطی  که دو سمت چهره روشنایی یکسانی دارد، اگر دوربین از زاویه ی افقی دوربین نسبت به چهره:  زاویه -3

«( رخسیه  »ییا بیه عبیارتی    « چهیارم رخ  -سه»درجه )زاویه  39به سمت زاویه افقی «( تمام رخ»افقی صفر درجه )زاویه 

 59زاوییه افقیی   درجیه بیه سیمت     39حرکت کند، برجسته نمایی چهره در تصویر افزایش می یابد و اگر از زاویه افقیی  

برجسته نمایی چهره در تصویر کاهش می یابد. بنابراین بیشترین برجسیته نمیایی   حرکت کند، «( نیم رخ»درجه )زاویه 

درجه حاصل می شود. در شرایطی که یک  59صفر و  افقی درجه و کمترین برجسته نمایی در زوایای 39در زاویه افقی 

بیه  « سیه رخ »به زوایای « تمام رخ»تیره است حرکت دوربین از زاویه بتا( )کامال یا نسسمت چهره روشن و سمت دیگر 

 برجسته نمایی چهره در تصویر می شود:تغییر دو شکل زیر باعث 

از  تیر  بییش ی چهیره   ها بهتر و سمت سایه که سایهی چهره تصویر بگیرد، به دلیل این «تیره سه رخِ»الف( اگر دوربین از   

رو بیه ایین    از ایین  ،شود دیده می تر چهره باریک در ضمنیابد و  فزایش مینمایی ا شود، برجسته سمت روشن آن دیده می

 گویند. می« Short lighting» یا «نما باریک نورپردازی» ٬حالت

، شیود  دییده میی   تیر  کیم ی چهیره   سیمت سیایه  اینکه  چهره تصویر بگیرد، به دلیل «روشن رخِ سه»ب( اگر دوربین از   

 ییا  «نما عریض نورپردازی» ٬دیده می شود از اینرو به این حالتتر  چهره عریض در ضمنیابد و  نمایی کاهش می برجسته

«Broad lighting ».می گویند 

 

ی عمیودی )ارتفیاع(    ی عمودی دوربین نسبت به چهره: دوربین به طور کلی نسبت به چهره سه نیوع زاوییه   زاویه -7

 خواهد داشت:

ی عمیودی   باشید، زاوییه  )یا به عبارت دقیق تر هم ارتفاع با قفسه سیینه فیرد(    فردهای  تراز چشم الف( اگر دوربین هم

 شود. نامیده می («Chest level»یا ) «Eye Level»)ارتفاع( آن 

 Low»ی عمیودی آن   باشد و از این زاوییه چهیره را تصیویر کنید، زاوییه      ی فردها تر از چشم ب( اگر دوربین در ارتفاعی پایین

Angle» ،«Very Low Angle »یا «Under shot »خواهد بود. 

 High»ی عمیودی آن   باشید و از ایین زاوییه چهیره را تصیویر کنید، زاوییه        ی فردها ج( اگر دوربین در ارتفاعی باالتر از چشم

Angle» ،«Very High Angle »یا «Over Head »خواهد بود. 

)زاویه عمودی بین  Low Angleبه )زاویه عمودی صفر درجه(  Eye Levelی عمودی دوربین از حالت  تغییر زاویه  

نمیایی چهیره    برجسیته  افیزایش باعیث  + درجیه(  39)زاویه عمودی بین صیفر تیا    High Angleیا درجه(  -39صفر تا 

 -39)زاویه عمودی پایین تیر از   Very Low Angleبه  Low Angleتغییر زاویه عمودی دوربین از حالت  شود. می

به  High Angleاز حالت زاویه عمودی دوربین درجه( و همچنین تغییر  -59)زاویه عمودی  Under shotدرجه( و  
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Very High Angle  درجه( و 39)زاویه عمودی باالتر از +Over Head  درجیه( باعیث کیاهش    59)زاویه عمودی +

 برجسته نمایی چهره می شود.

 

ی کیانونی بلنیدتر(    با فاصیله  لنزی) تری«تله»لنز د و از باش تر بیشی دوربین تا چهره  : هر قدر فاصلهلنز فاصله و -8

 تیر  کیم ی دوربین تیا چهیره    شود. هر قدر فاصله تر دیده می تر و چهره در تصویر تخت نمایی خفیف استفاده شود، برجسته

نمایی شدیدتر خواهد شید. قیرار دادن    تر( استفاده شود، برجسته ی کانونی کوتاه با فاصلهلنزی ) تری«واید» لنزباشد و از 

تییرین  معمییوالً طبیعییی (Intermediate Lens)بینییابین لنییز ی متوسییط از چهییره و اسییتفاده از  دوربییین در فاصییله

کانونی آن حداکثر بیه دو برابیر    ی خفیفی است که فاصله ی«تله» لنز ،بینابین لنزکند.  نمایی چهره را فراهم می برجسته

 رسد. مینرمال  لنزی کانونی  فاصله

« کیج شیکلی  »باعیث   لنیز ی تغییر فاصله و  در نتیجهآن یا کاهش شدید در تصویر نمایی چهره  افزایش شدید برجسته

شیود کیه غیرطبیعیی     چهره در تصویر می (Deformation) «از شکل افتادن»( یا به تعبیری Distortion)اعوجاج یا 

 و غیر از موارد خاص نمایشی ساخت چنین تصویری مناسب نخواهد بود.خواهد رسید به نظر 

 

د نیز بر شو های چهره در تصویر می تر ثبت شدن سایه تر یا روشن ت فنی دوربین ویدیو که باعث تیرهبرخی تنظیما -5

ها و تشیدید   شدن سایهتر  باعث تیره« Master Black» مثال کاهش برای .دبرجسته نمایی چهره تاثیر می گذارمیزان 

 شود.   و کاهش برجسته نمایی میها  سایه شدنتر  باعث روشن «Master Black» می شود و افزایش یبرجسته نمای

نمایی چهره مزیت یا عیبیی محسیوب    عد چهره در تصویر یا به عبارتی شدید یا خفیف بودن برجستهکم یا زیاد بودن بُ

 برای هر چهره به دو عامل مهم بستگی دارد: معیّننمایی  شود و انتخاب میزان برجسته نمی

هیا، پیشیانی و    )بینی، گونهعد قابل توجهی دارند ها بُ الف( میزان بعدی که چهره ذاتاً از آن برخوردار است. برخی چهره

نمیایی و متعیادل    های فرو رفته( و برخی تخت و کم بعد هستند. به هنگام اصالح برجسته زده و چشم های بیرون سینوس

روش چهیره  عد ذاتیی  میزان بُ ،ی نخست نمایی چهره، در وهله سازی چهره یا به هنگام تشدید و تضعیف تعمدی برجسته

 کند. کار را تعیین می

 .یا عکاس از ساخت تصویر بردار فیلمنورپرداز، تصویربردار، دف ب( ه
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  Macro photography   
 

اصطالح به ثبت این البته  ،گویند می «ماکروفتوگرافی» رای بسیار نزدیک  از فاصلهبسیار کوچک، عکاسی از اجسام    

های نسبتاً  شود.در شرایط معمول وقتی از موضوع اطالق می نیز ی و تصویربرداریبردار فیلم هایتصویر ماکرو در حوزه 

گیرد،  دوربین شکل می گر حسکه بر روی نگاتیو یا  موضوع ی تصویر کنیم، اندازه بزرگ یا کامالً بزرگ تصویر ثبت می

)مثالً  کوچککه از موضوعی بسیار  یاما در ماکروفتوگرافی تصویر ؛است موضوعی واقعی  از اندازه تر کوچکبسیار بسیار 

 آن خواهد بود وتر از  موضوع و گاه حتی بزرگبا اندازه  شود، هم دوربین تشکیل می گر حسیک مورچه( بر روی نگاتیو یا 

 بسیار کوچکتوانیم تصویر درشتی از موضوعی  بسیار زیاد است و می (Magnification)نمایی  در نتیجه میزان بزرگ

کنیم که هیچ گاه در دید  ها و اشیا ثبت می اندازهایی از پدیده توگرافی چشمبا ماکروف (.91تصویر( به دست آوریم

 ایم. طبیعی تجربه نکرده

 
 11تصویر                                                                  

به دست آوریم، ناگزیر باید دوربین را به موضوع بسیار  بسیار کوچکخواهیم تصویر درشتی از موضوعی  وقتی می

 یمعیّنی  یعنی اگر موضوع از یک فاصله ؛دارند یمعیّن« فوکوسی  حداقل فاصله»های معمول  اما لنز ،نزدیک کنیم

ال ممکن از آن به دست آورد. به عنوان مث توان تصویر واضحی)فوکوسی( نمیبا این لنزها قرار گیرد،  تر به دوربین نزدیک

کند. )فوکوس( کانونی  ،نهایت قرار دارند متری تا بی سانتی 39ی  که از فاصلهرا هایی  است یک لنز معمول بتواند موضوع

متر قرار  سانتی 39از  تر کمی  در فاصلهمتر است و اگر موضوع  سانتی 39« فوکوسی  حداقل فاصله» ی،لنز چنیندر 

ها  اند که به کمک آن تصویر واضحی از آن به دست آورد. ادوات مختلفی ابداع شده با این لنز توان گیرد، دیگر نمی

ابزار »ها  به آنکه  توان دوربین را به موضوع بسیار نزدیک کرد و در عین حال تصویر واضحی از موضوع به دست آورد می

 :ام بردموارد زیر را می توان ناین ادوات  از جمله مهمترینِ.گویند می« ماکروفتوگرافی

 

 Close Up Lensو  Extension Tube ،Extension Ringلنز ماکرو، فانوس، 

 (Macro Lens)لنز ماکرو  -1
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 کند.)فوکوس( را کانونی  دوربینهای قرار گرفته در فواصل بسیار نزدیک به  لنز ماکرو توانایی این را دارد که موضوع

هر  .هستند تله خفیفولی معموال لنزهای ماکرو، لنز نرمال یا لنز  تواند فواصل کانونی مختلفی داشته باشد لنز ماکرو می

تری از موضوع به دست  است و تصویر درشت تر بیشنمایی آن  باشد، قدرت بزرگ تر بیشی کانونی لنز ماکرو  قدر فاصله

ی تر کوچکی(  )فاصلهلنز را بر روی عدد  فوکوسی  تر به لنز ماکرو قرار گیرد و ما حلقه دهد. هر قدر موضوع نزدیک می

باز کنیم یا با سایر  تر بیشرا دیافراگم برای جبران آن باید  کهدهد  رخ می تر بیش« افت نوری»ی  تنظیم کنیم، پدیده

 ترفندها نوردهی تصویر را جبران کنیم.

است و « نعمق میدا»مربوط به ها  از آنهای ماکرو عموماً نمودارهایی )خطوطی( وجود دارد که برخی  بر روی لنز

افت »به برخی نیز مربوط  یابد و لنز عمق میدان چقدر کاهش میتر شدن موضوع به  د که متناسب با نزدیکده نشان می

و چه میزان جبران  شود می ایجادتر شدن موضوع به لنز چقدر افت نور  د که متناسب با نزدیکده است و نشان می« نور

 در برخی لنزهای ماکرو بجای نمودار از ضرایبی برای نشان دادن میزان افت نور استفاده می شود. .نوردهی الزم است

در انتهای لنز برای این منظور تعبیه  اپتیکی یک بخشها  سازند. در این لنز های زوم را نیز به صورت ماکرو می گاه لنز

 (Macro Ring) «ی ماکرو حلقه»روی لنز به نام ای بر  که به حلقهاست  عدسییک یا چند ن بخش شامل شود. ای می

ماکرو  البته برخی لنزهای زومِشود.  با چرخاندن این حلقه لنز زوم به لنز ماکرو تبدیل می .(93متصل هستند )تصویر

های  لنز، واضح می شوند. لنز هستند و سوژه های بسیار نزدیک به لنز با چرخاندن حلقه فوکوسِ« حلقه ماکرو»فاقد 

 های پرایمِ ی کانونی ثابت )لنز ا فاصلههای ماکرو ب های زومِ ماکرو( نسبت به لنز ی کانونی متغیر )لنز رو با فاصلهماک

 تری دارند. ماکرو( کیفیت پایین

 

 
 10تصویر

که بوسیله آن می توان یک لنز معمول  (Lens Reversal Ring« )حلقه معکوس لنز»آداپتوری وجود دارد به نام 

 .(92)تصویر  تبدیل نمود« لنز ماکرو»به آن را بدین ترتیب  ورا بصورت معکوس )سروته( روی دوربین نصب 
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 19تصویر                                                                        

 

 (Extension Ring) ،Extension Tube ماکرو حلقه فلزی یا الستیکیِ، (Bellows)فانوس  -3

ای آکاردئونی  قطعه ،معمول را به لنز ماکرو تبدیل کرد. فانوس  لنز ،ی دوربین توان با ایجاد فاصله بین لنز و بدنه می

کند. عالوه بر  ماکرو تبدیل می  شود و لنز را به لنز ین نصب میی دورب شکل با قدرت ارتجاعی است که بین لنز و بدنه

ن د که بینیز وجود دار (Extension Tube)هایی الستیکی  یا حلقه (Extension Ring)هایی فلزی  حلقه ،فانوس

 .(93)تصویر ندک ماکرو تبدیل می  و لنز را به لنز دشو ی دوربین نصب می لنز و بدنه

 
  13 تصویر

استفاده کنیم و در  تری بیش Extensionطویل تر یا از تعداد  Extensionباز کنیم یا از  تر بیشهر قدر فانوس را 

تری از آن ثبت  تصویر درشت تر شویم و توانیم به موضوع نزدیک پیدا کند، می تری بیشی  نتیجه لنز از دوربین فاصله

شد و مجبور خواهیم  شدیدتر خواهدنیز « افت نور»اما به همان نسبت  شود؛ تر می بیشنمایی  قدرت بزرگکنیم یعنی 

 جبران کنیم. تر بیشباز کنیم یا با ترفندهای دیگر نوردهی را  تر بیشرا  دیافراگمبود 

لنز را  ،ی دوربین بر روی بدنه« Extension» پس از نصب فانوس یا ،تر بیشنمایی  گاه برای دستیابی به قدرت بزرگ  

  (.99کنند )تصویر به صورت سر و ته بر روی آن نصب می
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 11تصویر                                                                             

 

2- Close Up Lens 

ی کانونی بلند.  ب است با فاصلههای محدّ عدسیی  از خانوادهعدسی یک تک  «(Close Up Lensلنز کلوزآپ)»

 «کلوز آپ فیلتر» به این لنز، از این رو شود و مقابل لنز پیچ می فیلترند ای قرار دارد و همان درون حلقهعدسی این تک 

(Close Up Filter)  یاDiopter  (.93)تصویر می گویندنیز 

                             
 16تصویر                                                                    

های  از موضوع فوکوستواند تصویری  آید که می ماکرو به دست می ی معمول، لنز مقابل لنز «لنز کلوزآپ»با نصب  

 بسیار نزدیک به دوربین به دست دهد.

 یی خاصی دارند.نما شود که هر کدام میزان بزرگ های متفاوت( ساخته می مختلف )قدرتشماره های در  لنز کلوزآپ

کیفیت  ، ولیتر بیش رود، قدرت بزرگ نمایی لنز کلوزآپ باالتر می دد. هر قدر عو ...  4 ،3، 2، 1ی  شماره به عنوان مثال

 شود. می تر کمتصویر حاصل از آن 
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ها با هم ترکیب  نمایی آن زمان بر روی یک لنز پیچ کرد. در این حالت قدرت بزرگ را هم لنز کلوزآپتوان چند  می

ی  که شمارههر کدام کنید، به خاطر داشته باشید  را با هم بر روی یک لنز پیچ می لنز کلوزآپخواهد شد. اگر چند 

زمان بر روی  را هم 4و  2، 1های  به شماره لنز کلوزآپخواهید سه  تر به لنز قرار دهید. مثالً اگر می نزدیک ،باالتری دارد

 را بر روی لنز نصب کنید. 1ی  هایت شمارهو در ن 2ی  ، سپس شماره4ی  شماره لنز کلوزآپیک لنز نصب کنید، ابتدا 

کند اما عیب آن کم بودن  به نسبت سایر ابزارهای ماکروفتوگرافی این است که افت نور ایجاد نمی لنز کلوزآپمزیت 

 ،لنز کلوزآپشود به هنگام استفاده از  وصیه میهای تصویر است که برای جبران آن ت قدرت تفکیک )وضوح( در حاشیه

 تر بیشنمایی  نصب کنیم، میزان بزرگ تری«تله»لنز را بر روی  لنز کلوزآپهای بسته استفاده شود. هر قدر دیافراگم از 

 ثبت کنیم. بسیار کوچکتری از موضوعی  توانیم تصویر درشت شود و می می

این نیمه( نامیده می شود.  )لنز کلوزآپِ Split-Field Close Up Lens خاصی از لنز کلوزآپ وجود دارد کهنوع 

 آن ی هی نگهدارند ست یعنی نیمی از حلقهنصفه ادر واقع یک لنز کلوزآپِ  نیز معروف است «نیمه دیوپترِ»که به  ابزار

 (. 97ی دیگر خالی است )تصویر نیمهو  لنز کلوزآپحاوی 

 
 17تصویر

 

ها و  شود و مزیت ساخته میو ...(  4 ،3، 2، 1ی  های متفاوت )شماره ها و شماره نیز در قدرت «لنز کلوزآپ نیمه»

 عبارت است از: لنز کلوزآپ نیمهکاربرد  ست.معمولی را دارالنز کلوزآپ  معایب 

درشت و دوربین قرار دارد، تصویری کامالً بسیار نزدیک ی  زمینه که در فاصله ممکن است بخواهیم از موضوع پیش

)فوکوس(  ی دوری از دوربین قرار دارد، واضح زمینه نیز که در فاصله )فوکوس( داشته باشیم و در عین حال پس واضح

مگر آنکه  (،98شود )تصویر زمینه ناواضح دیده می کنیم، پسفوکوس اگر موضوع پیش زمینه را این حالت دیده شود. در 

  استفاده کنیم: از ترفندهای زیر
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 . ای استفاده کنیم بسیار بستهدیافراگم از و فوکوس شدن پس زمینه ای دستیابی به عمق میدان زیاد بر الف(  

 تا عمق میدان زیاد و پس زمینه فوکوس شود. استفاده کنیم  wide angle  از لنزب(   

 دیافراگم نباشد، مثالً نور صحنه به قدری کم باشد که نتوان از  عملیممکن است این اقدامات در اغلب صحنه ها   

آورد، نتوان از آن  زمینه به وجود می بر موضوع پیش wide angleکه لنز  یبسته استفاده کرد یا به دلیل اعوجاج

و هم بین به دوری بسیار نزدیک  زمینه توان در یک تصویر هم موضوع پیش چگونه می مواقعیاستفاده کرد. در چنین 

 به ترتیب زیر است:« کلوزآپ نیمه لنز )فیلتر(»استفاده از  ،کرد؟ راه حلثبت را واضح  از دوربین ی دور زمینه پس

ای مقابل  را به گونه« لنز کلوزآپ نیمه»سپس  ؛کنیم میفوکوس زمینه را  پس ،لنز فوکوسی  ابتدا با چرخاندن حلقه  

زمینه باشد. آن گاه  زمینه و بخش خالی آن منطبق بر پس بر موضوع پیش رِ آن منطبقکنیم که بخش پُ لنز نصب می

دیده شود و سرانجام عکس یا نمای  فوکوس تصویر درتا کنیم  جا می مینه را در جای خود اندکی جابهز موضوع پیش

 (.95کنیم )تصویر مورد نظر را ثبت می

 
 11تصویر

 

 13تصویر

در  فوکوسی  یک نقطهدر تصویر خواهیم داشت؛  ی فوکوس زمان دو نقطه هم «نیمه لنز کلوزآپ»در واقع با استفاده از   

لنز »ی مهم در خصوص کاربرد  ی دور از دوربین. نکته دیگر در فاصله فوکوسی  ی بسیار نزدیک به دوربین و نقطه فاصله

این خالی قسمت ر و ین قسمت پُبندی کنیم تا حد فاصل ب ای باید ترکیب این است که تصویر را به گونه «کلوزآپ نیمه

 ی یک ستون و امثال آن( منطبق و در تصویر مخفی باشد. ی یک درخت، لبه بر خطی عمودی در صحنه )تنهلنز)فیلتر( 
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 زآپ نیمهکلو لنزبا و بدون 

 

 لنز کلوزآپ نیمهتصویر ثبت شده با 

 

 

یا کمتر  mm 1در حد  که گاه میزان آن وگرافی کاهش شدید عمق میدان استها در ماکروفت یکی از محدودیت   

در  کرد. را فراهمهای بسته دیافراگم از  امکان استفادهبا نورپردازی یا ترفندهای دیگر  بایدخواهد بود، از این رو 

 است. نیاز ابزار و پروژکتورهای خاص بهنورپردازی برای  ،به دلیل نزدیک بودن موضوع به لنزماکروفتوگرافی 
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    رنگ و نور تداوم 
 

مرحله تدوین  درها  تا وقتی این پالن دداشته باش 1های یک صحنه باید به لحاظ رنگ و نور تداوم  در اکثر موارد پالن  

پرش »رتی یا به عبا« دستی غیر یک»، «گسست»ها احساس  رند، بیننده به هنگام تعویض پالنگی در کنار هم قرار می

مند، منطقی و گاه نامحسوس  ( مشابه یا به طریقی قاعدهو رنگها باید به لحاظ )نور، کنتراست  نکند. این پالن« تصویری

گونه ای که ه ب است است،( کامال پرکنترfull shotمتفاوت باشند. اگر صورت هنرپیشه در نمای نخست )مثال نمایی 

، در نمای دوم )مثال ثبت شده است جزئیاتو سمت دیگر کامال تیره و بدون  نرمال داردیک سمت چهره روشنایی 

یا اگر به هر دلیلی  ،داشته باشدوجود نیز دقیقا همان میزان کنتراست باید  از همان هنرپیشه( close upنمایی 

نه تنها عینی و  است وکنیم این تغییر کنتراست باید نامحسوس باشد. البته مفهوم تداوم پیچیده  می تر کمکنتراست را 

 مثالً د اما به دالیل مختلفبه لحاظ ظاهری تداوم نداشته باش ممکن است دو پالن متوالی .نیز هست ظاهری بلکه ذهنی

الزامی است و در « سازی تداومی فیلم»در  تر بیش« رعایت تداوم»د. و ریتم فیلم متداوم به نظر آی بودن ساختار مؤثر

 .نیستسازی غیر کالسیک و غیر تداومی در بسیاری از موارد الزم االجرا  فیلم

 

 یک صحنه:های  بین پالن)نوردهی و کنتراست( هایی برای حفظ تداوم نور  توصیه  

 انتخاب کنید. (3)دیافراگم حاکم فراگمی را بعنوان دیافراگم اصلی صحنهعدد دیا -1

 متناسب با دیافراگم حاکم تنظیم کنید.را تابد  می یا صحنهسوژه  شدت نور اصلی که بر -3

 کنید.با نور اصلی تنظیم متناسب پر کننده و پشت را  شدت نورهای -2

تر  کم٬روشنایی برابرها  خواهید این بخش ته به اینکه میبسرا  دنتاب های صحنه می که به سایر بخش یر نورهاسا -3

نورها  نسبت تنظیم در.کنید تنظیم اصلی نور از تر شدید یا تر ضعیف ٬شدت هم ؛یا بیشتر از سوژه اصلی داشته باشند

یا به عبارتی  Dynamic range) دوربین ویدیو یا فیلم« پذیرش کنتراستدامنه »میزان ( پردازی)نسبت نور

Latitude) .را در نظر داشته باشید 

  .2نگاه داریدثابت  ،برداری صحنه م فیلمرا تا اتما «نسبت نورپردازی»این  -9

 یافراگم حاکم( فیلمبرداری کنید.)د های صحنه را با دیافراگم مشابهتمام پالن  -3

بخشی از بینید که روشنایی  گرفتن بخش خاصی از صحنه الزم می با تغییر موقعیت دوربین یا در قاب اگر -7

های مربوطه  بلکه با افزایش یا کاهش شدت نور پروژکتور ،فراگم حاکم را تغییر ندهید یا د ٬اصالح شود صحنه در تصویر

          3روشنایی بخش مورد نظر را در تصویر اصالح کنید.

  

   های یک صحنه: ایی برای حفظ تداوم رنگ بین پالنه توصیه  

 .بتابانید ه عنوان نور اصلی بر سوژه اصلیمشخص ب )دمای رنگ( نوری با کلوین -1

هایی که به این نور ٬شوند دیده اصلی سوژه از تر نارنجی یا تر آبی ٬های صحنه باید همرنگ به اینکه سایر بخشبسته   -3

 .کنید انتخاب اصلی نور کلوین از کمتر یا بیشتر ٬تابند را با کلوینی هم اندازه ها می بخش

ا انتخاب کنید ر اصلی نور کلوین به (preset)«پیش تنظیم» ترین نزدیک ٬دوربین ویدیوهای «پیش تنظیم»از بین   -2

 .9کنید  «White balance » ،یا در نور اصلی

 ثابت نگاه دارید. ،را تا انتهای فیلمبرداری صحنه «تناسب کلوینی بین نورها»این  -3
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صورت گرفته را تغییر ندهید و همه  «وایت باالنس»انتخاب شده یا  «پیش تنظیم» ٬برداری صحنه تا انتهای فیلم -9

 پالن های صحنه را به همین ترتیب فیلمبرداری کنید.

با تغییر موقعیت دوربین یا در قاب گرفتن بخش خاصی از صحنه الزم می بینید که رنگ بخشی از صحنه در  اگر -3

بلکه با افزایش یا کاهش کلوین  ،دوربین را تغییر ندهید «وایت باالنس»یا  «پیش تنظیم» ٬تصویر اصالح شود

 .3دین بخش از صحنه می تابند اصالح مورد نظر را صورت دهی نورهایی که بد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( یا به عبارتی نوردهی Brightnessمیزان روشنایی ) های یک صحنه از حیث پالن کامل یا نسبی تمنظور از تداوم نور، مشابه .1

(Exposureو گاه به معنای مشابه )از حیث میزان کنتراست نیز هست. طبیعی است که با تغییرصحنه و آغاز  ت کامل یا نسبی

 شود. می صحنه حاکمهای  معادالت جدیدی در تداوم بین پالنصحنه بعد،  نمایش

ن مورد نظر کنند یا برای رسیدن به میزان عمق میدا فراگم حاکم انتخاب میعنوان دیاه را ب« Optimum» فراگمدیا معموالً .3

 .ندنک میای انتخاب  دیافراگم باز یا بسته

 کنتراست تداوم خواهند داشت.ی صحنه به لحاظ میزان  ها شود پالن عملی اگراین توصیه  .2

اما اگر  ،به نظر برسد او منطقی و حتی زیبا «نور پشت»شدید بودن  ممکن استگیریم  رو تصویر می وقتی از فردی از روبه مثال .3

شدت این نور نامناسب خواهد بود که برای احتماال بگیریم  «Over shoulder»نمای او از پشت شانه ی برای پالن بعد بخواهیم 

 کنیم. و امثال آن کم می NDفیلتر  ٬دیمر با را پشت نور شدت ٬الح این شرایط بجای بستن دیافراگماص

نور اصلی و نگاتیو کلوین گیری از فیلترها تطابق بین  ، یا با بهرهدر فیلم برداری نگاتیوی متناسب با کلوین نور اصلی انتخاب کنید .9

 برقرار سازید.

 «Over shoulder» اما در نمای ،رو ممکن است زیبا و قابل قبول باشد هروبزاویه از  ینمای آبی رنگ برای« نور پشتِ»مثال یک .3

بلکه باید با  ،را تغییر داد« White balance» یا «Preset» ممکن است بسیار آبی و زننده به نظر آید که برای اصالح آن نباید

 .از کلوین نور کم نمود ،داردوی آن قرار یا تغییر فیلتری که ر نصب فیلتر بر روی نور پشت
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  ی نور مهتاب تقلید جلوه 

 

نور مهتاب بیه شیکل نیوری خفییف و آبیی رنیگ        هایی که آسمان صاف و قرص ماه نسبتاً یا دقیقاً کامل است، در شب  

هیای   صیحنه هیا،   هیا و روزن  کند و ممکن است این نور با تابییدن از درون پنجیره   های خارجی را اندکی روشن می صحنه

 هایی وجود دارد: تاریک داخلی را نیز اندکی روشن کند. برای تقلید این جلوه در فیلم ترفند

هیا   ایین پروژکتیور   «دمیای رنیگ نیور   »جا که کرد. از آن( استفاده Arc)یا اصطالحاً  HMIهای  توان از پروژکتور می -1  

تابانند، در تصیویر آبیی دییده خواهید      ژکتورها به صحنه میی کلوین است، نوری که این پرو درجه 5500تقریباً یا دقیقاً 

)به چنین نگاتیوی ی کلوین ساخته شده باشد  درجه 3200شد، به شرط آنکه از نگاتیوی استفاده کنیم که متناسب نور 

پییش  » ینید(، ییا از بیین   گو می «نور تنگستن»یا به تعبیری نگاتیو  Artificial Lightاصطالحاً نگاتیو نور مصنوعی یا 

٬Preset 3200برداریموجود در دوربین تصویر های«تنظیم
°K   و ییا دوربیین را در نیوری بیا کلیوین      نماییم را انتخاب

دهییم و   قرار میباال را در ارتفاع  HMIمعموال پروژکتورهای  های خارجی  صحنهکنیم. در « وایت باالنس«  درجه 3200

دهییم و نیور آن را بیه داخیل اتیاق       ها قیرار میی   پشت پنجره اتاقر ارتفاع باال دیا  ،تابانیم های خارجی می از باال به صحنه

نیور سیفید روشین     هیا بیا   شبیه تابش نور مهتاب شود. اگر بخواهیم چهره ها تقریباً کنیم تا زاویه تابش نور آن هدایت می

 کنیم. ها را نورپردازی می های تنگستن آن ، با پروژکتورشوند

هیا   هیایی کیه دمیای رنیگ آن     های تنگستن )پروژکتیور  پروژکتوربا توان نور مهتاب را  ، میHMIبه جای پروژکتور  -3  

که وضعیت نگاتیو یا دوربین تصویربرداری شبیه مورد قبل باشید  ن است( نیز تقلید کرد، به شرط آنی کلوی درجه 3200

 یعنیی  «آبیی فیول  »فیلتر از این فیلتر  قرار داد. به جای Moon Lightبه نام فیلتری های تنگستن  و بر روی پروژکتور

«Full CTB» هایی که بیه چهیره    سفید داشته باشند، بر روی پروژکتورها نور شود. اگر بخواهیم چهره  نیز استفاده می

 دهیم. فیلتر آبی قرار نمی تابانند، نور می

د که قرار آن قدر کم شدت باش های تنگستن مورد استفاده در دسترس نباشد یا پروژکتور HMIممکن است پروژکتور   

هد کیه دیگیر غییر    ای کاهش د ها را به گونه آنبر روی آنها، شدت نور های مشابه  یا فیلتر «Moon Light»دادن فیلتر 

 توان از ترفندهای زیر استفاده کرد: د. در چنین مواردی برای تقلید نور مهتاب میقابل استفاده باش

تیوان وارد فهرسیت    متنوع و متغیر هسیتند، یعنیی میی    های«پیش تنظیم»دارای  های تصویربرداری برخی دوربین -2  

توانیید   ی کلوین تغییر داد. در این حالت میی  درجه 199را با دقت « پیش تنظیم»( شد و عدد Menuتنظیمات دوربین)

 دوربین را تیا « نظیمپیش ت»های تنگستن بدون نیاز به هیچ گونه فیلتری نورپردازی کنید و سپس  صحنه را با پروژکتور

°2000)تر ببرید )مثالً  پایین 3200که ممکن است از  آنجا
Kهیا در تصیویر آبیی رنیگ      . در این صورت نور این پروژکتور

ای بیه عنیوان    ، پروژکتور تنگستن جداگانهشوندها با نور سفید روشن  چهره٬شود. اگر در نظر دارید که در تصویر دیده می

یک فیلتر نارنجی )به وییژه فیلتیر    تاما الزم است که در این حال ،نید و آن را به چهره بتابانیدنور اصلی چهره استفاده ک

 ها در تصویر آبی دیده نشوند. بر روی این پروژکتور خاص قرار دهید تا چهره Half CTO)یعنی  1/2نارنجی 

ام ی نورپردازی انجی  را در زمینه 2مورد  ی اقدامات توانید همه های متنوع ندارد، می«پیش تنظیم»اگر دوربین شما  -3  

 را انجام دهید: «White Balance»به ترتیب زیر عملیات « پیش تنظیم»فقط به جای انتخاب  دهید،



 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

162 

 

یعنیی   1/2ی مورد نظر، بر روی یک پروژکتور تنگستن فیلتر نارنجی )به ویژه فیلتر نارنجی  در شرایطی جدا از صحنه»  

Half CTO دوربیین را بیه    ٬عملیات وایت باالنس را در این نور خاص انجام دهید و بدون تغیییر شیرایط  ( قرار دهید و

 «ی اصلی ببرید و تصویربرداری را شروع کنید. صحنه

نگی بیه صیحنه اضیافه    ی آبی ر نور زمینه HMIبدون نیاز به پروژکتور توانید  می، 3 یا 2موارد در صورت انجام یکی از   

 ا آبی دیده شوند.ه که چهرهآن کنید، بی
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    101 تصویربرداری»در خصوص  نکته» 
 

 کاربردهای متنوع           

 (111)تصویر

 
های متنوع  است که این نوع دوربین در اشکال مختلف تولید و شیوههای متنوع دوربین ویدیو باعث شده  قابلیت

 شود: های زیر استفاده می ویدیو در حوزهسازی قابل استفاده باشد.دوربین  برنامه

 ی الکترونیکی ی خارج از استودیو( به طریقهبردار فیلم)محل  تولید درلوکیشن -1
Electronic Field Production (EFP) 

 تولید الکترونیکی خبر -3
Electronic News Gathering (ENG) 

 های تصویری مدار بسته سامانه -2

Closed – Circuit (CCTV) 
 ای پخش تلویزیونیاستودیوه -3

Broadcast Studios 

 آموزش دادن -9

Teaching 

 عرضه و نمایش -3

Demonstrations 
 خواه شخصی(های شخصی )ثبت تصاویر دل فعالیت -7

Hobbies 
 کاربردهای خانگی )ثبت تصاویر خانوادگی( -8

Home 
 آموختن و فراگرفتن -5

Training 
 ی الکترونیکیبردار فیلم -19

Electronic Cinematography 
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 ای استودیوهای حرفه -11

Facilities Studios 
 های تصویری از دور هدایت -13

Remotes (OBS) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ویدیودوربین 

 (110تصویر)                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 های زیر است: شامل بخش (Video / TV Camera)دوربین ویدیویی تلویزیونی 

A –  دوربین 

 این بخش خود شامل موارد زیر است:

، کابل (V)یا به عبارتی نمایاب )ویزور(  View Finderیاب یا  ، منظره(IS)تصویرساز  گر حسیک یا سه ، (Z)لنز 

واحد »کند و سیگنال ویدیویی حاصل از دوربین را به  ]این کابل انرژی الکتریکی الزم را به دوربین وارد می (C)دوربین 

 (Plate)کند[، در زیر دوربین یک صفحه  منتقل می Camera Control Unit)) CCU یعنی« دوربینکنترل 

 آورد. ( را فراهم میوجود دارد که امکان اتصال سریع و آسان دوربین به هِدِ پایه )هِدِ پَن

 

B –  هِدِ پن(Panning Head / Pan Head) 

 Tiltو  Panشود. این بخش امکان انجام دقیق و ظریف حرکات  این قسمت هِدِ پایه یا کلّگیِ سه پایه نیز نامیده می

تنظیم  (Drag)ی عمدتاً هیدرولیکی  این حرکات از طریق نوعی چرخ دندهدادن آورد. سرعت انجام  را فراهم می

 شود. می

 دارد. میاست که دوربین را کامالً ثابت نگه  Tiltو  Panهِدِ پن دارای دو قفلِ  در ضمن

نیز هست که اگر فعال باشد، همواره دوربین را در حالت افقی  (Tilt Balance)چنین این هد دارای کلید وزنه هم

یا  ها مثالً در صورت استفاده از لنزشد، دارد، حتی اگر جلو یا عقب دوربین بیش از حد سنگین با نگاه می

«Recorder».های سنگین 

« Handle Pan« /»Panning Handle»یا « ی پن دسته»شود که  وصل می (H)به هِدِ پن یک یا دو دسته 

 کند. شود و امکان هدایت و تنظیم دوربین را برای تصویربردار فراهم می نامیده می
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C – ی دوربین  نگهدارنده(Camera Mounting) 

، پدستال، کرین (Tripod)، سه پایه (Monopod)دارنده نظیر تک پایه  به انواع وسایل نگه دوربین از طریق هِدِ پن

 شود. میو ... متصل 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ویدیوبخش های الحاقی دوربین 

 (119تصویر)   

 
 متصل (Camera Head)ی دوربین  توان انواع لوازم الحاقی را به بدنه متناسب با نوع تولید و نیازهای برنامه می

 آورد.و دوربینی با قابلیت کاربری و کیفیت تصویری ویژه فراهم  کرد

 

 این لوازم الحاقی عبارتند از:

 بصورت دستی یا با موتور« فوکوس»و « زوم»لنز زوم استودیویی با قابلیت انجام  -1

Studio Zoom Lens (With Manual or Servo Focus and Zoom) 
 پرتابللنز زوم غیر استودیویی یا به عبارتی  -3

Field Zoom Lens 
 ی اتصال دوربین به هِدِ سه پایه صفحه -2

Tripod Base 
 متصل به دوربین ،دستگاه ضبط ویدیو -3

On – Board VCR 
 جدا از دوربین ،دستگاه ضبط ویدیو -9

Separate VCR 



 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

166 

 

 باطری -3

Battery Power 
 ی برق متناوب منبع تغذیه -7

AC Power Main Unit 
 اینچ 9/9نمایاب  -8

5.5" Viewfinder 
 اینچ 9/1نمایاب  -5

1.5" Viewfinder 
 میکروفون دوربین -19

Camera Microphone 
 میکروفون دستی -11

Hand Microphone 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

شود؟ چگونه تصویر ویدیویی تولید و پخش می 

 (113)تصویر

 
A –  بالفاصله پشت لنز یک منشور ، گر حسدر دوربین های دارای سه(Prism Block)  رنگیِ فیلترهای مجهز به

نور عبور کرده از لنز را به سه بخش قرمز، سبز و آبی  ،قرار دارد. این مجموعه Dichroic)فیلترهای آبی )سبز، قرمز و 

های قرمز، سبز و آبی صحنه  سبز و آبی متناظر با بخش ،قرمزنوری )اپتیکی( کند و به این ترتیب سه تصویر  تقسیم می
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چسبانده ( CMOSیا سه  CCDیرساز )مثالً سه تصو گر حسآید. به سه وجه خروجی این منشور سه  به دست می

یکی از سه سیگنال  گر حستابد و در نتیجه از هر  قرمز، سبز و آبی می اپتیکی شده است که به هر کدام یکی از تصاویر

، بر گر حس یکدر دوربین های دارای  آید. به دست می (B)و آبی  (G)، سبز (R)قرمز )تصویر الکترونیکی( ویدیویی 

یک یک فیلتر بسیار کوچک قرمز، سبز یا آبی رنگ قرار دارد. در نتیجه از همین  گر حسروی هر کدام از پیکسل های 

 آید.  ، سه تصویر الکترونیکی قرمز، سبز و آبی به دست میگر حس

( Pixel = Picture Elementیا به عبارتی  «عنصر تصویرساز)»سلول تصویری  تعداد زیادی گر حسبر روی هر 

در کنند و  معیّن تبدیل میرا به سیگنال ویدیویی با توان  گر حستابیده بر نوری ی تصویر  وجود دارد که نقطه نقطه

 که دریافت می کنند مقداری انرژی الکتریکی تولید می کنند.متناسب با میزان روشنایی  هر کدامواقع 

B – خط  جمع آوری یا به عبارتی شکلی منظمبه  گر حسر ه انرژی های الکتریکی تولید شده توسط پیکسل های

 گر حسدر دوربین های دارای سه آید.  سیگنال ویدیویی به دست میدر نهایت، د و نشو خوانده )اسکن( میبه خط، 

 شوند. اسکنزمان با هم  هم گر حسشوند که هر سه  باعث می (Synchronizing Pulses)زمانی  های هم پالس

C – بینیم که چگونه متناسب با  می، نگاه کنیمویدیویی طوط خوانده شده تصویر اگر به یک خط از مجموعه خ

 شود. توان سیگنال ویدیویی در هر لحظه از خوانش )اسکن( باال و پایین میشنایی یا تیرگی هر نقطه از تصویر، رو

D – رسند. سطح داخلیِ المپ تصویر  می گر نمایش مان به تلویزیون یاز سه سیگنال ویدیویی قرمز، سبز و آبی هم

رنگ(  -)نور وقتی تحریک شود یکی از سه رنگ کدام گر از سه نوع فسفر تشکیل شده است که هر  تلویزیون یا نمایش

 کند. قرمز، سبز یا آبی را ساطع می

د، به شو فرستاده میتلویزیون یا نمایشگر ی المپ تصویر  صفحهها که از تفنگ الکترونی به سمت  جریان الکترون

زنند(  خوانند )رَج می ی المپ تصویر را خط به خط می ها صفحه د. این الکترونشو ی سیگنال ویدیویی تنظیم می لهوسی

آیند  کند. فسفرهای تحریک شده به درخشش در می ثر میأی فسفرها را مت ها یکی از انواع سه گانه و هر پرتو از الکترون

کنند و در نتیجه تصویر رنگی در مجموع حاصل  بسته به نوع خود یکی از سه نور قرمز، آبی یا سبز را ساطع میو 

 شود. می

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 (111)تصویر                                                                                   

 

 دوربین روی دست»های مختلف بدن در وضعیت  حالت های به دست گرفتن دوربین؛ شیوه» 
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 (116تصویر)                                                                 

                                                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (117تصویر)

 
* Jib Arm 

این وسیله که بر روی شاریو، دالی، سه پایه و پدستال قابل نصب است، یک بازوی متعادل است که در یک انتهای آن 

ی هدایت از راه دور  گیرد. این وسیله به صورت دستی یا به وسیله های تعادل قرار می دوربین و در انتهای دیگر آن وزنه

حرکات بر روی این وسیله قابل نصب است. در   کنترل و انجام دقیقگر کوچک تصویر برای  و یک نمایش کند حرکت می

 شود. نامیده می «Pro Jib»کشور ما این وسیله 

 پدستال(Pedestal): 
ی دوربین نوعی نگهدارنده

 شاست که به راحتی ارتفاع

و در نتیجه تغییر می کند 

 (ی عمودیزاویه)ارتفاع 

. دهدمیرا تغییر دوربین 

های زیر پدستال را چرخ

توان در جهتی مشابه قفل می

کرد و در نتیجه دوربین را در 

معیّنی پیش برد اما مسیر 

برای چرخش دوربین می 

توان تنها یک چرخ را قفل 

تواند ارتفاع . پدستال مینمود

متر به  3دوربین را از حداکثر 

 حداقل یک متر تغییر دهد.
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 (111)تصویر

 

  Small Crane 

استودیو،  داخلهمچنین  )لوکیشن( و خارج از استودیوصحنه های این وسیله یک کرین سبک است برای استفاده در  

گویند. در این نمونه  نیز می «Mini Crane» . به این وسیلهتنوع زیاددرجه و ثبت نماهایی با  360با قابلیت چرخش 

 متر قابل تغییر است. 3تا متر  سانتی  60ارتفاع دوربین از 

عمق میدان کم»های برطرف کردن مشکلی به نام  روش» 

 

 (113)تصویر
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 یک موضوع را واضح)فوکوس( نشان داد. ممکن است عمق میدان به قدری کم باشد که نتوان بیش از .1

باید کاهش ولی را واضح نشان داد،  یتر بیشهای  توان عمق میدان را افزایش داد و موضوع می دیافراگمبا بستن  .3

 را به طرق دیگر جبران کرد.دیافراگم نوردهیِ حاصل از بستن 

)فولو(  عمق میدان به صورت ناواضح دیگر را خارج ازهای کرد و موضوع  )فوکوس(را واضح  توان یک موضوع می .2

 دهیم. تر را واضح نشان می نشان داد. در این حالت موضوع مهم

ای بین دو موضوع تقسیم کرد که هر دو موضوع به یک  ی کمِ عمق میدان موجود را به گونه توان محدوده می .3

 میزان واضح و به یک میزان ناواضح دیده شوند.

با وجود ی نسبتاً مشابهی از دوربین قرار داد و  ها را در فاصله دیگر آن ها به یک توان با نزدیک کردن موضوع می .9

 نشان داد. )فوکوس(و هر دو را واضح گذاشتی عمق میدان  ی عمق میدان، هر دو را داخل محدوده کم بودن دامنه

به نظر  تر کوچکها  اما در این حال موضوع ،استفاده کردتری «واید»یش عمق میدان از لنز توان برای افزا می .3

 خواهند آمد.

ها دورتر به نظر  اما در این حال موضوع ،ی دوربین را از صحنه زیاد کرد فاصله ،توان برای افزایش عمق میدان می .7

 خواهند آمد.

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (111)تصویر
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  بر عمق میدان مؤثرعوامل 

A –  یابد. تر باشد، عمق میدان افزایش می بسته دیافراگمهر قدر 

B – یابد. ( باشد، عمق میدان افزایش میتر«واید»)لنز  تر بیشی دید لنز  هر قدر زاویه 

C – ( از هم دورتر باشند، عمق کنیم می را فوکوسد آن موضوعی که خوهر قدر دوربین و موضوع اصلی ) میدان

 یابد. افزایش می

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (111)تصویر

 

 ی دید زاویه (angle of view) 

 ی،دوربیندر چنین  های دید عمودی لنز است، بنابراین زاویه 4:3اغلب  SDی در دوربین ویدیو «نسبت ابعاد تصویر»

ی دید افقی و  )هم زاویهآن  ی دید شود، زاویه تر بیش «ی کانونی لنز فاصله»است. هر قدر  ها ی دید افقی آن زاویه ¾

 شود. میمحدودتر ی دید عمودی(  هم زاویه

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (110تصویر)
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 متفاوت( گر حسی  هایی با اندازه های ویدیویی مختلف )دوربین در دوربین« ها زوایای دید لنز»ی  مقایسه 

---------------------------------------------------------------------- 

 (119)تصویر

 

  ی پوشش دامنه»تغییر» 

ی  د، به فاصلهده پوشش )ثبت( می رااز عرض و ارتفاع صحنه(  یانداز چه مقدار از صحنه )چه چشم لنز دوربین کهاین

 دوربین ویدیویی وابسته است. گر حسی  ی دید لنز( و اندازه کانونی لنز )یا به عبارتی زاویه

ی پوششِ  ر نتیجه دامنهو دبیشتر می شود ی دید لنز  ، به همان نسبت زاویهکاهش یابدی کانونی لنز  هر قدر فاصله

ی کانونی لنز  . به عنوان مثال اگر فاصلهبیشتر می شودشود( نیز  میثبت ی لنز  ی از صحنه که به وسیلهانداز چشملنز )

و خواهد شد از صحنه در کادر دیده  یتر بیشانداز  شود و سه برابر چشم ی دید لنز سه برابر می تقلیل یابد، زاویه ⅓به 

 یابد. کاهش می ⅓ی موضوع در تصویر نسبت به حالت قبل به  زمان اندازه هم

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (113)تصویر

 



 

 

173 

ی
دار

ربر
وی

ص
 ت

 ی تماشا( )فاصله رؤیتی  فاصله 

بسیار   ی تلویزیون بستگی دارد. اگر از فاصله ی صفحه ی تلویزیون به اندازه ی مناسب برای تماشا کردن صفحه فاصله

بر نخواهیم دید. عالوه  ،کند چه تصویر در حالت عادی عرضه میی فراتر از آنجزئیاتی تلویزیون بنگریم،  نزدیک به صفحه

تمام  ی تلویزیون بنگریم،  ی بسیار دور به صفحه و اگر از فاصلهابد ی بر تمام سطح تصویر کاهش میتمرکز ما  ،این

 تصویر را نخواهیم دید.  جزئیات

ی تلویزیون از  برابر ارتفاع صفحه 3 - 3ی  شود که به اندازه تصویر توصیه می جزئیاتحداکثر  رؤیتبنابراین برای 

بیند.  ای تصویر تلویزیون را می درجه 39 – 37ی  صفحه فاصله داشته باشید. در واقع در این حالت چشم ما در یک زاویه

( دیده باشد، درجه 37 تا 39 ی افقی ای )زاویه صحنه را با چنین زاویه ٬اگر دوربین نیز به هنگام ثبت تصویر

 طبیعی خواهد بود. پرسپکتیوی بیند، ی تلویزیون می که در نهایت تماشاگر بر روی صفحه پرسپکتیوی

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (111)تصویر

 
 

 طبیعی پرسپکتیو 

از بیننده بهره گیرد یا اگر  wide angleصحنه باشد و از لنز  به ی نزدیک هنگام ثبت تصویر در فاصلهاگر دوربین به 

 شود. یابد و اغراق آمیز می در تصویر افزایش می« فاصلهاحساس »و « عمق»، کندی تلویزیون را نگاه  ی دور صفحه فاصله
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 ی از فاصلهبیننده باشد یا اگر  tele photoی دور از صحنه و مجهز به لنز  اگر دوربین به هنگام ثبت تصویر در فاصله

شود و  فشرده می یابد و در تصویر کاهش می« فاصلهاحساس »و « عمق»، ی تلویزیون بنگرد نزدیک به صفحه

 شوند. میثبت غیر طبیعی بزرگ  شکلیزمینه به  های پس موضوع

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (116تصویر)

 

 
 

 مشکالت معمول در تغییر نما 

A – دالیحرکت  اگر زمان کافی برای انجام(Dolly) ی دوربین تا موضوع وجود ندارد یا اگر حرکت  و تغییر فاصله

شود یا اگر حرکت دادن و نزدیک کردن دوربین باعث  دادن دوربین باعث بر هم خوردن تمرکز و حس بازیگر می

 حرکت دوربین و قرارگیری ای، ن )مثالً به هنگام ضبط تلویزیونی یک تئاتر صحنهاشود که بازیگران از دید مخاطب می

درستی نبینند ( پنهان شوند، در این موارد برای تغییر ه ها صحنه و بازیگران را ب آن مقابل تماشاگران باعث شود که آن

 استفاده کنید. تر«تله»یا  تر«واید»ی  از لنزلنز  را تغییر دهید و فاصله کانونی بجای حرکت دوربین، نما 

B – دوربین را بر روی آن حرکت  بدرستیتوان  ناهموار است و نمی اگر دوربین در جای خود ثابت است یا اگر زمین

 ی دید( لنز را تغییر دهید. ی کانونی )زاویه ی نما فاصله داد، برای تغییر اندازه
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C – بندیتغییر ناخواسته ترکیب کشی، فوکوس  نظیر خطای در فرایندی وقتی به هنگام انجام حرکت دالی مشکالت 

 استفاده کرد. Zoomحرکت از  دالی توان به جای حرکت دهد، می میدوربین رخ و لرزش  تصویر

---------------------------------------------------------------------- 

 (117)تصویر

 

 محدودیت فضا 

 نتیجه و دری کافی عقب برد  به اندازه شود کوچک است و دوربین را نمی )لوکیشن یا استودیو( مکان در شرایطی که

 .فاده کنیماست تر«واید» یایه لنز مجبوریم از، نمودثبت اندازی کافی از صحنه را  چشم تواننمی  نرماللنز با 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

(111تصویر)

 
 

 تغییر کادربندی 

کنیم، باید تالش کنیم که محل قرارگیری موضوع در  موضوعی متحرک را تعقیب می tele photoای ه وقی با لنز

بندی در  باقی بماند. حفظ ترکیببه شکلی مشابه بندی در طول نما  قاب تصویر در تمام طول نما ثابت باشد و ترکیب

 العاده دشوار است. فوق tele photoنماهای حرکتی با لنز 
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 (113تصویر)

 

  حرکت زوم(Zooming) 

یابد و به  ی دید آن کاهش می ی کانونی لنز افزایش و زاویه به شکلی پیوسته فاصله «Zoom – In» در جریان حرکت

به  یا« Zoom Back» گیرد. در حرکت در کادر جای می تر بیشنمایی  طور پیوسته بخش محدودتری از صحنه با بزرگ

 دهد. میرخ حالت عکس این  «Zoom Out» عبارتی

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (101)تصویر
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  فوکوس -پیش»فرایند ضرورت انجام» (Pre – Focus) 

توان تشخیص داد  گرفته شده است، به دلیل زیاد بودن عمق میدان به دشواری می wide angleدر نمایی که با لنز 

 تر از آن( قرار دارد. لنز دقیقاً بر روی کدام موضوع )موضوع اصلی، موضوع جلوتر یا عقب فوکوسکه 

ی که تنها موضوعاغلب، یابد و در نتیجه  کاهش می بشدتشود، عمق میدان  یماستفاده  tele photoلنز از وقتی 

 «Zoom In» شود. بنابراین وقتی بر روی موضوعی ، واضح دیده میتنظیم شده استلنز دقیقاً بر روی آن فوکوس 

نبوده  فوکوسلنز زوم ممکن است مشاهده کنیم که موضوع اصلی از ابتدا دقیقاً  ی«تله»کنیم، با رسیدن به بخش  می

 شود. ناواضح دیده می لتاح در نتیجه در این است و

را « فوکوس -پیش» به نام فرایندی بایستی پیش از شروع ضبط ،به هنگام استفاده از لنز زوم خطابرای پرهیز از این 

کنیم و  می فوکوسو آن را دقیقاً  Zoom inتا انتهای دامنه لنز، ابتدا بر روی موضوع اصلی  فرایند،این  در. هیمانجام د

اگر دوربین و در جریان ضبط )گردیم. از این پس  خواه اولیه باز میی دل«نما  اندازه»به  کرده، Zoom backسپس 

موضوع اصلی به  فوکوسکنیم،  «Zoom Back»و «Zoom In» هر قدر بر روی موضوع اصلی (موضوع ثابت باشند

 خورد. خواهد هم ن

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (101تصویر)

 

 ی نما  اندازه(Shot Size) 

 teleی دور با لنز  توان از فاصله می را آید به دست می wide angle  ی نزدیک با لنز یی که از فاصلههمان اندازه نما

photo  خواهند  یمتفاوت «پرسپکتیو»اما به طور قطع  ،مشابه« عمق میدان»آورد. این دو نما به احتمال زیاد به دست

 (.این دو نما نیز متفاوت خواھد بوددر بسیاری از موارد عمق میدان  البته) داشت
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 (100)تصویر         

 
---------------------------------------------------------------------- 

 (109)تصویر

 

 های شناخته شدهبندیعنوان 
اغلب برای بیان کردن نوع  گذاری نماها، نامهای رایج مورد استفاده در واژه

 نمای مورد نیاز کافی هستند:

a – )کلیت رویداد را در  :نمای باز / نمای کامل )النگ شات / فول شات

 دهد.اندازی دور نشان مینمایی باز و چشم

b –Cover Shot / Wide Shot: ها را با ران و فضای اطراف آنبازیگ

 دهد.یات نشان میجزئ

c –Vista Shot / Very Long Shot: انداز کلی محل چشم

 کند.برداری خارج از استودیو را آشکار میفیلم

d –Tight Shot / Close Shotکند.یات تاکید می: بر جزئ 
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 ی نما انواع اندازه 

 شوند: گذاری می شود، نام ها دیده می ی درصدی از موضوع که در آن ی نما به واسطه انوع اندازه

ECU Extreme Close Up (Detail Shot)  

 شود. در این نما دیده مینظیر چشم ها یا دهان  اجزای چهره

 

VCU Very Close Up (Face Shot)  

 این نما از نصف پیشانی تا چانه است.

 

BCU Big Close Up/ Tight Close Up (Full Head)  

 .دیده می شودکادر در سر تمام  تقریباً این نما در 

 

CU Close Up  

 ی کراوات( است. سینه )گره یاین نما از باالی سر تا بخش باالی

 

MCU Medium Close Up (Chest Shot)  

 است. از پایین سینه تا باالی سراین نما 

 

MS Medium Shot (Mid shot / waist shot) 

 است. از باالی سر تا تقریباً زیر خط کمراین نما 

 

Knee ¾ Shot  

 است. از باالی سر تا زانوهااین نما 

 

MLS medium Long Shot [Full Length Shot (FLS)] 

 .یر پای اندکی فضای منفی در باالی سر و ز گیرد، به عالوه هیکل هنرپیشه در کادر قرار میتمام  این نما در 

 

LS Long Shot  

 کند. را در این نما اشغال می کادرارتفاع  ⅓تا  ¾هیکل فرد 

 

ELS Extra Long Shot [Extreme Long Shot (XLS)] 

 که در آن هنرپیشه بسیار بسیار کوچک دیده می شود. است از صحنه زینمای بسیار با ،این نما
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 (103تصویر)

 

 زمینه پستاثیر 

مثالً بینی بد شکل در تصویر اول و  ،های غیر جذاب موضوع تواند بیننده را به ویژگی می ی نامناسب زمینه پس

 های بیرون زده در تصویر دوم جلب کند. گوش

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (101)تصویر
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 ی از باالبردار فیلم 

به دلیل نشان  Elevated Shots)یا  Shots High – Angleد )نماهایده شخص را از باال نشان مینماهایی که 

غلب ضعیف و غیر د و اکن او را تحقیر می ٬کید بر پیشانی و طاسی احتمالی و کوتاه نشان دادن قامت شخصأدادن و ت

 د.ده مقتدر نشان می

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (106تصویر)

 

 ی از پایینبردار فیلم 

ممکن ، Depressed Shots)یا  Shots Low – Angleد )نماهایده ا از پایین نشان مینماهایی که شخص ر

د کن أکید های بینی ت و سوراخ های غیر جذاب وی نظیر گردن چروکیده، چشمان فرو رفته بر بخشی دیگر از ویژگیاست 

 سازد. را نمایان طاس بودن شخص  ،و حتی با تاکید بر موهای بلند آویخته در دو سوی سر

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (107)تصویر                                                        
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 فضا 

توانید با قرار  ی کافی باز ثبت کنید، اغلب می در جایی که محدودیت فضا مانع از آن است که بتوانید نمایی به اندازه

ی دوربین تا صحنه را افزایش دهید و نمایی باز از  فاصله ،ی از درون چهارچوب دربردار فیلمدادن دوربین پشت پنجره یا 

 صحنه ثبت کنید.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (101)تصویر

 

 Over Shoot  یاShoot-Off 

 ٬استقرار دوربیندقتی در انتخاب مکان  ها این است که به دلیل بی ی صحنهبردار فیلمیکی از ایرادهای رایج به هنگام 

های پِرتِ خارج از  ارتفاع دوربین، نوع لنز و طراحی دکور عناصری ناخواسته نظیر پروژکتورها، پخش افقی دوربین،زاویه 

یا  «Over Shoot»گیرند. این ایراد که باید از قبل مانع از رخداد آن شد، اصطالحاً می دکور نیز درون کادر قرار 

«Shoot – Off» نسبت »در انتخاب دقتی  یل به وجود آمدن چنین ایرادی، بیدال ترین شود. یکی از مهم نامیده می

 است. «نسبت ابعاد قاب تصویر»و نامنطبق بودن آن با  «ابعاد دکور یا صحنه

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (103)تصویر
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  نماهای متوسط(Medium Shots) 

ند که نک اند. این تصاویر این امکان را برای بیننده فراهم می های مختلفی را در خود جای داده این چهار تصویر چهره

کنند.  زمان فضای اطراف موضوع را نیز آشکار می د( را ببیند و همموضوع اصلی )فر جزئیاتمندی از  میزان قاعده

آشکاری خواهند  تأثیرمحیط اطراف موضوع، نورپردازی و ...  Medium Shot)ی  بنابراین در چنین تصاویری )با اندازه

که نیاز به جا به جایی و تغییر دهند، بدون آن را در خود جای می میزان قابل توجهی از رویداد« نماهای متوسط»داشت. 

 موقعیت دوربین باشد.

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (191)تصویر

 

 های نما محدودیت 

د، باید دقت کرد ی قاب خارج و سپس به آن وارد نشو که موضوع پی در پی از حوزهه برای ایندر نماهای خیلی بست

 .گیردی کادر انجام  که حرکات دقیقاً در محدوده

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (191)تصویر
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 عمق میدان محدود 

توان این محدودیت را از طریق قرار دادن سطوح مهم صحنه به صورت  اما می ،در نماهای بسته عمق میدان کم است

کامالً عمود بر محور لنز پنهان کرد. اگر یک سطح صاف را نسبت به محور لنز نه به صورت کامالً عمود بلکه با زاویه قرار 

 شود.ی عمق میدان قرار گیرد و ناواضح ثبت  دهیم، ممکن است بخشی از آن خارج از محدوده

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (190)تصویر

 

  فضای باالی سر(Head Room) 

تا تعادل عمودی تصویر حفظ  a)تنظیم شود )شکل  بدرستیفضای بین باالی سر و خط باالیی کادر )هِد روم( باید 

 شود.

رسد که پایین قاب سنگین است و اگر هِد روم کم در نظر  ، به نظر میc)اگر هِد روم زیاد در نظر گرفته شود )شکل 

 ها تنگ و محدود است. رسد که قاب برای جای دادن موضوع به نظر می b٬)گرفته شود )شکل 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (199)تصویر
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 های اَمن  خط کشی(Safety Margins) 

شود. این  های خانگی حذف می همواره بخشی از تصویر ضبط شده پس از ارسال از فرستنده و دریافت بر روی گیرنده

از هر چهار طرف  ٪19اما معموالً حدود  ،ی تصویر متفاوت است به نوع تلویزیون دریافت کننده میزان حذف بسته

 )چهار ضلع قاب( تصویر است.

بندی نما را متناسب با این  که تصویربردار به هنگام ضبط تصویر از میزان حذف نهایی آگاه باشد و ترکیببرای آن

ای خط کشی خاصی وجود دارد که  حرفه گرهای ی نمایش صفحه میزان حذف صورت دهد، داخل نمایاب یا بر روی

یا به « ی اَمنِ رویداد منطقه»یا  «ی امن منطقه»دهد. داخل این خط کشی را  حذف را نشان می ٪19ی این  محدوده

گویند. تصویربرداران  می «Under Scan» ی و گاه منطقه «Safety Zone»یا  «Safety Action Area»عبارتی 

دهند تا  خط کشی قرار نمیاین های مورد نظر و اصلی را هیچ گاه خارج از این منطقه یا بسیار چسبیده به  موضوع

 شوند. ها دیده می های خانگی این موضوع اطمینان داشته باشند که در تمام گیرنده

اصطالحاً بخش  شود، است و در نهایت حذف می «ی امن منطقه»گر که خارج از  ی نمایاب یا نمایش بخشی از صفحه

«Over Scan» نامیده می شود. 

حذف از چهار طرف تصویر  ٪39 دهنده شی دومی نیز وجود دارد که نشانک طگرها خ یا نمایشنمایاب ها در برخی 

واهید درون قاب خ ای که می کند. هر نوشته ها( را تعیین می ها )تایتل ی امن برای قرارگیری نوشته است که منطقه

. به این منطقه قرار نگیردهای کادر  در این منطقه جای دهید تا اوالً حذف نشود و ثانیاً خیلی در لبهگیرد را تصویر قرار 

 شود. گفته می« Safe Title Area»یا به عبارتی « ی اَمنِ نوشته منطقه»اصطالحاً 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 تصاویر بسته 

 بدرستی «تصحیح کادر»شود. از این رو در این نماها باید  در نماهای خیلی بسته موضوع به راحتی از کادر خارج می

 بندی به دقت انجام شود. صورت گیرد و ترکیب
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 (191تصویر)

 

 بندی خطاهای قاب 

زیرا  ،ای درون قاب قرار ندهید که اضالع قاب از روی مفاصل بدن وی بگذرند موضوع را به گونه ،بندی در جریان قاب

 شود. ها در تصویر القا می شدگی اندام حس قطع تدر این حال

بین دو مفصل قرار دارد گذر کند )مثل ای داخل قاب قرار دهید که اضالع قاب از بخشی از بدن که  موضوع را به گونه

 (.2های قاب قرار ندهید )تصویر  موضوع را چسبیده به لبه در ضمن و( 1تصویر 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (196)تصویر

 
 تناسبات 

 (3:5)های سه به پنج  اما تصویر غیر جذاب خواهد بود. نسبت ،سازد تناسباتی استاندارد می ⅓با تناسب  قابتقسیم 

 کند. میایجاد تر و خوشایندتری  تعادل مطلوب (2:3)یا دو به سه 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (197)تصویر

 



 

 

187 

ی
دار

ربر
وی

ص
 ت

 بندی مبهم قاب 
تر هر چند نه بسیار برجسته ولیکن مهم جلوه خواهند کرد. آیا کسی پشت درخت  های نزدیک موضوع٬بندی در قاب

 پنهان شده است؟

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (191)تصویر

 
 تصحیح قاب 

یا  «تصحیح قاب» ،بندی بندی را مجدداً تنظیم کنیم. به این تنظیم مجدد قاب قاببا ورود و خروج افراد از قاب باید 

 گویند. می «Reframing»به عبارتی یا  «اصالح کادر»

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (193)تصویر

 

 قاب ثابت 

و تصحیح قاب ماند  چنان به شکلی آگاهانه قاب ثابت باقی میاز قاب هم موضوعقات پس از خروج یک گاهی او

 کید شود.أبه عنوان مثال بر تنهایی و جدا افتادن فرد درون قاب ت کید شود،أای نمایشی ت تا بر نکتهصورت نمی گیرد 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (131تصویر) 
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 بندی/خط عناصرترکیب 

کنند. خطوط ممکن است واقعی باشند و بخشی از  ایجاد می (Patterns)اشکال و الگوهایی  ،خطوط در تصویر 

 کنند. هدایت میی قرار گرفته در انتها  گرا توجه بیننده را به سمت خانه صحنه را شکل دهند. در تصویر اول خطوط هم

نگریم، به نظر بیایند. مثل  میبه آن اما در بخشی از تصویر که  ،چنین ممکن است کامالً فرضی باشندخطوط هم

 ها در این تصویر است. گر وحدت و ثبات موضوع مثلث فرضی تصویر دوم که بیان

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (131)تصویر

                    

 تونبندی/ عناصرترکیب 

های تاریک احساس بسته بودن و محصور بودن و  گذارند. تون می تأثیربر نوع دریافت ما از تصویر  (Tones)ها  تون

های روشن جلوه و حس گشوده و وسیع بودن را )تصویر  کنند، در حالی که تون گرفته بودن فضا )تصویر اول( را القا می

ده برجسته دیده العا شن فوقهایی با تون رو های تاریک( لباس ای تاریک )تون زمینه کنند. در برابر پس دوم( ایجاد می

 د.شو می

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

(042تصویر)

 

  تعادل(Balance) 

 الزم است که نماها حول مرکز تصویر توازن و تعادل داشته باشند.گاه  -1

 جذابی غیر ایستا )متحرک( به نظر آید. شود که تصویر به طرز غیر نبود تعادل باعث میگاه  -3

ممکن ی عناصر در آن به شکلی آشکار و زننده متعادل است،  ی چیده شدن قرینه تصویری که به واسطهگاه  -2

 غیر جذاب و تک بعدی به نظر آید. است
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ستری و خاک یرهت ،ی سطوح روشن با دقت در کادربندی و چیدمان عناصر درون کادر و تنظیم موقعیت و اندازه -3

 آید. تری به دست می ی بصری جذاب جلوه ،)نواحیِ تونال( در تصویر

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 (139)تصویر

 

 بندی تغییر در ترکیب *

A –  کند. محیط اطرافش تغییر میات متقابل بصریِ موضوع و تأثیر «نما  اندازه»با تغییر 

B –  با اندکی تغییر موقعیت دوربین(Tracking)  تغییر کند. ممکن استتعادل تصویر 

C – ممکن  موضوع هاتناسبات بین تا صحنه،  ی دوربین فاصلهیا ی کانونی لنز(  لنز )فاصله دید  با تغییر در زاویه

 تغییر کند. است

D – ی دید جدید  با انتخاب نقطه(New Viewpoint)  و عناصر تصویر  موضوع هاوحدت بصری و پیوستگی

 قدری متفاوت جلوه کند. ممکن است
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 (133)تصویر

 

 احساس عمق 

= درک بهتر  (Scaleی شدیدتری از عمق، فاصله و مقیاس  به خلق جلوه (Foregrounds)زمینه  عناصر پیش

ی  زمینه و درک اندازه زمینه با عناصر پیش پس  ی موضوع مثالً مقایسهدیگر،  کها با ی ی آن ی اشیا از طریق مقایسه اندازه

هایی دور و جدا افتاده  زمینه موضوع های پس کنند. به ویژه وقتی موضوع میزمینه( در تصویر کمک  واقعی موضوع پس

 باشند.

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (131)تصویر

 

 زمینه  سطوح پیش(Foreground Planes) 

زمینه نظیر پنجره، پرده یا شاخ و برگ درختان  وقتی دوربین رویداد صحنه را از پشت سطحی قرار گرفته در پیش

 دهد. ی طبیعی برای تصویر شکل می کند، نوعی حاشیه میی بردار فیلم
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 (136)تصویر

 

 زمینه موانعی در پیش 

موضوع اصلی  ازی تمرکز او  ی توجه بیننده و منحرف کننده بر هم زننده ی تصویر عناصر مزاحمِ زمینه اگر در پیش 

های موجود  یا از درون حفرهو آنها را از کادر حذف کنید جلوتر بروید  ،وجود دارد (تورییا  نظیر شاخ و برگ درختان)

شود که این  توانید این موانع را کامالً از کادر حذف کنید، جلوتر رفتن باعث می ی کنید. حتی اگر نمیبردار فیلمها  در آن

 .به نظر برسندمزاحم  تر کمعناصر 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (137)تصویر                                                       

           
 برجسته موضوع های 

زمینه  کند و از ارزش موضوع اصلیِ قرار گرفته در پس زمینه خیلی برجسته و مهم جلوه می در جایی که موضوع پیش

بهتری  استفاده کرد تا تناسب tele photoقرار داد و از لنز  ی دورتری از صحنه دوربین را در فاصلهتوان  کاهد، می می

 شود. ایجادزمینه  زمینه و پس های پیش بین موضوع

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (131تصویر)
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 پنهان کردن اشیای مزاحم 

زمینه را پشت بازیگران پنهان  توانید اشیای مزاحم موجود در پس با انتخاب دقیق موقعیت دوربین میاوقات اغلب 

 کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 اغراق آمیز پردازیِ تصویری  درام(Over Dramatizing) 
در مواقع مقتضی استفاده خوب و پر کاربرد هستند به شرط آنکه اغراق آمیز نباشند و نماهای نمایشی )دراماتیک( 

 شوند.

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (111تصویر)
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  نماهای چیده شده(Contrived Shots) 
ای آگاهانه و عمدتاً نمایشی برای بازگویی  ها عناصر به گونه نماهایی است که در آن ،منظور از نماهای چیده شده

شوند. حضور عناصر در این نماها هیچ گاه تزیینی  یابند و چیده می ای ویژه آرایش می ایدهمحتوایی خاص یا انتقال 

ها روابطی  ای است که بیننده با دیدن آن ها به گونه ی آن اندازه تناسبنیست، بلکه انتخاب عناصر، محل قرارگیری و 

ی مورد نظر خود را  راحتی و به سادگی نکته شوند، به بندی می ها پیدا کند. این نماها که آگاهانه ترکیب معنایی بین آن

 کنند. به مخاطب منتقل می

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (111تصویر)

 

 َد شکلب 

جای  4به  3ی تلویزیون با نسبت  در صفحه بدرستیهای بسیاری وجود دارند که هیچ گاه به طور کامل و  موضوع

هایی را ابتدا باید  عریض یا بد شکل هستند. چنین موضوعخیلی ها یا خیلی بلند یا خیلی دراز یا  گیرند. این موضوع نمی

و از  گذاشتها را در کادر  آنپیکره ی هایی از  و سپس در نماهایی بسته بخش داد به طور کامل در نمایی باز نشان

 ها را به تصویر کشید. آن هانماای از ق مجموعه طری

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 های دور از هم موضوع 

دید خاص )انتخاب دقیق محل،  هطتوانید با انتخاب دقیق نق ند، میدور از هم قرار دار ،ی زیاد ها با فاصله وقتی موضوع

 ها را در یک نمای کامالً متعادل نشان دهید. چنین نوع لنز( آنی افقی و ارتفاع دوربین و هم ویهزا

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 (119)تصویر

 

  تراز زاویه نماهای(Level Shots) 

از این رو به  ی بازیگر باشد، اً هم ارتفاع سینهشود که دوربین تقریب دوربین اغلب زمانی حاصل می نرمالی دید  نقطه

گفته  (Level Shot)«تراززاویه نمای »یا  (Chest Level)«تراز سینه دوربین هم»ی دوربین اصطالحاً  ویهاین زا

متر از کف ارتفاع داشته باشد و اگر  3/1 – 8/1شود. برای ثبت چنین نمایی اگر هنرپیشه ایستاده باشد، دوربین باید  می

 .باید باشدمتر  1/1هنرپیشه نشسته باشد، این ارتفاع عمدتاً 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (113تصویر)

 

 موانع 

د. در جایی که شو ی دوربین( می کننده حملارابه های های دوربین ) یدال ها و زمین ناهموار مانع از حرکت سکوها، پله

د و قرار گرفته بر روی سکو( نزدیک شصحنه )مثالً میز موضوع یا به  توان امثال آن نمیدار، پدستال و  ی چرخ سه پایهبا 

به صحنه  ،تواند از روی چنین موانعی بگذرد د، بازویی یک کرین میکرصحنه را ثبت ( High-Angleاز باال )به صورت 

 دسترسی پیدا کند و نمای مورد نظر را به دست دهد.
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 اصطالحات 

درجه باالتر از سطح  39 –39است. اگر دوربین  «High-Angle» ،یکی از اصطالحات پر کاربرد در تصویربرداری

درجه باالتر از  39 –99نامند. اگر دوربین می «High-Angle» چشم قرار داشته باشد، نمای حاصل از آن را نمای

گویند و اگر دوربین عمود بر سر  می «Very High-Angle»سطح چشم قرار داشته باشد، نمای حاصل از آن را نمای 

اقتدار موضوع را کاهش  «High-Angle»نماهای  نامند. می «Over Head»بازیگر باشد، نمای حاصل از آن را نمای 

ی دوربین قرار گرفته  توان به وسیله چنین نماهایی را میدارند.  عرضه می تری از کلیت رویداد اما تصویر روشن ،دهند می

 ی آویخته از سقف ثبت کرد. از درون آینه یا (مثالً بر روی سکو یا برج)بر روی کرین، دوربین قرار گرفته بر بلندی 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (116)تصویر                                                                       

                                                               

 آثار حاصل از تغییر

 ارتفاع دوربین

 

ی  هر چه دوربین از نقطه

ی دییید بییاالتری )از زاویییه  

را صیحنه  تیر(  «انگیل -های»

بیشتر ، کف صحنه ثبت کند

و مهم تر جلیوه میی کنید و    

بیننیییده  در اغلیییب میییوارد

ی تیر  کیم احساس مشارکت 

 در رویداد خواهد داشت.
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 (117)تصویر 

 
 

 اصطالحات 

تر از سطح چشم  درجه پایین 39تا  39است. اگر دوربین « Low-Angle»یکی دیگر از اصطالحات پر کاربرد 

تر از سطح چشم  درجه پایین 39تا  99گویند و اگر  می «Low-Angle»هنرپیشه قرار داشته باشد، نمای حاصله را 

 نامند. می «Very Low-Angle» باشد، نمای حاصله را

د یا موضوع را بر از موضوع قرار دا یتر توان دوربین را در جایگاه پایین می «Low-Angle» برای ثبت یک نمای

ثبت یا لوکیشن ای قرار گرفته بر کف استودیو  روی سکو یا سطحی باالتر از دوربین مستقر کرد یا نما را از درون آینه

 کرد.

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (111)تصویر

 

 تأثیر 

 دهد. تر نشان می تر و با هیبت را قوی  اغلب موضوع «Low-Angle» نماهای
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 ِدالی «Low-Angle» 

« Dolly Low-Angle» دالی مخصوصی به نام ،«Low-Angle»ی  ی رویداد از زاویه ی پیوستهبردار فیلمبرای 

 طراحی و ساخته شده است.

---------------------------------------------------------------------- 

 (161)تصویر

 

 «ثابت و متحرک «نظرگاه 

کند، گویی مخاطب سر خود را  می «Pan»وقتی دوربین در موقعیتی ثابت قرار دارد و از سویی به سوی دیگر  -1

ی رویداد به دوربین دیگری که در  چرخاند تا رویداد را تعقیب کند. سپس کارگردان ممکن است برای نمایش ادامه می

قرار دارد، برش  یدیگر View Point)ی دید = موقعیت قرارگیری دوربین یا ناظر نسبت به صحنه =  نظرگاه )نقطه

 بزند.



 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

198 

 

کند، گویی مخاطب در یک حرکت نرم و پیوسته از  حرکت می حنه از سویی به سوی دیگردر ص وقتی دوربین -3

 دهد. نظرگاه مخاطب را تغییر می ،زند. در نتیجه حرکت دوربین ای دیگر قدم می ای به سوی نقطه نقطه

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (161)تصویر

 
 

 موضوع متحرک 

ایستد، دوربین  چرخد و رو به سویی دیگر می گیرد، مثالً می کند و وضعیتی جدید به خود می وقتی شخص حرکت می

ای شکل دوربین حول موضوع یا بخش خاصی از  ای یا دایره افقی نیم دایره)حرکت  Arcتواند همراه وی حرکت  می

 Arcدر حرکت  به سرعت حرکت شخص وابسته است. (Broad Arc)صحنه( انجام دهد. سرعت حرکت آرکِ باز 

 ، بخشی از یک دایره را طی کند.ی یک دایره کامل یا یک نیم دایرهدوربین می تواند بجا

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (160)تصویر                                                              

 

  موضوع ثابت 

انجام  Arcهای کتابِ مورد بحث بین دو هنرپیشه( حرکت  رویداد )نوشته جزئیاتجا دوربین برای نشان دادنِ در این

 به هدف برنامه وابسته است. (Tight Arc)داده است. سرعت حرکت آرکِ بسته 
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 (169)تصویر

 

 ی دید نظرگاه )نقطه/(View Point متغیر 

گاه نظر ،کننده یداد در حرکتی پیوسته و بازگشاییبینیم که دوربین برای نمایش وجوه مختلفی از رو در این طرح می

 دهد. خود را تغییر می

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (163)تصویر

 

 :انواع حرکات دوربین 

نامیده  «Tilt Down» و «Tilt Up»به طرف باال یا پایین متمایل شود. این حرکات  ممکن استسر دوربین  –الف 

 د.شو می

 د.شو نامیده می «Pan Right»و  «Pan Left». این حرکات چرخاندبه چپ یا راست  توان میرا سر دوربین  -ب
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یا به  «Elevate»و  «Depress». این حرکات رود پایین یا باال  ،بر روی محور نگهدارندهمی تواند دوربین  –ج 

 د.شو نامیده می «Pedestal Up» و «Pedestal Down» عبارتی

و  «Track In»د. این حرکات به سمت جلو یا عقب حرکت دا توان را میی دوربین و نگهدارنده  مجموعه –د 

«Back))Track Out » یا به عبارتی«Dolly In »و«Back))Dolly Out »د.شو نامیده می 

 «Track Left» . این حرکات به ترتیبدادبه سمت چپ یا راست حرکت  توان را میی دوربین و نگهدارنده  مجموعه - ه

 د.شو نامیده می «Crab Right»و  «Crab Left» یا به عبارتی «Track Right» و

 گویند. می Arcت اصطالحاً که به این حرک چرخانددور موضوعی  توان را میی دوربین و نگهدارنده  مجموعه –و 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (161)تصویر

 

 استقرار دوربین 

مستقر )لوکیشن ها( ی خارج از استودیو بردار فیلمهای های ویدیویی مختلفی که به اشکال متفاوت در محل  دوربین

 شوند، عبارتند از: و استفاده می

 به عبارتی پارچه یا های یک دوربین و (A)گیرند کمری می های ریای سبک که انرژی خود را از باته دوربین -1

«Camcorder» (B) گیرند. به شکل وسیعی مورد استفاده قرار می 

 دوربین استودیویی نصب شده بر سه پایه -3

 (Pneumatic)ی بادی  دوربین سبک نصب شده بر سه پایه -2

 شود. نت با سکوهایی بر روی سقف، جلو و عقب آن که دوربین بر روی این سکوها نصب مییک کامیون یا کامیو -3

 شود. هیدرولیک که دوربین بر روی آن مستقر می بازوییک  -9

 شده به هلیکوپتر متصلدوربین  -3



 

 

201 

ی
دار

ربر
وی

ص
 ت

 (166)تصویر

 

 ی نما تنظیم دقیق و آگاهانه 
 (Two Shot)های موجود همگی نماهایی دو نفره  اید. خط کشی اطمینان یابید که نمای مورد نیاز را در کادر گرفته

 گذارند. نسبتاً متفاوتی بر مخاطب می تأثیراما  ،هستند Two Shotتمام این نماها  دهند. را نشان می

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (167)تصویر

 
 اصالح نما 

فرد سمت  مثال،در این برای جبران آن اقدامی صورت دهید. بالفاصله آید، ایرادی پیش میدر حین ضبط وقتی 

ی کافی جلو نیامده است تا روی عالمت قرار داده شده بر روی زمین )عالمت مربوط به محل ایستادن او(  راست به اندازه

 در کادر گرفته است. حرکت کرده و فرد سمت راست را به خوبی . دوربین برای رفع این مشکل قدریبایستد



 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

202 

 

 (161)تصویر

 
 ی پوشش نما دامنه 

هایی خارج  ی دید لنز را بررسی کنید. به اطراف بنگرید و بررسی کنید که چه چیزهایی داخل قاب و چه موضوع زاویه

ی دید  اند. اگر چنین کاری انجام دهید، خواهید توانست در جریان جا به جایی دوربین و تغییر زاویه از قاب قرار گرفته

ی نمای قبل تکرار کنید. اگر در جریان  بندی و اندازه قیقاً با همان ترکیبلنز برای ثبت نماهای مختلف، نماهای قبل را د

های جدیدی وارد قاب  شدند، حذف شوند و یا موضوع هایی که قبالً در نما دیده می تکرار یک نما تعدادی از موضوع

 نما بر مخاطب تغییر خواهد کرد. تأثیرشوند، 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (163تصویر)

 

 های مجاور موضوع 

رخ  «موضوع قرار گرفته در قاب»در مجاورت خارج از قاب دوربین اما )وقایعی که  دهند روی میوقایعی که در اطراف 

در چنین موقعیتی ممکن طور تصادفی وارد قاب تصویر شوند، زیر نظر داشته باشید. افراد ممکن است به  را دهند( می

 درون قاب قرار دهید. بدرستیی وارد شده به قاب را  های ناخواسته دوربین موضوعخفیف با یک حرکت بتوانید است 
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 (171)تصویر                                                                     

                

 

 خودیه ب خودهای  جلوه 

 Visual)های بصری «نامنطبق بودن»زند،  می( cut)رشکارگردان تصویری را به تصویری دیگر بُوقتی 

Mismatching) موارد زیر نمونه هایی از چنین کند ایجاد خود به خودای را  مغشوش کننده  تواند جلوه می ،

 ی است:های«نامنطبق بودن»

ی عمودی )ارتفاع( دوربین به هنگام ثبت دو  بودن ارتفاع دوربین: وقتی زاویه حاصل از نامشابه( jump) پرش -1

از یک  «Low Angle» و «High Angle» ینما دومثالً وقتی  خیلی متفاوت باشد از یک موضوع، متوالی ینما

دلیلی  پرشکه این مگر آنناخوشایند خواهد داشت  ای جلوه که شود ایجاد می پرشزنیم،  برش میموضوع را به هم 

 نمایشی داشته باشد.

 کند. متفاوت ایجاد پرش می« هد روم»با میزان از افراد مختلف تغییر هِد روم: برش زدن نماهایی  -3

ی  اندازه ،از یک موضوع زدن دو نمای متوالی رشبُ اگر در جریان«: نما  اندازه»تفاوت یا تشابه حاصل از   پرش -2

 ،آید ، پرش به وجود می(نباشدقابل توجه تغییر آن تنها اندکی تغییر کند )دو نمای متوالی  این درنما(   موضوع )اندازه

از یک البته اگر دو نمای متوالی  شود. کوچک می یابزرگ اندکی به ناگاه  در تصویر موضوعرسد که  زیرا به نظر می

( نیز پرش بوجود CUدر برابر  ELSمثال نمای داشته باشند )« اندازه نما»لحاظ اختالف بسیار زیادی به  ،موضوع

بلکه  ،تفاوت اندکنه بسیار متفاوت و نه با  یی«اندازه نما»باید  از یک موضوع بنابراین دو نمای متوالی .خواهد آمد

 داشته باشند تا برش این دو نما، نرم و پیوسته احساس شود.   ی متوسطتفاوت بایستی

را که دقیقاً مشابه و منطبق با هم هستند  )از دو موضوع مختلف( اگر دو نما دیگر: ها به یک تبدیل شدن موضوع -3

شود و  موجود در نمای دوم تبدیل می موضوعموجود در نمای اول به  موضوعآید که  دیگر برش بزنیم، به نظر می به یک

 این نوعی پرش است.در نتیجه جانشین آن؛ نه 
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 (171تصویر)

                                 

 ای صحنه پوشش ناحیه 

ی خاصی از صحنه متمرکز کرد تا برای ثبت رویدادی که در آن ناحیه رخ  توان بر ناحیه ها را می هر کدام از دوربین

 خواهد داد، آماده باشند.

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (170)تصویر

 
 

 پوشش بخشی از رویداد 

توان طبق نظر  ها را می یی خاص در نظر گرفت. دوربین«نما  اندازه»توان برای ثبت  ها را می هر کدام از دوربین

 کارگردان برای پوشش نواحی جدید صحنه حرکت داد.
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 (179)تصویر

 

 ی غیر منتظره واقعه 

 دهد، وقایع مهم را از دست نخواهید داد. قاب دوربین شما رخ می ی که خارج ازهایبا زیر نظر داشتن رویداد

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (173تصویر)

 

 های اشتباه موقعیت 

یا از  (1) صحنه یا پشت بازیگری دیگر پنهان بازیگر به سمت موقعیت اشتباهی حرکت کند و پشت عنصری ازاگر 

به چپ(  Crabbing به عبارتی یا Tracking حرکتبا با حرکت دوربین )در این مثال می توان  (،2شود ) کادر خارج 

 .را حل نمود تیمشکال چنین
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 (171)تصویر

 

 ورود ناگهانی عنصری مزاحم به داخل نما 

توانید برای پرهیز از دیده  کند و به شکلی تصادفی وارد کادر شود، شما میاگر کسی که نزدیک دوربین است، حرکت 

توانید فرد  به جای این کار می در ضمنکنید یا دوربین را حرکت دهید.  «تصحیح کادر»٬شدن فرد مورد نظر در قاب

 .نگه داریدداخل قاب  بدرستی ،بندی از ترکیب معیّنمورد نظر را به عنوان بخشی 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (176)تصویر

 

 فوکوسی  حداقل فاصله 

از صحنه دور کنید تر باشد، شما باید دوربین را  لنز نیز به دوربین نزدیک« فوکوسِی  حداقل فاصله»اگر موضوعی از 

 (Flou)در غیر این صورت موضوع ناواضح  ،یا موضوع را از دوربین دور کنید استفاده نمایید wide angleاز لنز  یا

کوتاهتر « حداقل فاصله فوکوس»تر باشد، «wide»کوتاهتر باشد یعنی لنز « فاصله کانونی لنز»هرچه  ثبت خواهد شد.

 دید.فوکوس آن را در تصویر یعنی موضوع را می توان نزدیک تر به دوربین قرار داد و همچنان  خواهد بود

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (177)تصویر

 

 پوشش محدود 

 توانید در کادر نشان دهید. را می ی از حرکتتر کمتر شود، میزان  هر چه نما بسته
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 (171)تصویر

 

 بینی حرکت پیش 

تغییر موقعیت  ،شوند و گاه بدون اطالع دادن ای از کادر خارج می بازیگران کم تجربه گاه به طرز غیر منتظره

 باید همواره برای حرکت دادن دوربین یا تصحیح کادر آماده باشید. بازیگراندهند. از این رو به هنگام کار با این  می

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (173)تصویر

 
 

 انطباق نورپردازی با نماهای طراحی شده 

ی  حرکت کند، این احتمال وجود دارد که جلوه 3به وضعیت  1دوربین از وضعیت  ٬نمایا تغییر اگر برای اصالح 

 کند. را بازی می« نور اصلیِ تابیده از مقابل»اکنون نقش  ،تغییر کند. در این مثال نور پشت قبلینورپردازی 
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 (111)تصویر

 

 های دوربین سایه 

توانید دوربین را دورتر از موضوع قرار  افتد، می میآن ی دوربین بر روی  سایه ،اگر با نزدیک کردن دوربین به موضوع

 ( استفاده کنید. تر«تله»ی ایه تر )لنز بسته «زاویه دید»با  یایه دهید و از لنز

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (111)تصویر

 

 

 ن از قاب تصویروبیرون نگاه داشتن میکروف 

جا که ممکن و الزم است، کند تا آن تالش می( Boom operatorیا به عبارتی Boom manمتصدی بومِ صدا )

. گاه قرار گیردتصویر قاب در  آن ی وارد کادر شود یا سایهکه میکروفون دهد، بی آنمیکروفون را نزدیک هنرپیشه قرار 

 .دهیدتغییر را الزم است برای کمک به او قدری کادربندی 
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 (110)تصویر

 

  صدا و تصویرپرسپکتیو منطبق ساختن 

تر به  میکروفون نزدیک بایدتر باشد،  باشد. هر چه نما بسته «نما  اندازه»محل استقرار میکروفون باید متناسب با 

داشته باشد تا  یتر بیشی  به همان نسبت میکروفون از هنرپیشه فاصله بایدهنرپیشه قرار گیرد و هر چه نما بازتر باشد، 

 ق شوند.منطبپرسپکتیو صدا و پرسپکتیو تصویر با هم 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (119تصویر)                                                             

                                             

  قاب تصویر پرهیز کنید.ی میکروفون درون  سایهقرار دادن از 

ی میکروفون را خارج از قاب قرار دهید. در این حال این  های آزاردهنده توانید سایه اغلب می ،با کادربندی دقیق

 های مجاور خواهند افتاد. زمینه ها بر روی پس سایه

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

(113تصویر)

 

 های قرارگیری تایتل  موقعیت(Title) 

 ها و جاهای مختلف تصویر حک شوند. توانند در موقعیت ها( می ها و عناوین حرفی )تایتل نوشته
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 (111تصویر)

 
 

 ها«گرافیک»ی از بردار فیلم 
( در هواشناسیاخبار نظیر نقشه یا تصویر گرافیکی مربوط به  ها )تصاویر گرافیکی دو بعدی«گرافیک»که برای این

تراز و دقیقاً رو به روی تصویر گرافیکی باشد،  ها دوربین هم ی از آنبردار فیلمتصویر دچار اعوجاج نشوند، باید به هنگام 

کج »ها در تصویر «گرافیک»ای که محور لنز دوربین از مرکز تصویر گرافیکی عبور کند. در غیر این صورت  به گونه

 دیده خواهند شد.« شکل

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (116تصویر)

 
 

  ی معمول مصاحبه 
 گیرند. ها مورد استفاده قرار می تعدادی از نماهای استاندارد که در اغلب مصاحبه
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 (117تصویر)

 

 
  خط فرضی(Imaginary Line) 

ها همگی در یک سوی این خط  کند. اگر دوربین هم را به هم وصل می خطی است که دو نفر مقابل« خط فرضی»

را به  3و  2یا  3 و 1تصویر توان  خورند. مثالً می ها به خوبی به هم برش می قرار داشته باشند، نماهای حاصل از آن

ی هر کدام در یک سوی خط فرضی قرار داشته باشند، نماهای  اما اگر دو دوربین مورد استفاده ،خوبی به هم برش زد

یا  2به  1آید. مثالً برش زدن نمای  تصویری به وجود می (Jump)زیرا پرش  ،توان به هم برش زد ها را نمی حاصل از آن

 کند. پرش تصویری ایجاد می 3به  3یا  2به  3یا  3به  1

از خط فرضی عبور داد و حرکت و توان دوربین را در حین ضبط  میبه شیوه ای درست خط فرضی برای شکستن 

 .فیلمبرداری نمودنماهایی از آن سوی خط فرضی 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (111تصویر)                        

                                                   

 برداری از تصویر

 نوازنده پیانو

 

ییییک اجیییرای  وقتیییی از

برداری  تصویرپیانو نوازنده 

نماهیای جیذاب    کنیم، می

قابل ثبیت نسیبتاً محیدود    

 .هستند
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 (113)تصویر

 

 نوازنده ویولون ی از بردار تصویر 

بهترین نماها را به  یکند که چه زوایای شکل ساز و چگونگی نواختن آن تعیین میدر تصویربرداری از نوازنده ها، 

 در اینجا مناسب ترین نماها برای تصویربرداری از نوازنده ویولن دیده می شود. دهند. دست می

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (131تصویر)

 

 منشوری   لنز(Prismatic Lens) 

چند  ،نیز می گویند Multiple Image Filter))«چند تصویری فیلتر»آن  که به« چند وجهی منشوری لنز»

م، این ی بچرخانیبردار فیلمرا در حین  فیلتر کند. اگر این در قاب تصویر ایجاد )تکرار( میرا از یک موضوع  مشابهتصویر 

را بچرخانیم،  فیلتر)نوع پنج وجهی آن( اگر  فیلتراین نوعی از چرخند. در  در قاب تصویر میشده تصاویر تکرار )تکثیر( 

 چرخند. ای دور آن می ماند و تصاویر حاشیه تصویر میانی ثابت می
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 (131تصویر)

 

 سکوپ کالیدو(The Kaleidoscope) 

  از موضوع )با جهتیک تصویر درست  شود که سه یا چهار وجهی باعث می یِا ی آینه درون یک لولهی از بردار فیلم

قاب ی کج یا سر و ته( در اطراف  )تصاویر تکرار شدهاز همان موضوع همراه با چندین تصویر کج در مرکز قاب درست( 

 شود. ایجاد

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (130)تصویر                                                  

                                                      

  اصول پایه انعکاس

 در آینه

تصییاویر انعکییاس یافتییه در 

راسیت هسیتند.    چیپ و ، آینه

ی موضوع تا سطح آینیه   فاصله

ی تصیویر   برابر است با فاصیله 

را آن تا سطح آینیه. فوکیوس   

باید بیر روی تصیویر مینعکس    

شییده در آینییه و نییه بییر روی  

 سطح آینه تنظیم کرد.

تیوان   با استفاده از آینه میی 

به راحتی تصاویری از زواییای  

 به دست آورد. دشوار و خاص
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 (139)تصویر 

 

  ی دید نقطه 

 مهم دیده نشوند. جزئیاتنامناسب باشد، ممکن است  (View Point)ی دید  اگر نقطه

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (133تصویر)

 

  عالیم روی میز 

نتواند تصویر مناسبی از آنها  اگر مجری بدون توجه و به شکلی اتفاقی اشیا را روی میز بچیند، ممکن است دوربین

آورد که همواره اشیا دقیقاً بر روی  . گذاشتن عالیمی کوچک و نامحسوس بر روی میز این تضمین را فراهم میثبت کند

 .دداده شونهای درست خود قرار  موقعیت

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (131تصویر)                     
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  ثابتدر تصویر به صورت  اشیا ثبت کردن 

به جایی ثابت تکیه نداشته باشد(، ی شی یا دست نگهدارنده وسیله یعنی اگر اگر اشیا در هوا نگاه داشته شوند )

 شوند. ثبت می (Defocused)( و غیر واضح Unsteady / Blurredاحتماالً لرزان و کشیده )

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (136تصویر)                                                            

                                                                      
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (137)تصویر

 

 عمق میدان انتخابی 

ممکن است به  ،میدان کمعمق 

ی جدا ساختن یک عنصر از واسطه

مثبت و  ،ی عناصر درون تصویرمجموعه

ی نشان کمک کننده باشد یا به واسطه

منفی و ممانعت  ،کافی جزئیاتندادن 

)ممانعت کننده از رویت درست کننده 

باشد. مثبت یا منفی بودن موضوع ها( 

 بردارعمق میدان کم به هدف تصویر

 است. وابسته
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تنظیم سریعِ نماها 

 ضرباهنگو در نتیجه زیاد ای که سرعت وقوع رویداد  تر آماده کنید، به ویژه در برنامه نمای خود را هر چه سریع

تواند از  د، سوئیچر )کارگردان تلویزیونی( نمیتصویربردار نمای خود را آماده نکنتعویض نماها سریع است. تا زمانی که 

 .نمایدآن استفاده 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (131)تصویر

 

 انتظار تا زمان غیر فعال شدن دوربین 

تصویر دوربین شما را  ،)کارگردان تلویزیونی(تا زمانی که دوربینتان غیر فعال نشده است، مثالً تا زمانی که سوئیچر 

دوربین شما خاموش نشده است، دوربین خود را « Cue»یا  «Tally»به تصویر دوربین دیگری برش نزده است و چراغ 

 سازی نمای بعد حرکت ندهید. برای آماده

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (133تصویر)

 

 !هر لحظه آماده 

روی رفتن تواند به تصویربردار هشدار دهد که به زودی تصویر دوربین وی را برای  می )کارگردانی تلویزیونی( سوئیچر

 .باش دهدتصویربردار آماده به آنتن یا به عنوان تصویر نهایی )فینال( انتخاب خواهد کرد و به این شکل 
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 (111)تصویر

 

 نظارت و بازرسی کف استودیو 

 استودیو مشکالت مختلفی ممکن است وجود داشته باشد که حرکات دالی را با مشکل همراه کند از جمله:کف در 

 گیر کردن کابل دوربین (1

 ریختن آب بر کف استودیو (3

 شود. کابل پروژکتور بر کف استودیو که مانع حرکت دالی دوربین میافتادن  (2

 شود. کف استودیو که مانع حرکت دالی دوربین میی  کاره پوش نیمه کف (3

 شود. مانع حرکت و ورود دوربین به داخل صحنه میخود سکو دکور که اگر بر سکو و امثال آن نصب باشد،  (9

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (111)تصویر

 

 نوع پخش کردن کابل دوربین 

ای که  ها خیلی اهمیت دارد، به گونه نوع جمع و پخش کردن کابل دوربین ،زمان در تولید چند دوربینه با سوئیچ هم

ها را نشان  های دوربین ی تنظیم درست کابل سه طریقه باال،ها نشوند. سه تصویر  ها مانع حرکت دالی دوربین کابل

 دهد. می

  (:ترجمه انتخاب ومنبع )

Video camera techniques, Gerald millerson, Focal press 
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    نمای از روی شانه 

 

خواهید تمام یا بخشیی از صیحبت آن دو را در دو نمیای     وقتی دو بازیگر رو به روی هم در حال صحبت هستند و می

، در غیر 3چندین نکته را باید در نظر داشته باشیدی این دو نما بردار فیلمنشان دهید، برای نورپردازی و « 1از روی شانه»

ی تدوین به خوبی به هم برش نخواهند خورد و بیننیده بیه هنگیام دییدن ایین دو نمیا        این صورت این دو نما در مرحله

 )تصویربردار( و نورپرداز است: بردار فیلمخواهد کرد. اغلب این نکات مهم مربوط به  Jumpیا « پرش»احساسِ 

کنیم، این خیط را خیط فرضیی الیف      کنند با خطی فرضی به هم وصل می ی دو بازیگر را که به هم نگاه می چهره -1

کنیم و این خط را خط فرضی  ها به هنگام ثبت این دو نما را نیز با خطی به هم وصل می نامیم. مکان استقرار دوربین می

 :2(3و  1انند مثال موازی خط فرضی الف باشد )م بایدنامیم. خط فرضی ب  ب می

 
( خواهد بیود و امتیداد نگیاه    2اگر خط فرضی ب خط فرضی الف را قطع کند، جهت نگاه بازیگرها کامالً اشتباه )مثال 

 .یلم بر هم منطبق احساس نخواهد شدها به هنگام نمایش ف آن

 

1 . Over-the-shoulder shot 

، از جمله نماهایی هستند که اغلب به صورت متقابل فیلمبرداری می شوند.در فیلمبرداری صحنه های گفتگو از انواع نماهیای متقابیل   «از روی شانه»نماهای 

شود کیه   به دو نمایی گفته می (Reverse-Angle Shots) «معکوس -زاویه»یا « متقابل»نماهای  ، زیاد استفاده می شود.«از روی شانه»از جمله نماهای 

هیای ذکیر    و جهتِ نگاهِ او کامالً قرینه باشند. اغلب توصییه  در قاب مشابه ولی از حیث موقعیت قرارگیری موضوعاز چندین جهت )اندازه نما، پرسپکتیو و ...( 

 ست.االجرا های از روی شانه( الزمها برای نمابرای تمام انواع نماهای متقابل )و نه تندر صحنه های گفتگو، شده در این مقاله 

هیای معمیول    )صیحنه(  در بسییاری از موقعییت  ( talk show« )گفتگو محیور »عالوه بر برنامه های مهم و  مقاله آمده است،ها و نکاتی که در این  توصیه. 2

بیردار(   فییلم  ،نیورپرداز ساز )کیارگردان،   امه های نمایشی، فیلما ممکن است گاه در فیلم ها و  برنست اماالجرا در فیلم ها و  برنامه های نمایشی نیز الزم روایی

 ند.( ایجاد کjumpمداً بین این نماها پرش )د و عه در صحنه ای خاص تعمداً این قواعد را رعایت نکند کنامه الزم بدان یلم یا نیاز فیلمی ف به اقتضای ایده

ی جدیید تغیییر دهییم،    «از روی شیانه »ها را بیرای ثبیت ییک نمیایِ      ه موقعیت یکی از دوربینتصمیم گرفتیم ک« از روی شانه» یبعد از ثبت دو نما اگر .3

 ی جدید و کامالً متقابل به دست آید.«از روی شانه»دوربین دوم نیز باید به همان ترتیب تغییر کند تا دو نمای 
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( نماهیای حاصیله کیامالً مطلیوب     3اما با آن میوازی نباشید )مثیال     ،اگر خط فرضی ب، خط فرضی الف را قطع نکند

 نخواهند بود و تداوم کلی در برش بین این دو نما احساس نخواهد شد.

 
ترین شکلی به هم برش بخورنید، بهتیر اسیت     که به بهترین و کامل «از روی شانه»بنابراین برای دستیابی به دو نمای 

 اشند.خط فرضی الف و ب با هم موازی ب

 شود به هنگام ثبت هر دو نما باید مشابه باشد. اش دیده می ی دوربین تا بازیگری که چهره فاصله -3

 ی کانونی مشابهی داشته باشد. دوربین به هنگام ثبت هر دو نما باید فاصله لنز -2

ی «نمیا   انیدازه » ،نمیا خود به خود باعث خواهد شد کیه دو   2و  3دو بازیگر تقریباً هم هیکل باشند، رعایت موارد  اگر

 پرسپکتیو مشابهی نیز خواهند داشت. ،نظر دو نمای مورد ،با رعایت این دو مورد در ضمن. داشته باشندمشابه 

 مشابه ثبت شوند.های  دو نما با دیافراگمبهتر است در صورت امکان  -3

ایین دو نمیا در   البتیه   باشیند.  باعث خواهد شد، دو نمای مورد نظر عمق میدان مشابه داشته 3و  2و  3رعایت موارد 

پیس  »در صیحنه نییز فاصیله     ،3و 2و  3صورتی پرسپکتیو و عمق میدان مشابه خواهند داشت که عالوه بر رعایت موارد 

 با بازیگران مشابه باشد. ها«زمینه

هتیر اسیت   ننیده و ...( ب ی نورپردازی، میزان کنتراست، بود یا نبود نور جداک شرایط نورپردازی هر دو چهره )شیوه -9

    .ست با منطق نوری صحنه مغایر باشدالبته رعایت این مورد همواره الزامی نیست و حتی ممکن امشابه باشد.

سیوم کیادر و بیازیگر     -ای باشد که همواره بازیگر رو به دوربین دو باید به گونه« از روی شانه»بندی نمای  ترکیب -3

از بازیگر پشیت بیه    یتر بیشتر، بخش  ی بسته«از روی شانه»ند. در نماهای سوم کادر را اشغال ک  -ه دوربین یکپشت ب

 اما این حذف حداکثر به قدری باید باشد که گوشِ بازیگرِ پشت به دوربین حذف نشود. ،شود دوربین حذف می

 

 

 

 

 



 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

220 

 

 

    ِیک مورد از کاربردهای حرکت ARC   

 

ی او را به  گوید. چهره روی یک صندلی نشسته است و رو به فردی در خارج از قاب دوربین سخن می ای هنرپیشه

و یک مثلث نوری زیر چشم قرار است نیمی تاریک  او روشن وی  ایم، نیمی از چهره سبک کالسیک نورپردازی کرده

 موقعیت زیر قرار داد: سهیکی از توان در  . در این شرایط دوربین را میدیده می شود ی تاریک گرفته در نیمه

ی هنرپیشه ثبت کرد. در  توان دوربین را دقیقاً مقابل چهره قرار داد و تصویری تمام رخ از چهره می موقعیت اول:

 کند. در تصویر جلوه می معیّناین حالت چهره با میزان بُعدی 

اد و از سمت تاریک چهره تصویر هنرپیشه را سه رخ نسبت به چهره قرار دزاویه توان دوربین را در  می موقعیت دوم:

تر  شود(، چهره باریک تر دیده می یابد )چهره سه بُعدی ثبت کرد. در این حالت نسبت به موقعیت اول بُعد افزایش می

دهد. به  ی تصویر را سایه تشکیل می زیرا بخش عمده ،شود زیادتر احساس می تصویر در چهره کنتراستشود و  دیده می

 گویند. می «Short Lighting» یا« باریک نما»ی نورپردازی، نورپردازی  این شیوه

اما این بار از سمت روشن چهره  ،سه رخ نسبت به چهره قرار دادزاویه توان دوربین را در  باز هم می موقعیت سوم:

تر دیده  یابد )چهره تخت عد چهره کاهش میبُ ،ین حالت نسبت به موقعیت اولتصویر هنرپیشه را ثبت کرد. در ا

 تر کمها  ، زیرا در این حالت سایهاحساس خواهد شد تر کمتصویر در  کنتراست چهرهشود و  تر دیده میعریض شود(، چهره  می

 گویند. می «Broad Lighting» یا« عریض نما»شوند. به این شیوه از نورپردازی، نورپردازی  در تصویر دیده می

 Non-central« )نورپردازی غیر مرکزی»در صورتی که چهره، « عریض نما»و « باریک نما»البته دو شیوه نورپردازی 

lighting نورپردازی از کنار»( یا( »Side lightingداشته باشد هم به همین ترتیب یعنی با قرار دادن دوربین در زاویه ) ی  

 بدست می آید. « روشن سه رخِ»و « تیره سه رخِ»

                                 
                                                             Short Lighting               Broad Lighting 

حرکت افقی و تقریباَ  ،(Arc  ه وضعیت، یک حرکت آرکتوان به جای قرار دادن دوربین در یکی از این س حال می

( از سه رخ تیره به سه رخ روشن چهره انجام داد یا برعکس. به این ترتیب در است ای دوربین به دور موضوع نیم دایره

شوند. یعنی به تدریج بعد  ی تصویری متفاوتشان به هم تبدیل می طی یک نما و به تدریج سه موقعیت فوق با سه جلوه

چهره  کنتراستشود و به تدریج  تر دیده می زمان به تدریج چهره پهن هم شود، تر می تخت یابد و چهره چهره کاهش می
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یت نمایشی هنرپیشه ی ظاهریِ چهره در طی یک نما شخص یا برعکس. این تغییر تدریجیِ جلوه دشو می تر کمدر تصویر 

 دهد. به تدریج تغییر می انگیزد را ی وی در مخاطب بر می چهرهکه  چنین حسیو هم

تیره(،  روشن به سه رخِ از سه رخِآرک روشن یا  تیره به سه رخِ از سه رخِآرک حرکت آرک )نوع توان  در نتیجه می

ای  ی شروع و پایان حرکت آرک، موقعیت دقیق شروع و پایان حرکت آرک و سرعت حرکت آرک را به گونه لحظه

گوید یا با تغییر حس هنرپیشه در اثر شنیدن  که هنرپیشه در طی این نما می یارگفت باانتخاب و تنظیم کرد که مثالً 

و « غیرمرکزی»)یا نورپردازی های ی خارج از قاب( منطبق باشد. تلفیق نورپردازی کالسیک  گفتار فرد مقابل )هنرپیشه

شود که از این ویژگی  ویر مینمای بسته باعث تغییر تدریجی نوع بیان بصری تص  با حرکت آرک و اندازه«( از کنار»

 شناسانه و نمایشی کرد. ی زیبایی توان استفاده می
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    هایی در خصوص تکنیکِ توصیه Chromakey 

 

 ،و دستیابی به تصویری که در آن جلوه حاصله بی نقص و باورپذیر باشد« کروماکی»برای اجرای درست تکنیک    

 توصیه های زیر را بکار بندید:

 

یا اصطالحاً  «آبیِ رنگ اصلی» آبی باید به رنگ کروماکی پرده مثال، برای ؛باشد خالص باید کروماکی ی پردهرنگ  ▄

«Primary Blue» (زموجود در کالربار  همان رنگ آبی) .یا به  «بدون رنگ اضافی آبیِ» پرده آبی بایدرنگ  در ضمن باشد

پرده کروماکی سبز  این وضعیت در مورد رنگ سبز نیز به همین شکل قابل تعمیم است. .باشد«  No Color Blue» عبارتی

بدون  سبزِ»( و در ضمن ز)همان رنگ سبز موجود در کالر بار« Primary Green»یا اصطالحا  «سبز رنگ اصلی»باید به رنگ 

  باشد. اضافی  یه بایستی خالص و بدون رنگدر واقع رنگ پردباشد. « No Color Green»یعنی « رنگ اضافی

ی و نورپردازی بردار فیلممحصوالت  وفیلتر   سازندهشرکت های های کروماکی توسط برخی  های کروماکی یا رنگ پرده   

متفاوت  هایگر حس)فیلم های شیمیایی( و  های استاندارد را برای مواد خام رنگ  شود. این سازندگان نمونه ارائه می

این شرط  بهستفاده کنید، ا ی معمول شده های رنگ د، از پارچه یا لتهی این مواد مقدور نبو کنند. اگر تهیه معرفی می

لته مورد استفاده، پارچه و رنگ مورد  در ضمن .ها تا حد امکان نزدیک به رنگ استاندارد توصیه شده باشد که رنگ آن

 .بلکه باید تا حد امکان مات باشد ،مصرف نباید براق

موضوع تا روی  پشتِ ی کروماکی نباید چین و چروک یا گوشه و زاویه داشته باشد. اگر قرار است پرده از دیوارِ پرده ▄

پرده نسبت  زاویه در این نقطه به گونه ای کهزمین ادامه یابد، باید در حد فاصل دیوار و کف استودیو قوس داشته باشد 

 تربیش ای  ی کروماکی نسبت به محور لنز دوربین زاویه پرده تاحد امکان باید تمام .درجه باشد 129ر لنز تقریبا به محو

و هم بر روی کف استودیو موضوع  پشتِ هم بر روی دیوارِپرده کروماکی به همین دلیل وقتی  .درجه داشته باشد 39از 

قرار دهیم در غیر این  High Angleاست که دوربین را قدری  شود بهتر نمایی باز دیده در می خواهیم نصب است و 

   پرده خواهد داشت.های  به سایر قسمت صورت رنگ پرده در کف استودیو اشباع متفاوتی نسبت

 های پروژکتور با را پرده که است بهتر منظور این برای ،شود روشن دستیک کامالً شکلی به باید کروماکی ی پرده ▄

Soft Light نورپردازی غیریکنواخت پرده باعث می شود که بخش های مختلف پرده رنگ متفاوتی نورپردازی کنید.

 د.نپیدا نمای

 ، با مقدار نورزمینه پیش موضوعِمقدار نور تابیده بر باید  ،استفاده می کنید استانداردبا رنگ  کروماکی ی پرده از اگر ▄

 یکسان باشد.  پردهتابیده بر 

آبی بازتابیده از پرده سبز یا باشد، نور  زمینه پیش موضوعِنور تابیده بر از  تر بیشپرده کروماکی اگر نور تابیده بر    

که در  خواهد شد( color spill)«گشت رنگازب»ی  پدیدهشکل گیری ر به و منج شدتی بیش از حد مجاز خواهد یافت

زمینه  پیش اطراف موضوعِدر آبی رنگ سبز یا ای  و هالهگیرد  میخود   را بهپرده زمینه رنگ  پیش های موضوعِ حاشیهآن 

کند. برای رفع  شده و کروماکی را با مشکل همراه می های موضوع  خواهد شد. این پدیده، مانع از برش دقیق لبه آشکار

 اشته باشد.متر از پرده فاصله د 2زمینه حداقل  پیش موضوعِباید این پدیده، غیر از مالحظات نورپردازی، 

هایی از پرده حذف نشود یا  از سوی دیگر، اگر به پرده نور کافی تابانده نشود، ممکن است در جریان کروماکی بخش   

 ای تیره رنگ ایجاد شود. موضوع حاشیه در اطراف ،کروماکیبرش  اجرایممکن است پس از 
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لنز است، که باعث تغییر رنگ و  به داخل 1«تصویرسازنور غیر »  تابش از جلوگیری کروماکی، در دیگر مهمتوصیه  ▄

 سازد. را با مشکل مواجه میکروماکی رش و بُ شود میتصویر کنتراست کاهش 

رنگ و  های سیگنالکیفیت دیافراگم انتخاب شده تأثیر زیادی روی  ،کروماکی تکنیک در تمام موقعیت ها بویژه در ▄

، های مطلوب عموالً دیافراگمدر تمام شرایط بویژه در تصاویر کروماکی مگذارد.  میو ساختار اپتیکی تصویر روشنایی 

 .نامیده می شوند optimumبلکه دیافراگم های میانی هستند که دیافراگم  ،های نه خیلی بسته و نه خیلی باز دیافراگم

ین گزینه  محسوب می شوند و بهتر optimumدیافراگم  8و  6.5دیافراگم  ،(یا سریع تر)  f/2.8با سرعتِ ییدر لنزها

 . هستندهای کروماکی  از این دیدگاه برای صحنه

 آرایی( نباید رنگی مشابه رنگ پرده وجود داشته باشد. صحنه و لباس) زمینه پیش در ▄

نور  به اصلی نورشدت  نسبتبهتر است  واقع در باشند. داشته چندانی شدت اختالف نباید اصلی نور و پرکننده نور ▄

شود،  ها می و تیره شدن سایه کنتراستباشد. باال بودن نسبت نورپردازی که باعث افزایش  2:1 حداکثر پرکننده،

و  (Soft light)، نرمدتاب زمینه می که بر موضوع پیشبهتر است نور اصلی  . در ضمنکند کروماکی را دچار مشکل می

 تصویر( در Specular highlightsتا نواحی بسیار بسیار روشن ) باشد (Ultra-soft light)کامالً نرم  نور پرکننده

ایجاد نشود. البته این توصیه در صورتی الزم االجراست که از دستگاه یا نرم افزار کروماکی کننده )برش زننده یا 

موضوع را  کنید می توانیداستفاده  پرقدرتی Keyerکه اگر از  حالیدر  ( ضعیفی استفاده می کنید،Keyerاصطالحا 

 .نماییدنورپردازی نیز  2:1و با نسبت نورپردازی باالتر از  (Hard lightسخت)با نور 

 نه مشهودی ایِ حاشیه نور که ای گونه به باشد، داشته( Back light)کننده جدا نورحتما  باید زمینه پیش موضوع ▄

های  حاشیهپشت و با چند پروژکتور،  باید بنابراین،. کند روشن پشت از را موضوع های لبه تمام بلکه ،ها شانه و سر تنها

 قرار دادنزمینه جدا شود. با  درستی از پس تا به دیباً دو برابر نور اصلی روشن کنیتقر یو با شدت نرم یبا نورسوژه را 

 CTOنارنجی ) ژالتینیِ فیلتر] الیت بکپروژکتورهای روی  ژالتینی بر فیلترهای
 

 
 CTO یا 

 

 
در کروماکی آبی و ( 

 minus green)ماژنتا فیلتر ژالتینیِ 
 

 
 minus green یا 

 

 
گشت رنگ را ازی ب توان پدیده ، می[سبزدر کروماکی ( 

 کرد.کنترل 

 کم، میدان عمق دلیل به لنز این. کنید استفاده tele photo لنز از و دهید قرار صحنه از دورتر قدری را دوربین ▄

 .کند می تصویرتر  نواخت یک یبا رنگ نتیجه در و ناواضح را پرده

تا این رو بهتر است در این فرآیند  از ،همراه خواهد بود هایی نارساییبا  بسته بسیار و باز بسیار نماهای در کروماکی ▄

  .بسته استفاده کنید از نماهای متوسط یا نسبتاًحد امکان 

 و در جریان کروماکی حذف شوند( بگیرند وممکن است رنگ پرده را به خود  که) روشن براق و اشیای و ها لباس ▄

. از طرفی، لباس کامالً سیاه و بدون بافت هم منجر به کروماکی را با مشکل روبرو می کنند ،رزدارهمچنین لباس های پُ

 سازد.  و برش را با مشکل مواجه می شود مینویز 

 گریم با کهوجود دارد  شدیدی های بازتابش معموال ها گونه و بینی خط پیشانی، روی ویژه به صورت پوست توندر  ▄

 .کاست ها آنروشنایی  شدت ازباید  مناسب

تصویرساز در کروماکی اهمیت زیادی دارد. فرمت  گر حسرزولوشن، اندازه و ساختار  و همچنین تفادهاس مورد فرمت ▄

 باشد.تنظیم فنی دوربین باید کامالً دقیق  در ضمنشود.  مگابیت بر ثانیه پیشنهاد می 99حداقل  با کیفیت ضبط

 
1. Optical Flare 
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رفع شود و و فیلترهای اپتیکی نوردهی و کنتراست تصویر بهتر است تا حد امکان با نورپردازی  مشکالت مربوط به 

 .استفاده شودسپس در صورت نیاز از مدارهای الکترونیک تنظیمی دوربین 

د، نباید خیلی روشن و دهی ضوع اصلی قرار میمو سر پشت زمینه پس عنوان به که تصویری کروماکی، برش از پس ▄

شود و مشکالت  دیده می  تاریکموضوع اصلی قدری زمینه،  پستصویر  زیرا در صورت روشنایی زیادِ، سفید باشد

 آید.  به چشم می تر بیشکروماکی 

موضوع پیش « پرسپکتیو»و « اندازه نما»باعث تغییر  دوربین، فیزیکی یا اپتیکی حرکت هرگونهانجام  کروماکی، در ▄

که مختصات تصویر پس زمینه )تصویری که پس از انجام برش کروماکی پشت موضوع اصلی  زمینه می شود در حالی

 جای به ،کروماکی از پس اگر اماثابت خواهد بود و در نتیجه یکی نبودن این دو آشکار می شود.  قرار داده می شود(

در  دتوانی ، میدقرار دهی سیاه یا سفید پشت سر موضوع، رنگ تک سطحی موضوع، سر پشتواقعی  تصویری دادن قرار

 حین تصویربرداری از انواع حرکات دوربین استفاده کنیم.

افزارها و  عالوه سخت کروماکی بهتکنیک که با استفاده از ( virtual studio)«مجازی یاستودیو»وری االبته در فن   

و انجام  است  ، این مشکل حل شدهمی شودت دوربین هماهنگ احرکبا زمینه  تصاویر پسمختصات افزارهای ردیابی،  نرم

و بنابراین می توان انواع حرکات اپتیکی و  هر حرکتی در دوربین باعث تغییر متناسب در تصویر پس زمینه می شود

 .نجام دادمکانیکی دوربین را ا

------------------------------------------------------------------------------------------- 

( و پیدایش ابزارهای بسیار Keyerدر سال های اخیر با توجه به پیشرفت سخت افزارها و نرم افزارهای برش زننده)   

 رعایت برخی از توصیه های فوق نخواهد بود.گاه نیازی به  ،Reflecmediaکروماکی نظیر  مختصویژه 
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   ِقاب ابعاد نسبت  

 

 استفاده تصویر ارتفاع به عرض اندازه تناسب تشریح برای که است مفهومی (Aspect ratio)«قاب ابعاد نسبتِ»   

 3 آن ارتفاع و واحد 4 تصویر عرض دیگر بیان به است، SD ،4:3تصویر ویدیویی  نسبت ابعاد، مثال برای ؛شود می

 است واحد 9 آن ارتفاع و واحد 16 تصویر عرض یعنی؛ دارد 16:9 دِابعا نسبت HDو تصویر ویدیویی  است واحد

وجود دارد اما نسبت ابعادِ تصویر  16:9و هم در نسبت  4:3هم در نسبت  SDالبته تصویر ویدیویی . (91رتصوی)

 است. 16:9تنها  HDویدیوی 

     
 11رتصوی                                                                                 

 ضبطِ مفهومدر ضمن  شوند؛ می هماهنگ هم با مختلف ابعاد های نسبت چگونه که خواهد شد تشریح متن این در   

Anamorphic ضبطِهای  فرمت همه بر تقریبا که Wide screen های  نسبت و شود می تبییننیز  گذارد می تأثیر

 متنوع تلویزیون و سینما در استاندارد ابعاد های نسبت .شد دنخواه معرفی تلویزیون و سینما در به کار رفته متنوع ابعاد

  .شود می دیده 93 درتصویر ها آن ترین رایج اما ،هستند

                                                                       
 10 تصویر
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 .است شده گرفته نظر در (یک)«واحد» با برابر و مشابه ،تصاویر تمام ارتفاع، مقایسه در سهولت برای 93 تصویر در   

 1.85:1 البته ؛است نزدیک بسیار 1.85:1 یعنی آمریکا سینمای استاندارد به( 16:9)1.78:1  نسبت که کنید توجه

  .است تر عریض اندکی

 

  16:9 ویدیویی تصویر نمایش

مانیتور یا  صفحه ابعاد نسبت شود می داده نمایشیا مانیتور  تلویزیون در 16:9( HDیا  SD) ویدیویی تصویر وقتی   

 (.92تصویر) گذاشت خواهد تأثیر تصویراین  نمایش چگونگی بر تلویزیون

       

 19تصویر                                                            

 

   صورت به 4:3 تلویزیون یا مانیتور در 16:9 ویدیویی تصویر درست نمایش بینیم می 92 تصویر در که همانگونه   

Letterboxed  و باال در مشکی نوار دو و شود می داده نمایش تر کوچک شکل به صفحه مرکز در تصویر یعنی ؛است 

 به شود داده نمایش نادرست صورت به 4:3در تلویزیون یا مانیتور  16:9 تصویر اگر .شد خواهد دیده صفحه پایین

 تصویر .آمد خواهند نظر به باریک و بلند تصویر عناصر و اشیا یعنی ،دیده خواهد شد( Squeezed)فشرده شکل

 .است نمایش قابل مشکلی ینتر کوچک بدون و بدرستی 16:9 تلویزیون یا نیتورام در 16:9 ویدیویی

   را آن باید 4:3 تلویزیونمانیتور یا  در 16:9 ویدیویی تصویر درست نمایش برای شد ذکر که گونه همان   

Letterboxed  یندآفر هرچند .دنمو  Letterboxed بهای  حرفه مانیتورهای از برخی در اصلی 16:9 تصویر کردن 

 شده تعبیه انتخاب قابل ای گزینه شکل به امکان این جدید های تلویزیون از بعضی در و شود می انجام خودکار صورت

 اطمینان تا کرد Letterboxedنیز  تدوین مرحله دررا   اند شده ضبط 16:9 نسبت با که هایی برنامه توان می اما است

 فریم یک واقع در شده «Letterboxed» ویدیویی تصویر د.ش خواهند دیده صحیح تناسبات با نمایش هنگام به یابیم

  .است گرفته یجا آن درون 16:9 ویدیویی تصویر که است 4:3 کامل
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  16:9 تلویزیون در آمریکایی  Wide screenهای فیلم نمایش

 البتیه  ؛است 1.85:1نسبت یعنی آمریکا سینمای استاندارد به نزدیک بسیار (16:9) 1.78:1 نسبت که دارید توجه   

 بیه  که هستند1.85:1 نسبت با هایی فیلم که) کنونی شده تولیدهای  DVD .استتر  عریض اندکی 1.85:1 ابعاد نسبت

 اصیلی  تصیاویر  حالت این در .شوند می  اصالح اندکی 16:9 های تلویزیون در نمایش برای (اند شده تبدیل HDTV فرمت

 فیریم  حالیت  ایین  در .شیوند  میی   (Cropping)برییده  اندکی کنند رپُ کامل طور به را تلویزیون 16:9 صفحه آنکه برای

 Wide تصیاویر  که روزگاری به نسبت است بهتری بسیار حالت این اما ،نیست خود سینمایی اصل با منطبق دقیقاً حاصله

screen  بخیش  رفتن دست از قیمت به تا کردند می بندی قاب مجدداً و دادند می برش هیتوج قابل میزان به را سینمایی 

 Wide تصیاویر  آنکیه  بیرای  دیگیر  سیوی  از. کننید  رپُ کامل طور به را 4:3 تلویزیون صفحه بتوانند اصلی تصویر از زیادی

screen  بیدون  و اصیلی  ابعیاد  نسیبت  حفیظ  بیا  بتیوان  هسیتند  2.35:1 ابعیاد  نسیبت  دارای کیه  را آمریکایی سینمایی 

 در .دارد وجیود  نییز  دیگیری  روش داد نمایش HDTVدر فرمت  وتبدیل  DVD به ابعاد نسبت در تغییری ینتر کوچک

 .شود می  Letterboxed خفیفی میزان به اصلی تصویر روش این

 

  4:3 ویدیویی تصویر نمایش

 در تصویر این وقتی اما است نمایش قابل مشکلی هیچ بدون و کامل شکل به 4:3 مانیتورتلویزیون یا  در 4:3 تصویر   

 مانیتور صفحه وسط در 4:3 تصویر یعنی ؛شد خواهد Pillarboxed شود، می داده نمایش 16:9 مانیتورتلویزیون یا 

 خواهد ایجاد صفحه( چپ و راست) طرفین در سیاه نوار دو ،تصویر تناسبات حفظ برای ، ولیشود می دیده کامل طور به

 (.93تصویر) شد
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  16:9 و 4:3 های مانیتور در شده Letterboxed تصویر نمایش

 تصویر از بخشی فریم پایین و باال ی تیره نوارهای کنیم تبدیل 4:3 ویدیویی تصویر به را 16:9 ویدیویی تصویر اگر   

 در نمایش هنگام به تصویری چنین دیدیم این از پیش که مانگونهه .شوند می دیده همیشه و شد خواهند نهایی

 مانیتور یا تلویزیون روی بر تصویر این دیگر سوی از. شود می دیده Letterboxed صورت به 4:3 مانیتور یا تلویزیون

 و باال در تیره نوار دو و است شده  Letterboxed  قبال تصویر ،سو یک از زیرا دارد تری نامناسب جلوه قطعا  16:9

 در تیره نوار دو و شد خواهد نیز Pillarboxed است  4:3 حال هر به اصلی فریم چون دیگر سوی از و دارد پایین
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 استPillarboxed  هم و Letterboxed هم که بود خواهد تصویری نهایی نتیجه بنابراین .داشت خواهد طرفین

 .(99تصویر)
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 به 4:3 تلویزیون در تصاویر این که برگزید را روشی توان می 16:9 تصاویر حاوی هایDVD  تولید جریان در   

 تصاویر آنکه جای به روش این در .شوند داده نمایش کامل فریم صورت به 16:9 درتلویزیون و Letterboxed صورت

 DVD و شده استفاده 16:9 صورت همان به شوند DVD ، Letterboxed روی بر ثبت از پیش و تبدیل مرحله در

 شده Letterboxed صورت به خودکار طور به را تصویری چنین 4:3 استاندارد های تلویزیون .شود می تولید  16:9

 .کامل فریم صورت به 16:9 های تلویزیون و دهند می نمایش
 

Anamorphic  

 تصیاویر  دادن جیای  بیرای  اسیت  روشیی  و شیود  میی  اسیتفاده  تلویزییون  در هیم  و سیینما  در هیم  آنامورفییک  واژه   

Widescreen تصیویر  سیازی  فشیرده  معنیای  به دیگر عبارت بهو  مربع به شبیه فریم یک درون (Squeezing)  بیه 

 .(93تصویر) شود می  (un-squeezed)باز ،مجددا نمایش هنگام به تصویری چنین .است افقی صورت
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 آنامورفیک  Widescreen فیلم

 به ویدیو در که آنچه به شبیه دقیقا آن معنای اما شود می استفاده آنامورفیک واژه از نیز 35mm فیلم با به هنگام کار   

 2.35:1 و 1.85:1 :شود می استفاده «قاب ابعاد نسبت» دو ازً غالبا آمریکا سینمایی تولیدات در. نیست رود می کار

 .(97 رتصوی)

 

 17رتصوی                                                              

 گونه هیچ آن تولید جریان در و آید می دست به (Spherical Lens) کروی معمول لنزهای با 1.85:1 ابعاد نسبت   

 که شود می نامیده «Scope» عنوان تحت اغلب  2.35:1ابعاد نسبت. شود نمی اعمال تصویر بر سازی فشرده یا اعوجاج

 در 2.35:1 ابعاد نسبت. دارد اشاره «Cinemascope» یعنی قدیمی وایداسکرین های فرمت از یکی به اصطالح این

 .«Anamorphic» و «Super35 فرمت »ت: اس حصول قابل زیر روش دو از یکی به سینما

 به 35mm نگاتیو فریم روی بر تصویر ثانیا و شود می استفاده آنامورفیک لنزهای از اوالً آنامورفیک برداری فیلم در  

 از نیز سینما های سالن در تصویری چنین پزیتیو نسخه نمایش برای د.شو می ثبت (Squeezed) فشرده صورت

 بیرون فشرده حالت از نمایش هنگام به تصویر تا شود می استفاده نمایش پروژکتور روی بر آنامورفیک لنزهای

 .(98 تصویر) شود دیده نرمال صورت به و  (Un-squeezed)بیاید

 

 11 تصویر

 :انتخاب و ترجمه() منبع

www.moviola.com                       
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   جعلیی عریضِ  صفحه 

 

اسیییتفاده از لنیییز   (Wide Screen)هیییای دسیییتیابی بیییه تصیییویری عیییریض      در سیییینما، یکیییی از راه 

و  ی کیانونی ایین دو لنیز    چیه فاصیله   )چنیان کیروی  است. این لنز به نسبت یک لنز  (Anamorphic lens)آنامورفیک

ارائه دهد. به ایین ترتییب    یتر بیشی دید افقیِ  انداز یا زاویه تواند دو برابر، چشم ها از صحنه مشابه باشد( می ی آن فاصله

انیداز   چشیم تر، «واید»ه از لنزی توان بدون نیاز به دور کردن دوربین از صحنه یا بدون نیاز به استفاد با لنز آنامورفیک می

 انیدازی  تیوان بیه چشیم    نیز میی  (Spherical lensرا ثبت کرد. البته با لنز کروی )از صحنه  یتر بیشی افقی  یا گستره

 تیری «وایید »ییا از لنیز    ،توان دوربین را دورتر از صحنه قیرار داد  برای این کار یا می تر از صحنه دست پیدا کرد، گسترده

از صحنه نییز   یتر بیشانداز عمودی  که چشماینر نامطلوب رخ خواهد داد: یکی حالت دو تغییدو استفاده کرد که در این 

ای  تیوان از فاصیله   اما با لنز آنامورفییک میی  ؛ یابد کاهش میاصلی نمایی موضوع  که درشتگیرد و دوم این قرار میدر کادر 

انیداز عمیودی    کیه چشیم  آن ی افقیی را بیه دسیت آورد، بیی     دهانداز گسیتر  همان چشمیا با فاصله کانونی بلندتر تر  نزدیک

 کاهش یابد.اصلی نمایی موضوع  درشتبدون آنکه از صحنه در تصویر دیده شود و  یتر بیش

 روش اول،وجیود دارد:   باشید،  «ی عریض واقعیی  صفحه»به دست آوردن تصویری عریض که  برایروش دو ، ویدیودر 

دوربیین وییدیو   ستفاده از او روش دوم،  ساخته شده باشد 16:9آن در نسبت ابعاد  گر حساست که  استفاده از دوربینی

اسیت یعنیی همیه     Squeezedدر این حالت تصویر حاصله فشرده یا به عبیارتی  که  لنز آنامورفیک استبه همراه  4:3

بیه   وچنین تصویری در مرحله تدوین، از حالت فشیرده بییرون میی آیید      عناصر تصویر کم عرض و بلند دیده می شوند.

 .  شود(می عریض  یعنی Un-squeezedعبارتی 

دارنید، از روشیی دیگیر نییز     4:3  گیر  حیس  کههای ویدیویی  دوربین بابرای دستیابی به تصویری عریض می توان اما 

تصیویری   ٬تر«واید» یدر این روش به هنگام ضبط، با دورتر قرار دادن دوربین از صحنه یا با استفاده از لنزاستفاده کرد. 

ی  کنند. سیپس در مرحلیه   بازتر از صحنه )تصویری که هم در عرض و هم در ارتفاع بازتر از حالت معمول است( ثبت می

شیود   میی  ایجیاد دو نوار سیاه رنگ در باال و پایین تصویر با حذف بخشی از پیکسل های باال و پایین فریم تصویر، تدوین 

کسرهای ویدیویی تدوین می شدند با دو نیوار الکترونییک سییاه رنیگ بیاال و      )در روش قدیمی که تصاویر ویدیویی با می

و به این ترتیب )با حذف بخشیی از   به دست می آید Letterboxedپایین فریم تصویر را می پوشاندند( و نوعی تصویر 

( عیریض  حاصل می شود کیه میی تیوان آن را صیفحه )تصیویر     ی( عریض  صفحهتصویر)ز عمودی تصویر( نوعی اندا چشم

 دقت کنید.زیر برای یافتن پاسخ به تصاویر  م؟!ینام می« جعلی» چنین تصویر عریضی راچرا اما ؛ جعلی نامید
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انداز افقیی تصیویر چنیدان     چشم .گرفته شده است 4:3 نسبتاست که در تصویر کلوزآپی از موضوع  1 شماره تصویر 

هیم  شیود. در واقیع    و از نزدیک دییده میی   بیشتر جزئیاتنمایی موضوع زیاد است و موضوع با  اما درشت ،گسترده نیست

 «.نمایی زیاد درشت»بسته است و هم « اندازه نما»

 تیر «وایید »لنزی یا از  ،دوربین نسبت به تصویر قبل قدری دورتر از صحنه قرار گرفته است، 3شماره برای ثبت تصویر 

ی قبیل بیه   «نمیا   انیدازه »تصویر هر چنید همیان    با سیاه کردن و حذف بخشی از باال و پایین سپس استفاده شده است،

از تصیویر قبیل اسیت و     تیر  کیم نمایی موضوع  اما درشت ،حاصل شده استنیز تری  انداز افقی گسترده دست آمده و چشم

بیه   «نمیایی  درشیت » ، ولیی بسته اسیت « نما  اندازه». در واقع در این تصویر می بینیم تر کم جزئیاتموضوع را دورتر و با 

 نیست. اندازه ای که باید زیاد

نمیایی موضیوع    های مختلف کارکردهای بیانی متفاوتی دارند. این تفاوت به دلیل تفاوت در میزان درشیت «نما  اندازه»

شیود   تر دیده می و دقیق تر بیش جزئیاتداشته باشد، با  یتر بیشنمایی  در تصویر است. هر قدر موضوع در تصویر درشت

هیای ظرییف در چهیره و رفتیار      العمیل  برای بیان حاالت درونی و عکس  های بسته«نما  اندازه»است که  و به همین دلیل

نمیایی   یعنیی کیاهش درشیت   )دهید   رخ میی  «عریض جعلیی  تصویر»د. از این رو آنچه در این نرو به کار می هنرپیشه ها

نما، کلیوزآپ اسیت امیا      به لحاظ اندازه 1ز مانند تصویر نی 3تصویر  ،مثالدر این کاهد.  نما می تأثیراز  (موضوع در تصویر

برای بیننده حاصل  1تصویر  به اندازهاست، بوده   اصلی در انتخاب نمایی بسته دفکه ه جزئیاتبهتر دیده شدن  آن،در 

 نبوده، کمتر از حد انتظار است.  « اندازه نما»با متناسب  3در واقع میزان درشت نمایی موضوع در تصویر  .1نشده است

داشیتند از چنیین    4:3 گیر  حیس و یهیای ویید   از آنجا که اغلب دوربین 16:9البته در اوایل پیدایش پخش تلویزیونی 

شد تیا   می شد و به هنگام پخش ، تصویر بزرگنمایی می ( برای ساخت تصاویر عریض استفادهعریض جعلی تصویرروشی )

درصدی از وضیوح  در این فرایند البته که و دو نوار سیاه باال و پایین کادر حذف شوند را پر کند  16:9 نمایشگرها صفحه

چنین روشی برای ساخت تصاویر عیریض بیی میورد بیه     باشد  4:3ونی شرایطی که پخش تلوزیاما در  ،شد تصویر کم می

 رسد. می نظر

ان با نصب دو نوار فلزی باریک در باال و پایین بردار فیلمز وجود دارد. ای در سینما نی عریض جعلی تصویرمشابه چنین 

اما چیون   ،ی باال را دارد سازند که ایرادهای ذکر شده ی عریض جعلی می نوعی پرده (Gate)یبردار فیلمدوربین  ی دریچه

بیه   تیر  کیم شود، این ایرادهیا   بر روی پرده نمایش داده می یتر بزرگبسیار تصویر در سینما به نسبت تلویزیون در ابعاد 

 .آیند چشم می

 

 

 

 

 

 

 
1

ی تلویزیون کوچک است بنابراین  نیز دارد: صفحه تر و مشهودتر عیب بزرگ عریض تلویزیونی یک تصویرنظر از تمام ایرادهای ذکر شده، این نوع  صرف . 

از این رو از دست دادن  .پسندند را میهای بسته تر( «اندازه نما)»تر  نمایی بیش سازان سینمایی قدری درشت سازان تلویزیونی به نسبت فیلم برنامه

کار جالبی شود(  ی کوچک تلویزیون )بخشی از باال و پایین صفحه که سیاه می ویت درصدی از همین صفحهنمایی و محروم ساختن بیننده از ر درشت

 نیست.
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    ُعد سومب 
 

وجود داشنه است. « سه بعدی»اویر برای ثبت تص فیلمبرداریهای دور ترفندهایی متنوع در عکاسی و  از سال

دو تصاویری نه صرفاً ترفندها تالش داشته اند که تصاویری واقعا سه بعدی ثبت کنند،  عکاسان و فیلمبرداران با این

تصویر »ویری اصطالحاً اچنین تص ایجاد شده باشد. ها در آن (عمقعد سوم)توهمی از بُ ٬مختلف یهای بعدی که با روش

 شود. نامیده می «Dimentional-3» یا «سه بعدی

های  لنزای که  گونههم، به دو دوربین مشابه در کنار هم )چسبیده به  ،عکسی سه بعدینخستین بار در عکاسی برای ثبت 

ای  ی دید دو چشم داشته باشند( در برابر صحنه ای مشابه اختالف زاویه چند درجه ی دید افقیِ این دو دوربین اختالف زاویه

ی دید  د، غیر از تفاوت بسیار جزیی در زاویهواحد قرار داده شد و دو عکس از صحنه ثبت شد که از هر حیث مشابه بودن

ای بود که  ها در این دستگاه به گونه آمد. نمایش عکس نما به نمایش در می . این دو عکس داخل یک دستگاه برجسته1افقی

عکس راست را ببیند. به این ترتیب از دو چشم دو تصویر با  فقط عکس چپ و چشم راستِ بیننده فقطچشم چپِ بیننده 

عد سوم( رسد که با ترکیب این دو تصویر ذهن ما غیر از عرض و ارتفاع صحنه، عمق )بُ ی دید به ذهن می دکی اختالف زاویهان

زمان از یک  توانست هم داشت و میلنز های بعد نوعی دوربین عکاسی ساخته شد که دو  کند. در سال صحنه را نیز درک می

 (.91)تصویر ای ثبت کند چند درجهی دید افقی  صحنه دو عکس با اختالف زاویه

 
 11تصویر                                                                    

وسط  لنزثبت کرد. افقی ی دید  زاویهدر اختالف با اندکی زمان از صحنه دو عکس  توان هم الیست. با این دوربین میئدوربین استریو ر]

ی دو چشم  ست شبیه فاصلهچپ و را لنزی دو  چپ و راست مخصوص ثبت عکس است. فاصله لنزیاب این دوربین و دو  مربوط به منظره

 [.(، انتشارات سروشی پیروز سیار انسل آدامز، ترجمه ی نوشته ،«دوربین عکاسی»انتخاب عکس از کتاب )آدمی است

 

شد و دو نوار  ای واحد قرار داده می ی در کنار هم در برابر صحنهبردار فیلمن به طریقی مشابه در سینما نیز دو دوربی

یک زمان بر روی  دو نوار فیلم به دست آمده را هم ،آمد. در سالن سینما دو پروژکتور نمایش فیلم از صحنه به دست می

 به دست آمدهپروژکتور سمت چپ و فیلم بوسیله ی چپ بردار فیلماز دوربین  به دست آمدهدادند. فیلم  پرده نمایش می

فیلتر  ،پروژکتور سمت چپلنز بر روی  شد. پروژکتور سمت راست نمایش داده میبوسیله ی راست بردار فیلماز دوربین 

ی قطبیت افقی )یا  پوالریزه با صفحه فیلتر ،پروژکتور سمت راستلنز ی قطبیت عمودی و بر روی  پوالریزه با صفحه

 
متر از هم فاصله داشته باشند. به هنگام عکاسیی   سانتی 3دو دوربین باید حدود این متر با هم فاصله دارند، از این رو لنزهای  سانتی 3انسان تقریباً   دو چشم 1

را هیا از هیم    ی دوربیین  فاصیله  هیای دور  اما هنگام عکاسی از موضیوع  ،متر از هم داشته باشند سانتی 3تر از  ای کم ها فاصله ای نزدیک باید دوربینه از موضوع

 .سانتی متر نمود 3از تر  بیش
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ی  پوالریزه با صفحهفیلتر  ،که در قاب چپ آن شتندگذا شد. تماشاچیان عینکی به چشم می ده میبرعکس( قرار دا

با به این ترتیب  ی قطبیت افقی قرار داشت )یا برعکس(. پوالریزه با صفحهفیلتر  ،قطبیت عمودی و در قاب راست آن

ویر پروژکتور چپ و چشم راست او تص طفق گرچشم چپ تماشا ،پردهیک نمایش تصاویر هر دو پروژکتور بر روی  وجود

ی دید  ای در زاویه زمان دو تصویر از صحنه )با اختالف چند درجه دید. با ارسال هم ویر پروژکتور راست را میتص فقط

البته بجای فیلتر پوالریزه در روشی دیگر از فیلترهای  .1کرد واقعاً تصاویر را سه بعدی ادراک می تماشاگر ٬افقی( به ذهن

 .«دو تصویر توسط دو چشم تماشاگررویت جداگانه »رنگی قرمز و آبی استفاده می شد که در نهایت هدف یکی بود: 

توانست بر روی نگاتیو  داشت و میلنز ی خاصی ابداع کردند که دو بردار فیلمها دوربین  میالدی روس 59ی  در دهه

این دو ردیف از فریم ها، کامال مشابه بودند و تنها به لحاظ در کنار هم ثبت کند.  از فریم ها رامتری دو ردیف  میلی 39

که متری چاپ و به طریقی  یلیم 29دو نوار پزتیو  ،در البراتوار از این نگاتیوزاویه دید افقی اندکی با هم تفاوت داشتند.

شد. سازندگان این دوربین اسکار ابداعات فنی سینما را دریافت  ما نمایش داده میهای سین در سالندر باال تشریح شد 

 کردند.

در این روش دوربین باید  نیز تصویری سه بعدی دید. های عادی تلویزیونی  توان بر روی صفحه وشی خالقه میدر ر

در ضمن ای توقف نکند و  داشته باشد و حتی لحظه Elevateیا  Arc ،Boom، تراولینگ حرکتِ ،نماها در تمام

نواخت باشد. تماشاگر تلویزیون باید عینکی به چشم داشته باشد که یک  سرعت حرکت باید حساب شده و دقیق و یک

ها تصاویر را  یکی از چشم که شود باعث می NDفیلتر باشد.  NDفیلتر یک مجهز به قاب آن خالی و قاب دیگر آن 

ها نسبت به هم )هر فریم نسبت به  ، فریمدارد تچون دوربین حرکدراک آن با کمی تاخیر همراه باشد.د و اتر ببین تیره

کند، در  میو ادراک  رؤیتبالفاصله فریمی را فیلتر د. چشم فاقد ندار ی دید اختالف زاویهاندکی فریم قبل و بعد خود( 

فریم قبل است، در نتیجه و ادراک  رؤیتچنان مشغول  هم ،به دلیل تاخیر در ادراک NDفیلتر حالی که چشم مسلح به 

ک ادراچشم دیگر فریم قبل آن را  یک چشم فریمی خاص و ٬مشابه توسط دو چشم یفریم رؤیتبه جای در هر لحظه 

دارند،  ی دید ی متحرک بودن دوربین اختالف اندکی در زاویه در نتیجه( تصویردو ) فریم که این دو آنجااز کند و  می

 آید. پس از ترکیب در ذهن احساسی از سه بعدی بودن تصویر به وجود می

 

بیه دو نیوع تقسییم     نگی ارتعیاش پرتوهیا  چگیو کنند. نور بر حسیب   نیز می (Vibration)ارتعاش ، پرتوهای نور در حین حرکت و انتشار به سمتی خاص .1

 .«نور غیر پوالریزه»و  «نور پوالریزه»شود:  می

ی افقیی ییا عمیودی ییا صیفحات ماییل( ارتعیاش         )صیفحه  یی آن در صفحات مختلف نور غیر پوالریزه )غیر قطبی( نوری است که پرتوهای تشکیل دهنده   

 ،ی خیاص  بیه ایین صیفحه    کننید کیه   ی مشیابهی ارتعیاش میی    در صفحهی آن همگی  کنند و نور پوالریزه )قطبی( نوری است که پرتوهای تشکیل دهنده می

 گویند. می «ی قطبیت نور صفحه»

ایین ردییف هیا    فیلتیر  با توجه به وضعیت اسیتقرار   اند که چیده شده های مشابه و منظمی دیفهای آن همگی در ر ت که مولکولاسفیلتری  ،پوالریزهفیلتر    

منطبیق بیا ردییف     هیا  ی قطبییت آن  شود، تنها پرتوهایی کیه صیفحه   تابانده میاین فیلتر د. وقتی نور غیر پوالریزه به نافقی، عمودی یا مایل باش ممکن است

 شود. نور قطبی )پوالریزه( میدر نتیجه ند و نک ور میبهای فیلتر است، از فیلتر ع آرایش مولکول

ی  صیفحه »خواهید داشیت. اگیر    خاصی « ی قطبیت صفحه»یا به عبارتی « ها ردیف آرایش مولکول»فیلتر پوالریزه، بسته به چگونگی استقرار در مسیر نور،    

کند و اگیر ایین دو صیفحه بیر      پوالریزه عبور میفیلتر د، نور پوالریزه به راحتی از باش« پوالریزهفیلتر ی قطبیت  صفحه»دقیقاً منطبق با « پوالریزهقطبیت نورِ 

 پوالریزه عبور کند.فیلتر تواند از  هم عمود باشند، نور پوالریزه نمی

 قطبییت صیفحه  »بیا   «چیپ پروژکتور سمت لنز ی نصب شده بر  پوالریزهفیلترِ  قطبیتصفحه » فرایند نمایش تصاویر سه بعدی به ترتیبی که ذکر شد،در    

ی  در صیفحه لنز ی نصب شده بر  پوالریزهفیلتر پس از عبور از چپ نور المپ پروژکتور  مشابه است.« قاب چپ عینک تماشاگر ی نصب شده در پوالریزهفیلتر 

ی نصیب   پیوالریزه فیلتیر  توانید از   تنها میی  گری سینما و بازتابش به سمت تماشا پروژکتور چپ( پس از تابیدن بر پرده شود. این نور )تصویر خاصی قطبی می

ی قطبییت آن عمیود بیر     )که صفحه نصب شده در قاب راست عینک او ی پوالریزهفیلتر تواند از  عبور کند و به هیچ رو نمی گرشده در قاب چپ عینک تماشا

تواند تصویر پروژکتیور چیپ را ببینید و بیه همیین       مینها تماشاگر تبه این ترتیب چشم چپ نماید. ی قطبیت نور حاصل از پروژکتور چپ است( عبور  صفحه

نصیب   ی پیوالریزه فیلتیر   و پروژکتور راسیت لنز ی نصب شده بر  پوالریزهفیلتر زیرا  ،تواند تصویر پروژکتور راست را ببیند تنها میتماشاگر چشم راست  ترتیب

ده بیر پیرده را میی بیننید،     هیا یکیی از دو تصیویر تابیی     چشیم هر کدام از چون در نهایت . ی قطبیت مشابهی دارند صفحهگر شده در قاب راست عینک تماشا

 تماشاگر تصویر را سه بعدی ادراک می کند.
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               تک لنزی دیدِ»غلبه بر محدودیت» 

 

به ذهن ما ارسال می گیریم، دو تصویر از صحنه  ای قرار می نگرد. ما وقتی مقابل صحنه آدمی با دو چشم به دنیا می

که دو چشم قدری با فاصله از هم قرار دارند دو تصویر حاصل  آنجایکی با چشم چپ و دیگری با چشم راست. از شود؛ 

با هم ترکیب و  در ذهنتصویر ی دید افقی با هم اختالف دارند. این دو  ها اندکی )تقریباً چند درجه( به لحاظ زاویه از آن

شود که ما غیر از  ی دید دو تصویر ترکیب شده باعث می فاوت زاویهد. تنشو ادراک می ی واحدتصویربه صورت در نتیجه 

 عد سوم را نیز درک کنیم.یعنی بُ (Depth)عرض و ارتفاعِ صحنه، عمقِ صحنه 

در تصاویر حاصل کند و در نتیجه،  میثبت  ، صحنه رااز یک زاویه در هر لحظه،نگرد و  دوربین با یک لنز به صحنه می

در غالب شود و  بازنمایی نمی بدرستیاما عمقِ صحنه  ،دنشو اعِ صحنه به راحتی بازسازی میاز دوربین عرض و ارتف

حاصل عدتر بودن تصاویر بُ یا کم (Flat)این تخت بیند، خواهد بود.  چشم می آنچه تر از ای تخت اوقات تصاویر هر صحنه

دوربین است. به « دید تک لنزی»به  بودن دید واقعی نسبت« دو چشمی»نسبت به دید واقعی به دلیل از دوربین 

ی این دو در تصویر  و فاصله زمینه تلفیق زمینه با سطح پس پیشموضوع  ،همین دلیل است که در بسیاری از تصاویر

زمینه و  به ویژه اگر موضوع پیش ند شدچسبیده به هم ادراک خواهگاه این دو یا حتی می شود  حساسابسیار کم 

 (. 91)تصویر  نگ یا روشنایی مشابه باشندزمینه به لحاظ ر سطح پس
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حاصل از  عد سوم )عمق( در تصویر دو بعدیِهای زیر برای ایجاد توهمی از بُ توان از روش می شرایطیدر چنین 

 دوربین استفاده کرد:

 زمینه انتخاب کرد. ای با رنگ متفاوت نسبت به موضوع پیش زمینه تغییر در طراحی صحنه، پس بامی توان  -1
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در شرایطی که موضوع پیش زمینه و سطح پس زمینه روشنایی مشابهی دارند و به این دلیل درهم تلفیق شده  -3

 Keyیعنی بین شدت نور اصلی) ،زمینه ایجاد کرد زمینه و سطح پس اختالف درخشش بین موضوع پیشاند، می توان 

lightزمینه ( و شدت نور پس (Background light ) د.نموایجاد تفاوت 

 

 Back)توان از نور پشت  میبرای تفکیک موضوع پیش زمینه از سطح پس زمینه  .است  زمینه تاریک وقتی پس -2

Light)  تابد و با ایجاد هاله  پشت به موضوع می که از« نور اصلی»استفاده کرد. نور پشت، نوری است عمدتاً شدیدتر از

 (.93)تصویر کند و عمق تصویر را افزایش می دهد زمینه جدا می )نور حاشیه( نورانی دور موضوع، آن را از پس
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شوند، نیاز به  های مختلف به درجات مشابه یا مختلفی از خاکستری تبدیل می که رنگ آنجادر تصاویر سیاه و سفید از   

ای  زمینه از تصاویر رنگی است. بازیگری را در نظر بگیرید که لباسی سبز رنگ به تن دارد و مقابل پس تر بیشنور پشت 

زمینه، این دو را تا حدودی از هم  زمینه و سطح پس قرمز رنگ ایستاده است. در تصویر رنگی اختالف رنگ موضوع پیش

اما در تصویر سیاه و سفید ممکن است رنگ لباس و رنگ  ،نیاز است تر کمدهد و در نتیجه به نور پشت  مجزا نشان می

زمینه چسبیده  زمینه و سطح پس زمینه به صورت خاکستری تقریباً مشابهی بازنمایی شود و در نتیجه موضوع پیش پس

زمینه  پسسطح  اززمینه  پیشموضوع در این موارد برای افزایش عمق و بعد تصویر و جدا ساختن به هم دیده شوند. 

 حتماً باید از نور پشت استفاده کرد.

کردند و به دلیل گفته  های نخست تاریخ سینما که برای مدتی طوالنی با فیلم سیاه و سفید کار می ان دههبردار فیلم

پس از ظهور ٬بردند دانستند و به ویژه نور پشتِ عمدتاً شدیدی به کار می روری میشده، کاربرد نور پشت را بسیار ض

اما پس  ،دانستند زیرا رنگ را عامل عمق بخشی به تصاویر می ،سینمای رنگی تا مدتی از کاربرد نور پشت پرهیز کردند

از چند سالی دریافتند که حتی در تصویر رنگی و حتی با وجود رنگ باز هم نیاز به نور پشت وجود دارد تا به میزان 

آن قدر شدید نیست که  ،اما این توهم ،تواند توهمی از عمق ایجاد کند عمق مناسب در تصویر دست یافت. رنگ می
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در  آنچه تر از ان در تصاویر رنگی نیز از نور پشت )هر چند خفیفبردار فیلمدیگر به نور پشت نیازی نباشد. بنابراین 

گرا از کاربرد نور  سازان واقع هایی از تاریخ سینما، فیلم کنند. در دوره بردند( استفاده می تصاویر سیاه و سفید به کار می

اند، نور پشت  واقعیت اهتمام داشتهبا حداکثر مشابهت به  یویراسازان که به ساخت تص . این فیلمکرده اند پشت اجتناب

اند، زیرا در واقعیت نیازی به وجود چنین  دانسته می Unmotivated Lightیا به عبارتی  «منطق نور بی»را نوعی 

ات الزمِ نور پشت در تأثیرسازان به دلیل  چنین دیدگاهی، این فیلم با وجودها نیست. اما  بهتر صحنه رؤیتنوری برای 

( سرانجام از نور استنمایی  واقع نوعی به معنای ،کند )که این خود چشم ادراک می آنچه ا عمق مشابهساخت تصویری ب

های فیزیکی یا الزامات  ی گاه ضرورتبردار فیلمپشت استفاده کردند و از غیرمنطقی بودن آن اغماض کردند. در 

شناسانه موجه  غیرموجه بودن آن به لحاظ ظاهری، منطقی یا زیبایی با وجودکاربرد یک ترفند یا تمهید یا ابزار را ٬فنی

 د.نکن می

اشد. در ب (Soft)«نرم»یا  (Hard)«سخت»از نوع   ی فیلم یا مناسبات صحنه رت ایدهتواند به ضرو نور پشت می

 Specular High)بسیار روشن بسیار سری کم مو دارد، نور پشت باید نرم باشد تا نقاط  شرایط معمول وقتی بازیگر

Light)  اما ممکن است گاه برای ایجاد  ،رنگ نور اصلی است معمول هم حالتبر روی سر وی ایجاد نشود. نور پشت در

رنگ با نور اصلی استفاده کرد. یکی از این موارد زمانی است که موضوعی  حسی خاص در تصویر از نور پشتِ غیرهم

از هم این دو را در تصویر  دتوان . در این حالت یک نور پشتِ رنگی میبگیردقرار ای روشن  زمینه کامالً سفید در برابر پس

مقتضیات فیلم فیلمبردار یا  یبسته به سلیقه هنرتواند  کند. نور پشت می ایجاددر تصویر  یتر بیشمجزا نماید و عمق 

دقیقاً از »اینکه  نور پشت بسته به. دارد شدتی دو برابر نور اصلیعمدتا اما در شکل معمول  ،هر شدتی داشته باشد

 همچنین بسته به اینکه تابد و از چه ارتفاعی به موضوع میاینکه  بسته بهتابد،  به موضوع می «نسبتاً از پشت»یا  «پشت

  شود: تقسیم می زیر د، به انواعکن ی موضوع را روشن میخط حاشیه از  چه میزان

چهارم  ( و نور سهHair lightنور مو)، (Rim Light)نور حاشیه ،(Edge Light)، نور لبه(Head Light)نور سر

 .(Kicker Light)پشت

زمینه تحت  زمینه از سطح پس در جداسازی موضوع پیش شانتأثیربه دلیل ( Back light)ی انواع نور پشت همه 

 شوند. نیز نامیده می (Separation Light)«کننده نور تفکیک»یا  «نور جداکننده» عنوان کلیِ

 

برای تصویر نیست. گاه تصویری دو بعدی و تخت مطلوب  ویژگی مثبتیهمواره  عمق زیاد،به یاد داشته باشیم که 

های متعدد و متنوع  د. روشنمواجرا س وعکم های فوق را در جهت توان توصیه می برای کاهش عمق تصویراست. 

 ها.لنزکاربرد زمینه هایی در  از جمله روش وجود دارد، ش یا افزایش عمق تصویربرای کاهنیز دیگری 
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               ِتک رنگ وضوح تصویر 

 

 ؟داردوضوح و کیفیت پایینی  ،کنیم، تصویر ویدیویی حاصله ای را سراسر با نوری تک رنگ روشن می چرا وقتی صحنه

یکی از  گر حسهستند. هر کدام از این سه  (3CMOS / 3CCD) گر حسدارای سه  ،های ویدیویی دوربینبرخی 

 (. 92تا  91)تصاویر  کنند بز یا آبی را ایجاد می)تصویر( تک رنگِ قرمز، سسه سیگنال

       
 10تصویر                                                                        11تصویر                                 

 
 19تصویر

 (. 93)تصویر شود )تصویر( تمام رنگ نهایی حاصل میشوند و سیگنال ال با هم ترکیب میاین سه سیگن

 
 13تصویر                                                                             
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وقتی تصویر تک رنگ.)وضوح( سه هایی برابر است با مجموع اطالعات)وضوح( تصویر تمام رنگ ناطالعاتمیزان 

)تصویر( خروجی اطالعات ،گر حسشود، تنها یکی از این سه  صحنه با نوری تک رنگ )مثالً قرمز( روشن میسراسر 

 ⅓)وضوح( این تصویر تک رنگ، تنها ند ماند، در نتیجه میزان اطالعاتدیگر غیر فعال خواه گر حسخواهد داشت و دو 

هر چند تصویر تک رنگ مورد نظر  مواقعیدر چنین واهد بود.تصویر تمام رنگ خ )وضوح(میزان اطالعات

د که تنها از یک گر از دوربین های ویدیو وجود داردی نوعی اما کیفیت و وضوح پایینی دارد. ،( استFocusکانونی)

 قراربرخوردار هستند. در این دوربین ها بر روی هر پیکسل یک فیلتر رنگی کوچک به رنگ قرمز یا سبز یا آبی  گر حس

نور قرمز دریافت می کنند و سیگنال )تصویر(  ی از پیکسل ها فیلتر قرمز دارند،دارد. بنابراین در این دوربین ها، گروه

نور سبز دریافت می کنند و سیگنال )تصویر( تک  هی از پیکسل ها فیلتر سبز دارند،تک رنگ قرمز تولید می کنند؛ گرو

نور  آبی دریافت می کنند و سیگنال )تصویر( تک  پیکسل ها فیلتر آبی دارند،م از رنگ سبز تولید می کنند و گروه سو

 ،)سیگنال( تک رنگ قرمزسه تصویر ،وجود دارد، خروجی آن گر حسرنگ آبی تولید می کنند؛ بدین ترتیب با اینکه یک 

در اینجا  .ایجاد می کنند سبز و آبی خواهد بود که در مراحل بعد با هم ترکیب می شوند و تصویر تمام رنگ ویدیویی را

ند بود و در نتیجه میزان پیکسل ها فعال خواه ⅓نیز اگر صحنه را سراسر با نوری تک رنگ روشن کرده باشیم تنها 

 خواهد بود. تصویر تمام رنگ)وضوح( و کیفیت اطالعات ⅓ تک رنگِ حاصله، )وضوح( و کیفیت تصویرِاطالعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از:ها  انتخاب عکس

 1919ی حمید احمدی الری، انتشارات فارابی،  ی دیجیتال، پل ویلر، ترجمهبردار فیلم                 
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   خاکستری های تون 

 

برای درک کامل چگونگی فرایند ثبت و بازسازی  فرایند ثبت تصویر، در واقع فرایند ثبت تون های خاکستری است.   

 ترتیب مورد توجه قرار دهید:تون ها در تصویر، مفاهیم زیر را به 

 

  »واکنشی قاعده مند به نور« (1   

 

 

 11تصویر                                                                             

ای  تیا نکتیه  انید   شیده  ثبیت دیافراگم و سرعت شاتر مشابهی  بامی بینید همگی  91مجموعه فریم هایی که در تصویر    

بیه همیان    بیه فییلم برسید،    یتیر  بیشهر قدر نور . این نکته بیان می کند که را نشان دهند 1بدیهی در خصوص عکاسی

باالی سر مجسیمه   یتر بیشهای  هر قدر المپ خواهد شد. تر بیششود  فیلم ایجاد می سطح که برای  نقره 3نسبت غلظت

 

 فیلمبرداری و تصویربرداری نیز هست. ٬با تفاوتی اندک قابل تعمیم به عکاسی دیجیتالمطالب مطروحه در این بحث  .1

2 . Density 
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 روشین را در خصیوص عکاسیی     اساسیی بسیار  ای این آزمایش نکته .1خواهد شد تر و تیره تر نگاتیو تیره بودا روشن شود،

امیا   د.نشیو  میی  سیفید ثبیت   ٬سییاه و بیرف   ،ها سایه ٬پزیتیو )مثبت( دهد که چرا در تصویر می این نکته نشان سازد. می

غلظیت تصیویر افیزوده    بیه  به همان اندازه و با نسبتی برابیر  می یابد، همواره دهی افزایش  نوروقتی است که  اینحقیقت 

بیه کمیک   چگونگی پاسخ هیر نیوع فیلمیی بیه نیور       ی شگرف بر چگونگی ساخت تصویر دارد.تأثیردانستن این نکته  شود. نمی

دهید کیه چگونیه مییزان      میی  این منحنیی نشیان   ( قابل پیش بینی است.characteristic curve)«منحنی مختصات فیلم»

 رسد افزوده خواهد شد.   نوری که به فیلم می غلظت نقره نگاتیو به ازای افزایش میزان

 

 10تصویر                                                                     

بیا آن ثبیت    91تصیویر فریم های  مجموعهدهد که  را نشان می ASA 32فیلم یک  ، منحنی مختصات93تصویر نمودار   

هیر   دهنده این نکته است که در جریان نوردهی این ناحیه، نواخت دارد که نشان شیبی یک3بخش میانی منحنی اند. شده

هنگیام  مشابهی افزایش در غلظت نقره را باعث خواهد شد.برای دستیابی به نتایج خیوب   میزان دقیقاً میزان افزایش نور،

ین مقیدار نیور )بازتابییده از    تیر  کیم ( وهیم  موضوع)باز تابیده از نواحی بسیار روشن  ن مقدار نوریتر بیش، هم ثبت تصویر

اگیر دییافراگم و    ها قرار گیرند. دهی ای ثبت شوند که در این محدوده میانی از نور ( باید به گونهموضوعنواحی بسیار تیره 

د که نور بسیار کمی به فیلم برسد، واکنش فیلم به شکل بخش کم شیب پیایین  ای تنظیم شده باش سرعت شاتر به گونه

در فییلم   ( اسیت. under exposureعبارتی ه نوردهی یا ب فروین به معنای کم نور خوردن فیلم )بود و ا خواهد2منحنی

 رؤییت قابل بویژه در نواحی تیره بخوبی نوردهی شده( جزئیات سوژه  فرو یا به عبارتی under exposedآندر اکسپوزد )

( جزئییات سیوژه   شیود  over exposedاگر نور بسیار زیادی به فیلم برسد )فیلم فرا نیوردهی ییا    . از سوی دیگرنیست

3سازی نخواهد شد و واکنش فیلم به شیکل بخیش کیم شییب بیاالی منحنیی      باز بدرستیبویژه در نواحی بسیار روشن 
 

 خواهد بود.

 

 

 

یش غلظیت نگیاتیو، در   حاصل از این نگاتیو روشن تر و روشن تر خواهید شید.معادل ایین افیزا     )پزیتیو(تصویرمثبت. هر قدر نگاتیو تیره تر و تیره تر شود،  1

التر و در نتیجیه  سیگنالی بیا قیدرت بیا    دوربین ویدیو بتابد،گر  حس( سیگنال است یعنی هر قدر نور بیشتری به Gain)ویدیو( افزایش قدرت )تصویر برداری

 شود. تصویری با روشنایی بیشتر حاصل می

 شود. نامیده می «Straight line»یا  «خط راست منحنی» این بخش، .3

 نامیده می شود.  «Toe»یا  «پاشنه منحنی»، . این بخش2

 نامیده میشود. «Shoulder»یا  «شانه منحنی» ،این بخش .3
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 «1خاکستری های توندنیایی از ( »0    

چگیونگی  آنچیه  کند. در نهاییت   می را اندازه گیری 3بلکه تنها شدت نور ،سنجد را نمی 2در واقع نوردهی 3یک نور سنج  

( در چگونه بازسازی کردن دنیای مقابل دوربیین بیر روی فییلم    بردار فیلمکند هدف عکاس )  می نوردهی تصویر را تعیین

میزان روشینایی متفیاوت تشیکیل شیده     های مختلفی با  مقابل دوربین از رنگ ی ( است. تقریبا همیشه صحنهگر حس)یا 

 هایی متفاوت با میزان تیرگی مختلف تبدیل شوند. که باید به خاکستری ستا

ه صورت سفید مطلق بدون بافت و جزئیات بازسازی شود یا بی ه خواهید سمت آفتابی یک ساختمان در تصویر ب می آیا   

ید و روشن دیده شوند؟ آیا تنهیا  فدر تصویر چه میزان سصورت خاکستری روشنی که اندکی بافت و جزئیات دارد؟ ابرها 

 ها؟  تصویر باید ثبت شوند یا تمام تونهای کمی از صحنه در  تون

هایی مستلزم  شوند. پاسخ به چنین پرسش از طریق نورسنجی پاسخ داده نمی هایی به طور خودکار صرفاً چنین پرسش   

9زون سیسیتم «اسیتفاده از   بیه سیبب  نیوردهی  ت بیه  ای نسب نندهبررسی تحلیلی نوردهی است. چنین رویکرد گیج ک
« 

»مقیاس خاکستری«رسد خواهد شد. این سیستم که بر پایه یک  تر از آنچه به نظر می ساده
شکل گرفته اسیت توسیط    3

شکل یافته است. این مقیاس از ده پله خاکستری متفاوت تشکیل شده اسیت کیه    7عکاس معروف کالیفورنیا، انسل آدامز

»ها زون«یا  »ها نتو«معادل 
ی مختلیف مقییاس خاکسیتری بیا      هیا  یی هستند که تصویر شامل خواهید بیود. ایین زون   8

ایین   .قابیل مقایسیه اسیت    شیوند(  میی  صحنه که هر کدام به شکل یک تون دییده مختلف های صحنه )بخش هایی  تون

. پیس از ایین مقایسیه،    انجیام داد صیورت عینیی   ه صورت ذهنی یا با نگاه به مقیاس خاکسیتری بی  ه ب توان را می سهایمق

در تصیویر  ( بیردار  فییلم صورت زون دلخواه عکیاس ) ه های صحنه ب شود که هر کدام از تون ای تنظیم می نوردهی به گونه

)سیاه مطلق، بخشی از تصویر که هیچ نیوری دریافیت نکیرده اسیت و      صفرعدد هستند از زون  19ها  سازی شود. زون باز

دریافیت کیرده اسیت و فاقید      ی)سفید مطلق، بخشی از تصویر که نور بسیار شیدید  5فاقد بافت و جزئیات است( تا زون 

اسیت.  ( تیر  روشین  ،دییافراگم )به میزان ییک اسیتاپ    تر هر زون نسبت به زون قبل دو برابر روشن بافت و جزئیات است(.

اسیت و بایید در    9ای با کنتراسیت متعیادل، خاکسیتریی مییانگین معیادل زون       بدیهی است که تون میانگین در صحنه

ای  به گونیه  5های بازتابی همین دلیل تمام نورسنجه بازسازی شود. ب 9زون همان  به صورتتصویری با کنتراست متعادل 

تنظییم نیوردهی    ،دنسینج  ( را میی نور بازتابیده از هر بخش صیحنه )بیا هیر شیدت روشینایی      که وقتیاند   طراحی شده

 سیازی شیود.  باز 9صورت زون ه کنند که بخش مورد نظر در تصویر ب ای پیشنهاد می را به گونهسرعت شاتر(  )دیافراگم و

تواند در تنظیم نیوردهی   می «سیستمزون »است. اینکه چگونه  رؤیت( جزئیات قابل 7تا  2زون های میانی ) تنها در زون

 

هیر   و نامییده میی شیود   « Subjectʼs tone»ییا  » تون موضوع«یک  ،تاباند خصی نور به سمت دوربین باز میهر بخش ازصحنه یا موضوع که مقدار مش. 1

 شود. نامیده می «Pictureʼs tone» یا «تون تصویر»یک  ،معینی دارد( Brightness)ییا روشنای (Density)بخشی از تصویر که غلظت
2. Light-meter 

2  .Exposure (گر دوربین حسفیلم یا  میزان تابیدن نور بر) 
4. Light intensity 

5. Zone system 
6. Gray scale 

7. Ansel Adams  ،و نام هر کیدام را ییک    کردبندی  ن دستهخاکستری معیّ 19های صحنه را در قالب  تمامی تونانسل آدامزZone»  » هیر   گذاشیت .

هیای تصیویر را    وی همچنین تمیام تیون   نی دارند.عریف معیّت (نور بازتابیمقدار )روشنایی  میزان لحاظبه  subjectʼs zones))موضوعهای  کدام از این زون

   .[گذاشت ( Pictureʼs zones)زون تصویرو نام هر کدام را یک ن با غلظت مشخص دسته بندی کرد خاکستری معیّ 19نیز بصورت 

( ذکیر شیده اسیت. شیماره     19عدد ) ازصفر تیا  11ها  برخی رفرنس های دیگر تعداد زونر ( و د5عدد )از صفر تا  19ها، تعداد زون ها  در برخی از رفرنس . 8

 ترتیب ) از چپ به راست یعنی از تیره به روشن( عبارتند از:ه زون ها عموما با اعداد رومی ذکر می شود که ب

0‐Ⅰ‐Ⅱ‐Ⅲ‐Ⅳ‐Ⅴ‐Ⅵ‐Ⅶ‐Ⅷ‐Ⅸ‐Ⅹ 

 ها دو نوع هستند: سنج ورن.  5

 د.سنج را می تابد به سوژه می که ( که نورمستقیم یعنی نوری Incident-light meter)سنج مستقیم الف: نور

 د.سنج یده از موضوع به سمت دوربین را می( که نور باز تابReflected-light meter)سنج بازتابی نور ب:
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شود. در این تصویر اعداد ثبت شده بیر روی   می دیده(  David van deveer)عکاس: 92تصویر در  ،تصویر کمک کند

 های دهگانه روشنایی دارد. معادل کدامیک از زون ،ر بخشدهند که ه می نشانتصویر های مختلف  بخش

برای تنظیم نیوردهی ایین تصیویر، نیور بازتابییده از ایین        است و 9ی روشن زیر عرشه کشتی زون  در این تصویر سایه   

با انیدکی جزئییات   ها  مقابل نردهای  بخش صحنه سنجیده شده است. این نوع نوردهی باعث شده است که پوشش پارچه

بدنه کشتی در آب بسیار تییره )بیه    اس( و انعک5زون  ها بسیار روشن و بدون جزئیات )به صورت (، پله3صورت زون ه )ب

 ( بازسازی شود.1زون  صورت

 

 19 تصویر

 (بیردار  فییلم )انعکاس بدنه کشتی در آب ( الزم باشد، در این صورت عکیاس )  1فرض کنید که اندکی جزئیات در زون    

یک زون بیاالتر   به صورتهای موجود را  ر ثبت کند و بدین ترتیب تمام زونتواند تصویر را با یک استاپ دیافراگم بازت می

امیا   شیود، با انیدکی جزئییات ثبیت     3به شکل زون  »انعکاس بدنه کشتی در آب«و در نتیجه  کندسازی  )روشن تر( باز

جیود نداشیته باشید و دییواره     شوند و ممکن است زون صفر دیگر و می تر نیز روشن ها مین شکل سایر زونه زمان و به هم

با روشنایی مشیابه   5زون  به صورتقابل تفکیک نباشد و هر دو  ها بوده است( از پله 8زون به صورتکه در ابتدا کشتی )

( 5از زون صیفر تیا   ) هیا  زیرا نه تنها در این تصویر دامنه کاملی از زونی ندارد، گونه نقصان هیچ 92 بازسازی شوند. تصویر

دییده  اسیت نییز در تصیویر زییاد      رؤییت هیا قابیل    میزان جزئیات در آنن یتر بیشی میانی که ها شود بلکه زون می دیده

 هیای  تیون حالیت   زیرا در این ،( استبردار فیلم)  در تصویر معموال هدف عکاس ها زونتمام . این بازسازی کامل شوند می 

و بازسیازی   استمهم  ها تنها تعدادی از تون ها اما در برخی صحنه ؛در تصویر وجود خواهد داشت یتر بیشقابل استفاده 

توان اطالعات حاصل از نورسنجی را برای رسییدن بیه    می «سیستم   زون»مورد نیاز است. با استفاده از  ها درست این تون

 یا تغییر داد. کرددلخواه تفسیر  ی تصویری با جلوه

      



 

 

243 

ی
دار

ربر
وی

ص
 ت

 «نور نرم»و  «نور سخت»ثبت تصویر در ( 9   

( روشن شده اسیت ییا بیرای ثبیت کنتراسیت      Soft lightای که با نور نرم ) ( صحنهMoodبرای ثبت حس و حال )    

بسییار   1( اغلب تصویری با دامنه تونال بردار فیلمعکاس ) ٬های غلیظ ( و سایهhard lightنمایشی حاصل از نور سخت )

اسیت و تنیوع    تشیکیل شیده  چنید زون خیاص   هستند و تنها از مشابه  ها نماید )تصویری که در آن زون می محدود خلق

در خیابان روستایی مه آلودی نزدیک شیهر  را که کشیشی تنها  93 شود(. در تصویر ها در آن دیده نمی ای از زون گسترده

تنها بیر   های باال و پایین مقیاس خاکستری، عکاس )مایکل سی ماک( با صرف نظر کردن از زون دهد، رُم ایتالیا نشان می

تمیام   ین( بیا حیذف   ونییل اسیال  عکیاس )  ، 99ر( متمرکز شیده اسیت. در تصیوی   7تا  3 های زونهای میانی مقیاس ) زون

( استفاده کیرده اسیت.    1 و صفری ها زون( و بسیار تیره )5 و  8ی ها زونی بسیار روشن )ها تنها از زون ی میانی،ها زون

تصیویری دلخیواه    ی جلیوه کاس به شکلی آگاهانه از بازسازی جزئیات صرف نظر کرده اسیت تیا بیه    ع 99و 93در تصویر 

ییی روح ماننید بازسیازی     ها جز درختی که در پیش زمینه قرار دارد، به شکل سایه ه، بها درخت 93دست یابد. در تصویر 

ن ییرو دییوار کیامال سییاه اسیت و ب      اما ،شود می دیده تر بیشاندکی جزئیات  93نسبت تصویر  هب 99 ردر تصوی. ندا شده

نیست. تالش این دو عکاس در ثبت تصویر با استفاده از زون سیستم باعث شده است که هر  رؤیتپنجره هیچ چیز قابل 

ییا بیه   پیش نگری آمده است را در ذهن خود مجسم ) دست میه که در نهایت ب یویرعکس، تصدو بتوانند پیش از ثبت 

  93 تصیاویر تصاویر حاصله ) ،تمنگری و تسلط به زون سیس ( کنند. به دلیل توانایی در پیش previsualizationعبارتی

 مطلوب دارند.ای  ( جلوه99 و

 
 13تصویر 

 

 

1 .Tonal Range  تری داشته باشد، دامنه تونال آن بیشتر خواهد بود. مثال اگر صحنه ییا تصیویر تنهیا از دو     های متنوع زیاد ) هر قدر تصویر یا صحنه تون

 نوع تون تشکیل شده باشد نسبت به صحنه یا تصویری که از هفت نوع تون تشکیل شده است دامنه تونال محدودتری دارد(
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 11تصویر                                                                            

 

  »ویر با افزودن نور به صحنهتص های تون ایش تعدادِافز« (3    

دامنیه تونیال تصیویر را گسیترش داد و جزئییات      تیوان   میی  افزودن نور به صیحنه پروژکتور و یا  1با استفاده از رفلکتور   

قیدری  ه اما سمت دیگر چهره ب ،نوردهی شده است بدرستیسمت روشن چهره  93. در تصویر کردرا بازسازی  یتر بیش

سیفید  ییا سیطح   شود. بیا اسیتفاده از ییک رفلکتیور )کاغیذ       می اندکی دیده بسیار( که در آن جزئیات 3 )زون تیره است

ی مییانی درآورد بیه   هیا  زون بیه صیورت  توان روشنایی سمت تیره چهره را افزایش داد و ایین بخیش را    می بازتابنده نور(

 کنید(. می مشاهده 97)این وضعیت را در تصویر  که میزان جزئیات قابل توجهی در آن پدیدار شودای  گونه

برای افزایش عمق میدان تصویر و در این تصویر . کندرا حل  98تواند مشکل موجود در تصویر  استفاده از رفلکتور نمی   

هیای   «تنهیا بیرای    این نیوع نیوردهی  ای استفاده شده است در نتیجه  م بستهگفوکوس بودن تمام عناصر تصویر از دیافرا

3الیت
قابیل توجیه بازسیازی     و بدون جزئیاتِ بشدت تیره های تون ها به صورت کند و سایر بخش های تصویر کفایت می »

در های صیحنه را   روشنایی صحنه، اغلب بخش افزایشبا پروژکتوری به صحنه تابانده شده است تا  95در تصویر  .اند شده

روشن را بسیار زیاد کرده اسیت بیه   بسیار های  اما این کار روشنایی بخش کند، های میانی بازسازی زون به صورتتصویر 

بلکیه بیا بسیتن دییافراگم،      ،نیورپردازی تغیییر نکیرده    19 است. در تصویر رؤیتقابل  ها جزئیات کمی در آن کهای  گونه

هیای   سیایر زون  ٬ها پدیدار شده است. این تغیییر  یات در آنئکه جزای  اند به گونه هتیره شدکمی  ،روشنبسیار های  زون

در ایین   (بیردار  فییلم ) سقدر نیست که جزئیات مورد نظر عکا آن کاهش نوردهیاما میزان  ،است کردهتصویر را نیز تیره 

 نواحی تصویر از دست برود.

 

 

1. Reflector ) بازتابه(   

 .نامندمی  highlights تون های بسیار روشن را 3.
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07تصویر                                                            06 تصویر                        

 

 

 11تصویر 
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 13تصویر 

 

 11تصویر

 »از فیلترهابا استفاده ها  تغییر یا حذف تون«  (1  

 بیه صیورت  هیای صیحنه را    توان تون می ی سیاه و سفید و هم در رنگیبردار فیلمبا استفاده از فیلترها هم در عکاسی و   

را مقایسیه کنیید.    13و  11عنوان مثال تصیاویر  ه ب کرد.سازی از حالت معمول در تصویر بازتر  یا روشنتر  هایی تیره زون

هیای   است. از آنجا که فیلم سیاه و سفید پانکروماتیک حساسیت تقریبا مشابهی به رنگبدون فیلتر ثبت شده  11تصویر 

خاکسیتری مشیابهی )زون مشیابه(     بیه صیورت  رنگ در این تصویر  های سبز رنگ و برگ های قرمز سبز و قرمز دارد، سیب

از  13ها( و کنتراست در این تصویر کم است. در تصویر  تفکیک تونال )جدا دیده شدن توندر نتیجه و اند   بازسازی شده

را هیا   نور قرمز بازتابیده از سیب اما ،دهد ها را عبور می فیلتر سبز استفاده شده است. فیلتر سبز، نور سبز بازتابیده از برگ

هیا   حالت معمول و بیرگ  ازتر  زونی تیره ها به صورت سیب ،رو در این تصویر از این ،تر عبور می دهدمنمی دهد یا کعبور 

ه اند و در نتیجه کنتراست و تفکیک تونال افزایش یافتیه اسیت. بی    سازی شده از حالت معمول بازتر  زونی روشن به صورت

هیای   شیدن سیوژه  ثبت تر  هر فیلتر رنگی باعث روشن ،سیاه و سفید یِبردار فیلمتوان گفت که در عکاسی و  طور کلی می

 هایی که رنگی مکمل یا متفاوت از رنگ فیلتر دارنید(  رنگ خود )سوژه هم های غیر شدن سوژهثبت تر  رنگ خود و تیره هم

 شود. میدر تصویر مثبت نهایی )پزیتیو( 
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 11تصویر

 
 10تصویر                                                                      

بخش زییادی از   را مقایسه کنید. 13و  12 عنوان مثال تصاویره . بکردرا حذف ها  توان بعضی تون می ها با برخی فیلتر    

بیا اسیتفاده از ییک     13 در تصیویر  .الریزه استوشود بدلیل وجود نور پ دیده می (12در تصویر )انعکاس هایی که در آب 

از تصیویر حیذف    از آن ی ناشیی ها ها و بخش زیادی از تون انعکاس و در نتیجه گردیدهحذف  نور پوالریزه ،فیلتر پوالریزه

 است. شده

 
 19تصویر
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 13تصویر                                                                            
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  تی پذیرش کنتراس دامنه 

 

 Exposure»و  «Latitude»، «Dynamic range» ظییر نکیه بیا اصیطالحاتی     «کنتراسیت ی پیذیرش   دامنیه »   

range» چیه  و عکاسیی دیجیتیال    دهید نگیاتیو ییا دوربیین تصیویربرداری      شاخصی است که نشان میی  شود، می نامیده

تمیامی تیون هیای    ای کیه   و به طور کامل بازسازی کنید، بیه گونیه    بدرستیتواند  کنتراستی را میمیزان ای با چه  صحنه

شان بازسازی شوند. بیه  جزئیاتمناطق تاریک و نواحی بسیار روشن صحنه در تصویر با حفظ کامل بافت و صحنه از جمله 

اسیتاپ باشید، ایین دوربیین تنهیا خواهید        9در یک دوربین تصویربرداری « ی پذیرش کنتراست دامنه»عنوان مثال اگر 

از  تیر  کماستاپ دیافراگم یا  9ترین نواحی صحنه  ترین و روشن ه بین تاریکبازسازی کند ک بدرستیای را  توانست صحنه

در غیر این صورت بخشی از نیواحی تییره ییا روشین صیحنه در تصیویر        ،اختالف روشنایی وجود داشته باشد مبزان، این

د شد. بنابراین هر قدر در نگاتیو یا دوربینی ایین دامنیه   نبازسازی خواه جزئیاتبدون بافت و  کاملِ بصورت سیاه و سفید

های پر کنتراسیت خواهید داشیت.     در ثبت درست و کامل صحنه یتر بیشباشد، نگاتیو یا دوربین مذکور توانایی  تر بیش

ر شیرایطی  . دبه دوربین دیگر متفیاوت اسیت  )و دیجیتال( این دامنه از یک نگاتیو به نگاتیو دیگر یا از یک دوربین ویدیو 

بهترین راه حیل بیرای ثبیت کامیل و      ،نگاتیو یا دوربین باشد« دامنه پذیرش کنتراستِ»بیشتر از « کنتراست صحنه»که 

ی پیذیرش   دامنیه »و متناسیب بیا   دهییم  از طریق نورپردازی کنتراسیت صیحنه را کیاهش     درست صحنه این است که 

 .نماییمدوربین  نگاتیو یا« کنتراستِ
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   ی متناسب با متنبردار فیلم 

 

ای از این فیلم پیرزنی صبح هنگام در خیابیان مقابیل ییک زنیدان بیه انتظیار        فیلمی هستید. در صحنه بردار فیلمشما 

هیای سیال در حیبس بیوده اسیت آزاد       صبح شود و تنها کس و کارش، یگانه فرزندش که سال 8ایستاده است تا ساعت 

کنید؟ دوربین را  انتخاب میلنزی زینید؟ چه گ بندی نمایی از این پیرزن چه اندازه نمایی را بر می شود. شما برای ترکیب

دهیید؟ نیوردهی، رنیگ، مییزان      دهید و احتمیاالً چیه حرکیت دوربینیی را انجیام میی       در چه موقعیت یا ارتفاعی قرار می

دهید تا تصویرتان بتواند اشتیاق زایدالوصیف   های تصویر را به چه شکل آرایش می ، عمق میدان و سایر شاخصهکنتراست

 نشان دهد؟را ی او  برای دیدار فرزند و شادمانی و امید به بار نشستهرا پیرزن 

ای از این فیلم، پیرزنی صبح هنگام در خیابان مقابیل ییک زنیدان بیه انتظیار       فیلمی هستید. در صحنه بردار فیلمشما 

ها تحمیل   سال ی تنها کس و کارش، یگانه فرزندش که دو شب پیش پس از صبح شود و جنازه 8ایستاده است تا ساعت 

ی قبیل اسیت، تنهیا داسیتان کیامالً       و شخصیت همانند صیحنه ن لوکیشزندان مرده است را تحویل بگیرد. زمان رویداد، 

، لنیز نمیا،    گزینید؟ اندازه ی قبل را بر می بندی نمایی از پیرزن همان شیوه دگرگون شده است. آیا شما این بار در ترکیب

انتخیابی شیما در ایین صیحنه نییز مشیابه       سایر تکنییک هیای   ی دوربین، نوردهی، رنگ، عمق میدان و  موقعیت و زاویه

حسیاب او و نهاییت تنهیایی و     تنگیی بیی  ی پیرزن، دل ادن امید از کف رفتهی قبل خواهد بود؟ یا شما برای نشان د صحنه

 ی قبل بر خواهید گزید؟ ی تصویرسازی متفاوتی را نسبت به صحنه کسی او شیوه بی

ی و نورپردازی، با ذکر دو مثال بردار فیلمی  برجسته استادانی و بردار فیلماز مدیران  ،محمدرضا شریفی ،مرحوم استادِ

ی ثابت و محدودی از فنون و  ی صرفاً مجموعهبردار فیلمکرد که  میرا یادآوری ی بسیار مهم  دانشجویان این نکتهبه فوق 

هیا   ها و موقعیت ی داستان در همه و صحنه ها، ها فیلمتمام  ی نیست که بتوان به طریقی مشابه آن را در ترفندهای اجرای

ی تصویرسیازی و   تیرین شییوه   ی بیه معنیای ییافتن مناسیب    بیردار  فییلم ها به کیار بسیت. بلکیه     ی شخصیت و برای همه

ی فیلم، با حیسِ   ترین با چه چیز؟ با اندیشه قترین و منطب اما مناسب ؛ترین فنون و ترفندهای ساخت تصویر است منطبق

و بیا سیاختار رواییی داسیتانِ     اثیر  نامه، با مقتضیات نمایشی  فیلم در  یات شخصیت، با موقعیت ترسیم شدهصحنه، با ذهن

 فیلم.

د و ی فییلم را داشیته باشی    ییده نامه ییا دریافیت کامیل ا    قدرت تحلیل فیلم بایددر گام نخست  بردار فیلمبه این ترتیب 

درونماییه و حیس و حیال     ،کامیل  یشکلاز تجربیات و دانش خود در راه ساخت تصویری که به  یهای بعد سپس در گام

 کند، بهره جوید. داستان فیلم را منعکس 

هنیر   کارشناسان فنی بیی  و نه صرفاً بردار فیلمآرزو داشت شاگردانش هنرمندانی  ،که خدایش بیامرزد،  استاد مرحوم ما

 باشند.
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    دوربین روی دست 

 

های اولیه باعث شده  های نخستین پیدایش سینما حجیم و سنگین بودن و طراحی نه چندان مطلوبِ دوربین در سال

ای  حرکت دوربینِ ویژه اگربود که دوربین اغلب در جایگاهی ثابت قرار گیرد و از منظری ثابت صحنه را تصویر کند. 

ای یا با استفاده از وسایل متحرک معمول )نظیر ماشین، قایق و ...( در نهایت دقت و  الزم بود با ابزارهای حرکتی حرفه

کارانه و  ای محافظه حرکت دوربین اغلب به شیوهای حذف هر گونه لرزش و ناپایداری، گرفت و بر ظرافت صورت می

 شد. میانجام دقیق 

های سبک و نسبتاً کوچک امکان به دست  وری ساخت دوربین و طراحی دوربینها و پیشرفت فنا ت سالبا گذش

تر و جسورتر با استقبال از این اتفاق از نماهای لرزان، ناپایدار، ناشکیبا و  سازان جوان گرفتن دوربین فراهم شد و فیلم

ای کردند. در این میان مستندسازان،  ی و بیانی ویژههای نمایش استفاده« دوربین روی دست»پرتحرک دوربین در حالت 

از  ،سازان جوان مستقل هالیوودی و فیلم زرق و برق رسازی پُ در سینما، مخالفان فیلم« گرایی واقع» طرفدار فیلم سازانِ

ودن نرم و روان ب» ،ساختارشکن . این هنرمندانِاستقبال کردند« دوربین روی دست»این امکان بیانی جدید یعنی 

را به هیچ « فخامت و ایستایی دوربین»و « متری ی میلی شده کشی های دقیق خط بندی ترکیب»، «وربینحرکات د

پویا و پرتحرک آن و  ستفاده از دوربین لرزان و تصاویرگرفتند و با به دست گرفتن دوربین تمایل خود را به ا

 های شکل یافته در لحظه نشان دادند. بندی ترکیب

و ها کار در خیابان های تعقیب و گریز پلیس و تبه حنهبرای افزایش تنش و تحرک در ص 1«رتباط فرانسویا»در فیلم 

استفاده شده است. در چنین ساختار پویا و تعمداً خشنی دوربین « دوربین روی دست»ی  های مترو از شیوه داالن

دوربین در پی پنهان کردن حضور ٬ر قدیمیکا کشد و برخالف سبک کامالً کالسیک و محافظه حضور خود را به رخ می

های دیگر نامناسب تلقی  هایی که در فیلم های مشابه، بسیاری از جلوه خود در فیلم نیست. از این رو در این فیلم و فیلم

 Headزیاد بودن»، «لنزی خورشید به داخل  تابیدن نور ناخواسته» ها وجود دارد، نظیر شوند و اصرار بر حذف آن می

Room»  شود و  دیده می «های شدید دوربین در برخی نماهای بسیار پرسرعت کاهش وضوح موضوع به دلیل لرزش»و

 ها نشده است. تالشی برای حذف یا اصالح آن

 

 «ارتباط فرانسوی»نمایی از فیلم 

 

 وِن رویزمَنبردار: اُ فیلم ؛کارگردان: ویلیام فرید کین .1
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تلفیق  از« مستند گونه بودن تصاویر»و « زیر نظر داشتن مظنون»برای القای حس « ارتباط فرانسوی»در فیلم 

استفاده شده  «زوم سریع»و  «Swish Pan»گر و خودنمای دوربین نظیر  و برخی حرکات جلوه« دوربین روی دست»

 است.

ما و تلویزیون ما صورت گرفته در سین« دوربین روی دست»تکنیکِ از  ای  های خالقهکاربردگذشته های  در سال

 از جمله: است،

دوربین »ی  تصاویر جنگ ایران و عراق به شیوهتمام  های نبرد باعث شده بود  ی صحنه ویژههای  موقعیتاقتضای  -1

ی تصویری مردم ما از جنگ با تصویری لرزان، پرتحرک، پویا و با  ثبت شود. از این رو خاطره« روی دست

 ی شکل یافته عجین شده است. های در لحظه بندی ترکیب

ع مقدس در کارهای داستانی خود برای باورپذیر شدن تصاویرشان برخی نماها یا سازان دفا به همین دلیل برخی فیلم

 اند. ی کردهبردار فیلم« دوربین روی دست»ی  های فیلم خود را به طریقه سکانس

یا سکانس ورود  3«کیمیا»ی فیلم  نمای افتتاحیه -یا سکانس 1«سرزمین خورشید»فیلم ی نخست  به یاد آوریم نیمه

شدن تصاویر و مشابهت کامل این  هگون برای مستند« دوربین روی دست»از  را که 2«سفر به چذابه»فیلم به گذشته در 

 ها با مستندهای جنگی به ویژه مستند روایت فتح استفاده شده است. فیلم

تعمداً از هر گونه پرداخت فانتزی یا به اصطالح بزک کردن « فقر»برای القای مفهوم  3«میهمان مامان»در فیلم  -3

فیلم که به دلیل محدودیت  ضرباهنگتر کردن  چنین برای پویاتر و سریعخصوص و همتصویر پرهیز شده است. در این 

دوربین روی »ی  فیلم به طریقهنماهای این تمام ، اندازهای بصری متفاوت الزامی بوده ی و نبود چشمبردار فیلممحل 

 ی شده است.بردار فیلم« دست

اماکن و فضاهای اطراف ما تقریباً تمام کید بر وجود نگاهی غریبه در أبرای ت 9«ای در میان ما غریبه»در سریال  -2

ه یا ب «نقطه نظر»نماهای تمام و از این رو  گردیدهدانیم کیست روایت  کسی که نمی (P.O.V)فیلم از نگاه لرزان  همه

 تصویربرداری شده است.« دوربین روی دست»ی  به شیوه P.O.Vعبارتی 

ها افزوده و طبق معمول  ی داستان و اضطراب موجود در روابط شخصیت البته این تمهید بر تنش عصبی کننده

 یا حرکات سریع زوم و پن و ... تلفیق شده است.« دوربین کج»گاه با « دوربین روی دست»

و ابزارهای  و الکترونیک اپتیکیفنون، امکانات  ،به دست گرفتن دوربین گذشته استزمان که از ی در طی سالیان

ی این  اما در کنار همه ؛کم کرد« دوربین روی دست»های دوربین در حالت  شده است تا بتوان از لرزشابداع متعددی 

مطلوب تلقی شود و کاربرد زیبایی  ممکن استبیانی ویژه خود  تأثیرها و ناپایداری دوربین با  ها گاه همین لرزش تالش

 شناسانه داشته باشد.

 

 

 

 

 بردار: محمد آالدپوش ؛ فیلم.کارگردان: احمدرضا درویش 1

 بردار: محمود کالری ؛ فیلم. کارگردان: احمدرضا درویش3

 بردار: فرهاد صبا ؛ فیلم.کارگردان: رسول مالقلی پور 2

 بردار: تورج منصوری فیلم ؛.کارگردان: داریوش مهرجویی 3

 ؛ تصویربردار: بهزاد دورانیکارگردان: احمد امینی .9
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   پرسپکتیو فشرده 
 

1عمقِ«ادراک بیننده از میزان   
های پیش زمینه و پس  ی سوژه تصویر به چند عامل از جمله به تفاوت یا تشابه اندازه »

بیننده  و پس زمینه در تصویر کم و بیش هم اندازه دیده شوند، های پیش زمینه ی تصویر وابسته است.اگر سوژه زمینه

ی پس  از سوژهتر  زمینه بزرگ ی پیش ولی اگر سوژه ،اس خواهد کردو عمق تصویر را کم احس این دو را چسبیده به هم

 رؤیتقابل  عمقِ میزان بیننده این دو را دور از هم و عمق تصویر را زیاد ادراک خواهد کرد. زمینه در تصویر دیده شود،

»پرسپکتیو« ،تصویر را اصطالحاً
تصویری با  زیادی دارد، رؤیتتصویری که عمق قابل نامند. می »نمایی اژرف« یا 3

»پرسپکتیو فشرده« تصویری با کمی دارد، رؤیتو تصویری که عمق قابل  2«پرسپکتیو عمیق«
شود. برای  نامیده می 3

ی وجود دارد بردار فیلمپردازی و  ی طراحی صحنه، نور های متعددی در حوزه راه سازی پرسپکتیو،  شی یا فشردهعمق بخ

 wide»اگر دوربین به صحنه نزدیک و لنز مورد استفاده  ی دوربین است. تغییر لنز و فاصله ،ها ترین آن که معمول

angle» استفاده مورد لنز و صحنه از دور دوربین اگر و بود خواهد شده اغراق و عمیق ،باشد پرسپکتیو «tele 

photo» سن یا عیبی نفسه حُ بودن پرسپکتیو فی «فشرده«یا  »عمیق« تخت خواهد شد. و فشرده ٬باشد پرسپکتیو

ی آن  شود.میزان مناسب عمق برای هر تصویر، به نوع بیان و کاربردهای زیبایی شناسانه برای تصویر محسوب نمی

کندتر از واقعیت احساس  9فشرده است، حرکت سوژه به سمت دوربینایم که وقتی پرسپکتیو  وابسته است.بارها شنیده

ی در تأثیرتر از واقعیت به نظر خواهد رسید.از چنین سریع شود و زمانی که پرسپکتیو عمیق است، چنین حرکتی  می

»فارغ التحصیل«فیلم 
)قهرمان «نبِ» ی زیبایی شناسانه شده است.در سکانس انتهایی این فیلم، به خوبی استفاده 3

پس با تمام  آورند. می اش را به عقد رقیب در د عالقهیابد که دور از چشم او در کلیسایی، دختر مور می در 7داستان(

از این رو  دور واقع است، برساند. نسبتاًای  کند که پیش از اتمام مراسم، خود را به کلیسا که در فاصله می وجود تالش

ن برای راه ایستد.تالش ب می باز رفتناما چند خیابان مانده به کلیسا، ناگاه ماشین او از  ،کند دیوانه وار رانندگی می

مابقی مسیر را با تمام توان و با سرعت هر چه  داند جای درنگ نیست، می ماند. او که نتیجه می انداختن ماشین، بی

با یق است که آیا بن به موقع خواهد رسید؟ آیا دود. در این دقایق از فیلم بیننده درگیر این نگرانی و تعل میتر  تمام

 موانع بسیار )دوری راه،خراب شدن ماشین و...( قهرمان داستان موفق خواهد شد؟ وجود

است که در آن، بن در پیاده روی ثبت کرده در ادامه کارگردان برای به اوج رساندن این نگرانی و تعلیق، پالنی را   

دود.دور بودن دوربین از صحنه و استفاده از لنز  به سمت دوربین می سیمگی مستقیماًآخیابان با تمام توان و با سر

«Tele photo» ،به دلیل فشرده بودن  باعث شده است که تصویر، پرسپکتیوی فشرده داشته باشد. در ابتدای پالن

 ،را طی کند و به دوربین برسد رو کم است و انتظار داریم که بن با چند گام آن کنیم که عمق پیاده تصور می پرسپکتیو،

 
1. Depth 

2. Perspective 

2. Deep perspective  از  هیا بیه نسیبت زییاد شیدن فاصیله شیان        که سیوژه عمیق احساس می شود؛ اول آن الت پرسپکتیو،در دو ح

یر بیه  موجود در صحنه، مثال ریل راه آهین، در تصیو   «ی موازی شونده خطوط دور»که تر شوند و دوم آن دوربین، درتصویر کوچک و کوچک

 Diminishing»ییا   »پرسیپکتیو کاهشیی  «دییده شوند.پرسیپکتیو حاصیل از حالیت اول را      «گیرا  ی هیم  شیونده  خطیوط دور »صیورت  

perspective »یا  »پرسپکتیو هم گرایی«حالت دوم را از  و پرسپکتیو حاصل«Converging perspective» .می گویند 

4. Comperessed perspective عبارتی ه یا ب  Flat Perspective 

ست که سوژه از عمق صحنه مستقیم به سمت دوربین در حرکت اسیت ییا بیرعکس در چنیین مسییری از دوربیین دور       امنظور زمانی  .9

 شود. می

6. Graduate ( به کارگردانی مایک نیکولز و مدیریت فیلم برداری رابرت سورتیز)  

 هافمن با بازی داستین 7.
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 دود اما حرکت او به سمت دوربین کند به نظر می سریع شود؛ پرسپکتیو فشرده است و هر چند بن واقعاً گونه نمی اما این

دود اما به  کشد که این مسافت به ظاهر کم پیموده شود. بن با تمام وجود می می دی طول آید و زمان نسبتا زیا می

دارد که سرانجام  می افزاید و برای مدت بیش تری بیننده را معلق نگاه می و این بر تعلیق  داستان درو می سختی پیش

 آیا بن به موقع خواهد رسید؟

هایی  استفاده متناسب از آن، گام متعالی در وادی هنر است. نمونهاما  ،دانستن تکنیک، گام نخست در فراگیری هنر  

»دونده« توان در فیلم ایرانیِ را می »پرسپکتیو فشرده«ی  هدرخشان از کاربرد زیبایی شناسان
 .کردمشاهده  1

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به کارگردانی امیر نادری .1
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    در تعیین ریتم فیلم بردار فیلمنقش 

 

هیای تلویزییونی ییا     شیود، بلکیه در انیواع برنامیه     سن یا عیب برای فیلم محسوب نمیذاتاً حُ« ریتم»سریع یا کند بودن   

شود. اغلب تصیور میا از    تلقی می، مثبت با درونمایه ی اثر یا فیلم نامهریتم  متناسب بودن ،سینماییهای داستانی و  فیلم

ل ئوگیر را مسی   شود و از این رو اغلب تنها کارگردان و تدوین ریتم تنها به کوتاه یا بلند بودن طول زمانی نماها محدود می

گذار هسیتند، از جملیه   اثرکه افراد زیادی در چگونگی ریتم نهایی فیلم پنداریم. حال آن و تنظیم ریتم میدر ایجاد  مؤثرو 

 )تصویربردار(. بردار فیلم

 یا یک فیلم سینمایی را به سه بخش تقسیم کرد: ،ی تلویزیونی )نمایشی و غیر نمایشی( شاید بتوان ریتم یک برنامه   

 

 ریتم بیرونی (1

ی تیدارک  بیردار  فییلم ی  مقدمات آن را کارگردان در مرحله که یابد هر چند ی تدوین شکل می ریتم بیرونی در مرحله

 کنند: دیده است. سه عامل چگونگی ریتم بیرونی را تعیین می

تر ییا بلنیدتر    تواند زمان حضور هر نما را در فیلم تنظیم کند، یعنی نماهایی کوتاه گر می تدوین :الف( طول زمانی نماها

 «تمپیو »طول زمانی نماها )کیه بیه آن    ریتم را سریع می کند و ،بودن نماها تاهکواغلب می توان گفت که د. نمایانتخاب 

بیه معنیای   « نماهیای کوتیاه  »ولی به یاد داشته باشیم که لزوماً همواره  ،گذارد را بر ریتم می تأثیرگویند( آشکارترین  می

 .اثرگذار هستندت، چون عوامل دیگری نیز سنی« ریتم کند»به معنای « نماهای بلند»و « ریتم سریع»

که دو نما را به هم پیونید  و ...  Cut ،Dissolve ،Fade ،Wipeهایی تصویری نظیر  جلوه :های بصری ب( نوع انتقال

یییر و تبیدیل   به دلییل تغ  «Cut» ها همانند شوند. برخی از این )ترانزیشن( نامیده می« انتقال بصری»زنند، اصطالحاً  می

به دلیل تبدیل تدریجی نماها رییتم   «Dissolve»کنند و برخی دیگر نظیر  تر می را سریعدیگر ریتم ناگهانی نماها به یک

ای نسیبت   ثانییه ده  «Dissolve»است. ییک   مؤثرهای بصری نیز در این ماجرا  کنند. البته طول زمانیِ انتقال را کند می

شیدن   overlapشیدن ییا    cutی نماها )کند. البته نوع تبدیل صدا ای ریتم را کندتر می سه ثانیه «Dissolve»به یک 

 است. مؤثردیگر( نیز در احساس ما از ریتم  صدای نماها به یک

ایین نماهیا بیه لحیاظ     اینکیه   دهید و  گر چه نماهایی را در کنار هیم قیرار میی    تدویناینکه  :ج( کنار هم نشستن نماها

بنیدی، زاوییه و ارتفیاع     ، وضوح، عمق میدان، ترکیب، رنگکنتراستنما، پرسپکتیو،   ی )نوردهی، اندازههای تصویر ویژگی

 برنامیه ییا  و ...( چه میزان تشابه ییا تفیاوت دارنید، در رییتم نهیایی فییلم       نما ثابت یا متحرک بودن نورپردازی، دوربین، 

نسیبت بیه زمیانی کیه دو نمیا بیا       کنتراسیت  به ییک نمیای پر  کنتراست شدن یک نمای کم  Cutاست.  مؤثر تلویزیونی

به یک نمیای   «Long Shot»شدن یک نمای  Cutکند.  شوند، ریتم متفاوتی خلق می می Cutمشابه به هم ت کنتراس

«Close Up» ی مشابه به هم «نما  اندازه»به زمانی که دو نما با  نسبتCut کنید.   خورند، ریتم متفاوتی خلیق میی   می

و نورپرداز تصمیم خواهند گرفت که نماهای یک صیحنه را بیا تشیابه در خصوصییات تصیویری ییا تفیاوت در         بردار فیلم

 میؤثر کنند. این تصمیمی است که سیایر افیراد    خصوصیات تصویری ثبت کنند و به این ترتیب ریتم بیرونی را تنظیم می

 کنند. نیز اتخاذ می پردازی، طراح لباس( در ساختار تصویری نماها )طراح صحنه، طراح چهره
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 ریتم درونی (0

 شیود.  یابد و عمدتاً به سرعت حرکات موضوع و دوربین مربیوط میی   ی شکل میبردار فیلمی  ریتم درونی نما در مرحله

دوربیین بیه هنگیام    اینکیه   است،چقدر سرعت حرکت موضوع در نما اینکه  موضوع در نما ثابت است یا متحرک واینکه 

کنید.   را تعییین میی   «ریتم درونی نمیا »سرعت حرکت دوربین چه مقدار است اینکه  متحرک وثبت تصویر ثابت است یا 

تر خواهد بود. وقتی از سرعت حرکت دوربین سخن  تر باشد، ریتم درونی نما سریع هرچه حرکات موضوع و دوربین سریع

ی بصیری حاصیل از    ست، بلکه جلوهنظر نی موردی بردار فیلمسرعت جا به جایی فیزیکی دوربین در حین تنها گوییم،  می

انجام دهیم،  «Pan»در تصویر( مورد نظر است. به عنوان مثال ممکن است دو بار حرکت  رؤیتآن )سرعت حرکت قابل 

ی پَینِ   اگر در هر دو بار میزان فشار ثابتی به دستهحتی . «angle wide»لنز و یک بار با  «photo tele» لنزیک بار با 

ی بصیری حاصیله    جلیوه  نییز  و چرخش فیزیکی دوربین در هر دو بار با سرعت مشابهی صورت گییرد  دوربین وارد کنیم

 photo»لنیز  دو نما با دو سرعت متفاوت دیده خواهد شد. در نمایی که بیا  این در  «Pan»خواهد بود و حرکت مشابه ن

tele»  وارد کیادر و از آن   یتیر  بییش بیا سیرعت   صیحنه  عناصر  ،لنز ی دید محدود بودن زاویهگرفته شده است، به دلیل

 شود. دیده میگرفته ایم  «wide angle»تر از نمایی که با لنز  سریع «Pan»شوند و در نتیجه حرکت  خارج می

ست. اگیر بیا   بودن ریتم درونی و بیرونی نماهانوا  ست، مشابه و هماالجرا الزم  خت فیلم یا برنامهیکی از نکاتی که در سا

ذکر شد، ریتم بیرونی سریعی برای فیلم ایجاد کنیم اما ریتم درونی نماها کند باشید )حرکیات دوربیین و    ترفندهایی که 

ترین افیراد در  میؤثر خیورد. یکیی از    دستی ساختار فیلم بر هم میباید باشند( و یا بر عکس، یک آنچه کندتر از موضوع ها

ی تیدوین چیه نیوع رییتم      )تصویربردار( است. او باید بداند که احتماالً در مرحله بردار فیلمگیری ریتم درونی نماها  شکل

نامیه و توجیه بیه     ی دقییق فییلم   چنین با مطالعهتواند در مشورت با کارگردان و هم شود. او می بیرونی برای نما ایجاد می

دهای کاری خود را هم نوا بیا رییتم   نسبک ساختاری انتخاب شده برای فیلم این اطالعات را به دست آورد، در نتیجه ترف

هنگیام ضیبط   تواند دوربین را  می ،ه عنوان مثالب .انتخاب و اجرا نمایدکه در مرحله تدوین شکل خواهد گرفت  احتمالی

دست شوند. البته بازیگران و کیارگردان نییز در تنظییم    ریتم بیرونی و درونی منطبق و یککه حرکت دهد نما، با سرعتی 

 هستند. مؤثرماها ریتم درونی ن

کلییپ(  «)نماهنیگ »شیود،   نی نماها توجه وییژه میی  نوا بودن ریتم بیرونی و درو یکی از انواع تولیدات که در آن به هم

یِ بیردار  فییلم شود. اگر پیش از  موسیقی استفاده می از ضرباهنگریتم بیرونی و درونی آن رای منطبق ساختن ب است که

هیا   سیرعت تغیییر میزانسین   کیه  کنید   شد، ریتم موسیقی به کارگردان کمک میموسیقی آن مشخص با ،«نماهنگ»یک 

کیه  کند  ریتم موسیقی است که به بازیگران کمک میاین  ،طراحی و کنترل کند. در ضمن)حرکات موضوع و دوربین( را 

سرعت حرکیات  تا کند  کمک می بردار فیلمبه  است که سرعت حرکات خود را تنظیم کنند و در نهایت این ریتم موسیقی

کیردن تمیام ییا     «Fast Motion»ییا   «Slow Motion»توان با  ی تدوین می د. البته در مرحلهنمایدوربین را تنظیم 

 بردار فیلمو دوربین را تغییر داد و به این ترتیب خطاهای بازیگران، کارگردان و موضوع بخشی از یک نما سرعت حرکات 

حیس و حیال کلیی    جلوه و با تغییر شدید  ،اما به هر حال این نوع اصالح ،صالح کردرا در تنظیم دقیق ریتم درونی نما ا

از این رو بهتر است تنظییم دقییق رییتم     ی مورد نظر نباشد، فیلم یا برنامهب خواهد بود که ممکن است مناس نما همراه

 .انجام شودی بردار فیلمی  درونی نماها در مرحله

 

 ریتم محتوایی (9

د نظر به مخاطیب  ی مور توسط فیلم یا برنامه« واحد زمان»دانست که در « میزان اطالعاتی»توان  یریتم محتوایی را م

ای  دانسیت. برنامیه  « واحید زمیان  »در « میزان پیشرفت داستان فییلم »توان  چنین ریتم محتوایی را میشود. هم ارائه می
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تنها از یک نما تشکیل شده باشید و ایین نمیا نییز تصیویری ثابیت از       که دقیقه  29تلویزیونی را در نظر بگیرید به مدت 

العیاده کنید    رییتم درونیی و بیرونیی فیوق    اینکه  باگوید.  ای باشد که ثابت مقابل دوربین نشسته است و سخن می گوینده

و اطالعیات  کند. شیوه و سرعت بیان  عرضهدقیقه به مخاطب  29ممکن است گوینده اطالعات زیادی را در این  ،هستند

کند. اگر اطالعیات میذکور بیرای بیننیده      میزان اطالعات عرضه شده در واحد زمان را تعیین می ،نوع اطالعات ارائه شده

ای از یک فیلم با رییتم بسییار    کند که ریتم برنامه کند است. از سوی دیگر ممکن است صحنه جذاب باشد، احساس نمی

ییا کمکیی بیه پیشیرفت      ی مورد نظر اطالعاتی به بیننده ندهید  اما صحنه ،شدسریع درونی و بیرونی تدارک دیده شده با

هیایی را   تمیاً بارهیا فییلم   سریع بودن ریتم، بیننده احساس کسیالت خواهید کیرد. ح    با وجوددر این حالت داستان نکند. 

انید امیا ایین     کیل شیده های زد و خورد یا تعقیب و گریز با ریتم درونی و بیرونی سیریع تشی   که سراسر از صحنه اید دیده

به بیننده ندارند و پس از چند دقیقه جیذابیت و  جدید ی اطالعات  ها کمک چندانی در ادامه یافتن داستان و ارائه صحنه

ن نظارت را بر ریتم محتوایی دارنید امیا   یتر بیش (یا مجری)بازیگر  گر و دهند. کارگردان، تدوین دست میخود را از  تأثیر

، نورپرداز، طراح صحنه و لبیاس، طیراح   بردار فیلمی بصری نماها نقش دارند ) ولید که در تعیین جلوهسایر اعضای گروه ت

ی آهنگساز، ترکییب کننیده   )صدابردار، صداگذار،  هستندی صوتی نماها  تعیین جلوه مسئولکه  کسانیپردازی( یا  چهره

و نورپرداز با تنظیم خصوصیات تصویری نما مییزان   بردار فیلمتغییر دهند. شکل یا توانند ریتم محتوایی را  صداها( نیز می

کننید. بیه عنیوان مثیال ثبیت تصیویری پیر         و ریتم محتوایی را تعییین میی  کنترل صری قابل انتقال در نما را اطالعات ب

ننده اسیت  اطالعات قابل انتقال به بیاز به معنای دو میزان متفاوت  معیّنای  از صحنهکنتراست و تصویری کم کنتراست 

آشکاری بر هیر   تأثیرذکر است که باند صوتی فیلم  شایان گذاشت.متفاوت بر ریتم محتوایی خواهد  تأثیرو در نتیجه دو 

طول » از را مخاطبادراک  ،ویژه موسیقی. جلوه های صوتی، کالم و بگذاشتسه ریتم بیرونی، درونی و محتوایی خواهد 

دهد و البتیه   می تغییر «سرعت حرکات موضوع و دوربین )ریتم درونی(»از و  «ی()ریتم بیرونسرعت تغییر نماها نماها و 

 د.ستان )ریتم محتوایی( نیز نقش داردر میزان اطالعات ارائه شده یا مقدار پیشرفت دا
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    ِرنگ صفات 

 

)البته در اینجا شوند  می گروه تقسیمبه دو ها  ی و تصویربرداری( رنگبردار فیلمدر فرآیندهای فتوگرافی )عکاسی،    

است، نه رنگ های جسمی مثل رنگدانه ها و جوهر رنگی که در « رنگ -نور»یا به عبارتی « نور رنگی»منظور از رنگ، 

 :چاپ و نقاشی استفاده می شوند(

خالص  ( کامالGًسبز)( و B(، آبی)Rقرمز) که سه رنگِ از آنجا :(Primary colorsاولیه یا اصلی )های  رنگ -الف   

چون از  در ضمنگویند و  می «های اولیه یا اصلی رنگ»، به این سه رنگ ،آید می دسته ها سفید ب آن از ترکیب برابرِ و هستند

( نیز Additive colors)«های ترکیبی رنگ»به این سه رنگ،  ،آید به دست میدیگر های  ها تمام رنگ آن ترکیب نابرابرِ

می « آمیزش جمعی»یا به عبارتی  Additive mixingبه فرایند ترکیب رنگ های اصلی،  (.91)تصویر  شود می گفته

 گویند. 

 

 

 11تصویر 

 

ه ب «های ثانویه رنگ»های اصلی،  رنگ از ترکیب دو به دو و برابرِ :(Secondary colorsثانویه )های  رنگ -ب   

 )سرخابی یا ارغوانی(؛ از ترکیب برابر سبز و آبی، رنگِ«Magenta» ترکیب برابر قرمز و آبی، رنگِ ازد.آی می دست

«Cyan»آبی( و از ترکیب برابر قرمز و سبز، رنگِ -یا سبزای  )فیروزه «Yellow(»)سه رنگِ ،بنابراین شود. میایجاد  زرد 

درواقع هر  .شود می سیاه تولید ،این سه رنگ ترکیب برابرِاز نامند.  می های ثانویه ( را رنگYزرد)  و (C(، سیان)M)ماژنتا

رنگ  ،سفیدنور به عنوان مثال اگر از  .آید می دسته سفید بنور با حذف یکی از سه رنگ اصلی از  های ثانویه رنگ کدام از

 ( نیزSubtractive colorsهای تفریقی ) ثانویه، رنگ از این رو به سه رنگِ ،آید می دسته ماژنتا ب ،سبز را کم کنیم
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می « آمیزش تفریقی»عبارتی یا به  Subtractive mixing ،ترکیب رنگ های ثانویه به فرایند(.93)تصویر  گویند می

 گویند.

          
 10تصویر 

ایجاد کنند،  «نور سفید»رنگ های اولیه و ثانویه، دو به دو با هم مکمل هستند.هر دو رنگی که در ترکیب برابر با هم،   

و « سبز با ماژنتا»، «قرمز با سیان»( نامیده می شوند، بنابراین Compelementary colors«)رنگ های مکمل»

 حاصلهای اولیه و ثانویه های مختلف رنگ  از ترکیبها  طیف گسترده و متنوع رنگ مکمل هستند.« آبی با زرد»

 حاصلاین شش رنگ  که از ترکیب مختلف ییها چه ثانویه و چه سایر رنگ چه اصلی باشد،) شود. هر رنگ می

 مهم است: صفتدارای سه  (،دنشو می

1- Hue (مایه رنگ) :«Hue(» :هی یو»خوانده می شود»،)  اشاره دارد و نام رنگ به واسطه  «رنگ طول موجِ»به

واژه  ،در این مثال .نامند می «قرمز»نانومتر را رنگ  799 طول موجِ ،شود. به عنوان مثال می تعریف یِ آن«هی یو»

مختلف را شاهد  مایه رنگدر کنار سفید و سیاه چندین  92در تصویر است.رنگ  یِ«هی یو»کننده  بیان «قرمز»

 هستیم.

 

 19تصویر 
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3- Saturation )آن رنگ «میزان اشباع»را « سفید»: میزان ترکیب رنگ مورد نظر با )میزان اشباع رنگ 

. فرض کنید در اتاقی بر روی دیوار لکه قرمز می شود کمتربا سفید ترکیب شود اشباع آن  تر بیش ،گویند. هرقدر رنگ می

اگر در این اتاق المپ سفید رنگی را روشن کنیم تابیدن نور سفید به لکه قرمز باعث کاهش میزان  ،رنگ غلیظی وجود دارد

از در واقع منظور  .شود می اشباع خود را از دست دهد تبدیل به سفیدتمام  شود. اگر رنگی  می رنگ قرمزاشباع 

saturation، ِخلوص رنگ» میزان»(purity است ) برای .«Saturation » معادل دیگری به نام«Chroma» فام( نیز(

پرده هایی از هر رنگ که اشباع زیادی  شود. با درجات اشباع مختلف دیده می)قرمز(  مایه رنگیک  93دارد. در تصویر  دوجو

صفات می نامند.  desaturatedو پرده هایی از آن که اشباع کمی دارند را رنگ های  Saturatedدارند را رنگ های 

د به اشباع متفاوت یک نکه در گفتار عامیانه استفاده می شو («قرمز کم رنگ»و « قرمز سیر»نظیر ) «کم رنگ»و « سیر»

 د.نرنگ اشاره دار

 

 13تصویر 

2- Value )به عنوان مثال دو نامیده می شود آن رنگ ارزشِ کند،می  رنگ منعکس هر که : مقدار نوری )ارزش .

هرچند  .کنند می نانومتر یعنی رنگ قرمز تولید 799طول موج  وات را در نظر بگیرید که هر دو دقیقاً 199و  99المپ 

وات  199متفاوت هستند. در این مثال رنگ المپ  «Value»مشابهی دارند اما از حیث  «Hue» ،این دو منبع

«Value» دارد. به عبارت دیگر  یتر بیش«Value» (به میزان روشناییLightnessِیا تیرگی )(Darkness رنگ )

های  د به ارزشنشو می که در گفتار عامیانه استفاده («قرمز تیره» و« قرمز روشن»نظیر ) صفات روشن و تیره .اشاره دارد

های  رسیم. ارزش می «سیاه»به طور کامل کاهش یابد به  «Value»د. اگر در یک رنگ نمتفاوت یک رنگ اشاره دار

متفاوت یک های  ارزش 99در تصویر  نامند. می« Shade»های تیره آن را  و ارزش« Tint»روشن هر رنگ را اصطالحا 

  را شاهد هستیم.)قرمز( رنگ 

                          
 11تصویر     
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 معادل وجود دارد:  اصطالحِ چند ،«Value»برای 
 

- Intensity Color ِرنگ( )شدت 

-  Color Lightness ِرنگ( )درخشش 

-  Color Brightness ِرنگ( )روشنایی 

-  Color Luminance ِبازتابیده از رنگ( نورِ )میزان 

 

 کنیم. می را مشاهده )قرمز(یک رنگ خاص مربوط به «Value»و  «Saturation» ختلفمقادیر م 93در تصویر 

 

     16تصویر               

 

 منابع:

  1961عکاسی رنگی، داریوش گل گالب، انتشارات داریوش،  -

  1911 فرهنگ عکاسی، اسماعیل عباسی، انتشارات سروش، -

 1976 انتشارات سروش، پیروز سیار، ژان الموره، ها، صافی -

- www.cdesign8.com 



 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

262 

 

            

   ِزمان هم کنتراست  

 

های  زیاد به وضعیت پس زمینه یا سوژه ادراک ما از اندازه، درخشش و رنگ یک سوژه خاص در تصویر به میزان   

بیش از آنکه حقیقتی مطلق باشد ها  مجاور آن وابسته است. از این رو میزان کنتراست سوژه مورد نظر با سایر سوژه

را به واسطه مقایسه آن با ای  سیستم ادراکی چشم و ذهن ما خصوصیات ظاهری هرسوژهمفهومی ذهنی است. 

د قضاوت ما در کن می تغییر های مجاور سوژه مورد نظر زمینه یا سوژه . از این رو وقتی پسکند می درک مجاورهای  سوژه

، مقدار درخشش رنگ و میزان رنگ ، میزان اشباعمایه رنگمورد خصوصیات سوژه مورد نظر از جمله اندازه، روشنایی، 

توان گفت که نحوه چیدمان عناصر درون قاب تصویر بر  می کند. بدین ترتیب می تغییرها  کنتراست آن با سایر سوژه

 ̋اصطالحا ،است. به این مفهوم مؤثرتصویر نحوه ادراک ما از عمق، رنگ، روشنایی، شفافیت و کنتراست 

«Simultaneous contrast »گویند. حمید احمدی الری می «بود  کنتراست هم»یا « زمان همکنتراست »ی به معنا 

 کند: می را اینگونه تشریح زمان همکنتراست « نور و نورپردازی»کتاب در 

دانیم  می فیزیولوژیک است و ربطی به واقعیت فیزیکی و شیمیایی ندارد. -یک واقعیت روانی تر بیشمشاهده رنگ »   

 آید. رنگ سفید می تر از یک مربع سیاه به همان اندازه در متن سفید به نظر زمینه سیاه، بزرگ که یک مربع سفید در

شود. یک مربع خاکستری روشن در  می حال آنکه رنگ سیاه منقبض و جمع .کند می تراود و از مرزهای خود تجاوز می

آید. یک مربع زرد روی زمینه سفید،  می مربع روی زمینه سیاه، روشن به نظرهمین نماید ولی  می تیره ،زمینه سفید

بد. این پدیده را یا می ای رسد اما همین مربع روی زمینه سیاه، حالت درخشندگی فوق العاده می به نظرتر  تیره

 «.نامند می «زمان بود یا هم کنتراست هم»

یندهای فتوگرافیک و هنرهای آفرتمام  تر عناصر بصری در مؤثربه آرایش و ترکیب « بود کنتراست هم»درک مفهوم    

ه شده در . هرچند برخی تصاویر ارائاست« زمان کنتراست هم»هایی از مفهوم  نمونههای زیر  کند. مثال میتصویری کمک 

تمام   بهها  مفاهیم موجود در آناما  ،دهد می نشان Webرا در طراحی صفحات ها  متقابل رنگ تأثیرزیر نحوه چیدمان و 

 هنرهای تصویری قابل تعمیم است. 

 1هم اندازه است اما در مجموعه  ̋( دقیقاGroup 1 – 3) 2تا  1: دایره وسط در سه مجموعه (91)تصویر  1مثال    

. این استبزرگ  3کوچک و در مجموعه  1های اطراف آن در مجموعه  ، زیرا دایرهرسد می به نظر 3تر از مجموعه  بزرگ

 های اطرافش صورت سوژه به واسطه مقایسه آن با سوژهدهد که ادراک و قضاوت ما در خصوص اندازه هر  می مثال نشان

 گیرد.  می

 

 11تصویر 
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یکسانی  روشنایی دقیقاً (Group 1-3) 2 تا 1: مربع خاکستری رنگ وسط در سه مجموعه (93)تصویر 0مثال    

 3زیرا اختالف روشنایی آن با سطح مجاور در مجموعه  ،رسد می به نظر 2از مجموعه تر  روشن 3اما در مجموعه  ،دارند

سوژه به میزان زیادی به  دهد که قضاوت ما در مورد روشنایی و درخشش هر می است. این نشان 2از مجموعه  تر بیش

 روشنایی سطوح مجاور آن بستگی دارد. 

 

 

 10تصویر                                                                      

گذارند و در نتیجه میزان  می تأثیرگیرند بر هم  می های مکمل در کنار یکدیگر قرار : وقتی رنگ(92)تصویر 9مثال    

های  بینید قرارگیری رنگ می مثالگونه که در این  یابد. همان می ( به شکلی مشهود افزایشChromaها ) اشباع آن

 مکمل راهای  به نظر آید. این اثرگذاری متقابل رنگ تر بیشماژنتا و سبز در کنار هم باعث شده است اشباع هر دو رنگ 

توان سطحی  می متقابل دو رنگ مکمل تأثیردانست. برای کاهش « زمان کنتراست هم»یکی از مصادیق آشکار توان  می

 یا خاکستری بین این دو قرار داد. سفید، سیاه

 
 19تصویر

 ( قرارIntense Hueتندتر)ای  مایه رنگدر دل  (Weaker Hueتر) ضعیفای  مایه رنگ: وقتی (93)تصویر  3مثال    

در ای  بینیم رنگ نقره می 93گونه که در تصویر  شود. همان می تندتر ادراک مایه رنگ گیرد، متمایل به رنگ مکملِ می

سبز متمایل به صورتی به  مایه رنگکه همین رنگ در دل  رسد در حالی می ماژنتا متمایل به سبز به نظر مایه رنگدل 

آید در  می زرد، سرد و متمایل به آبی به نظر مایه رنگ( در دل Chrysoprase greenآید. همچنین رنگ سبز) می نظر
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و  99را در تصاویر ای  آید. مشابه چنین جلوه می ه زرد به نظرآبی، گرم و متمایل ب مایه رنگکه همین رنگ در دل  حالی

 بینیم. مینیز 93

 
 13تصویر

کنیم که دو مربع وسط که هر دو به رنگ بنفش  می : دراین تصویر به طرزی آشکار مشاهده(99)تصویر  1مثال    

( و Cyan)ای  فیروزههای  رنگشوند. مربع سمت چپ که در دل  می متفاوت ادراک دو رنگ( هستند به Lilacیاسی)

( Coralبهی تیره ) گلهای  راست که در دل رنگکه مربع سمت  در حالی ،رسد می آبی قرار دارد اندکی نارنجی به نظر

 آید. می آبی به نظر -و بنفش کبالت روشن قرار دارد اندکی سبز

 
 11تصویر                                                                     

متفاوت به  مایه رنگبینیم که چگونه دو  می 93: منطبق با مفهوم دو تصویر قبل در تصویر (93)تصویر  6مثال     

کنیم که چگونه دو رنگ آبی  می رسند. در این تصویر مشاهده می پس زمینه مشابه به نظرهای  رنگ تأثیرواسطه 

بر  Lapis lazuli blueو   Persian Roseبه رنگ ای  بر روی پس زمینه  deep lapis lazuli blueمتفاوت )

تفاوت این  ،رسند. نوار مستطیل باالی تصویر می ( هم رنگ به نظر  Deep thalo greenبه رنگ ای  روی پس زمینه

 شوند.    می رنگ دیده که دو مربع آبی رنگ وسط هم ر حالید دهد، می دو رنگ را نشان
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 16تصویر                                                                                 

ادراک تر  یا تیرهتر  در تصویر در تعامل با رنگ پس زمینه ممکن است روشنها  : اشکال و نوشته(97)تصویر  7مثال    

 خواهند گرفت. در تصویر تأثیر تر بیشباشد از رنگ پس زمینه  تر کوچکها  شوند. هر قدر اندازه این اشکال و نوشته

هایی که به رنگ قرمز  ( اشکال و نوشتهPal Wedgwood blueبینیم که در مقابل یک پس زمینه آبی روشن ) می

( متفاوت Chroma)( و اشباعValue)(، درخششHue)مایه رنگ( هستند با Persian rose)ای  متمایل به قهوه

های  که اشکال و نوشته در حالی، اند زمینه متاثر شده از رنگ پس تر کمتر  بزرگهای  شوند. اشکال و نوشته می ادراک

 استفادهای  بنایر این وقتی از یک شکل یا نوشته کوچک در مقابل پس زمینهآیند. می رنگ پریده به نظر تر کوچک

مورد نظر رنگ شکل یا نوشته  یدبگذارد با تأثیر تر کمرنگ پس زمینه بر رنگ شکل یا نوشته مذکور اینکه  کنیم برای می

 کنتراست شدیدتری با رنگ پس زمینه داشته باشد. 

 
 17تصویر

در تعامل با رنگ پس زمینه ممکن است متفاوت از واقعیت ادراک شود. ها  : رنگ اشکال و سوژه(98)تصویر  1مثال    

بینیم دو  می گونه که در تصویر پذیری به اندازه نسبی شکل یا سوژه مورد نظر وابسته است. همانتأثیرباز هم میزان این 

 Deepیره )( و بنفش ت  Bright Cobalt Violetبنفش کبالت روشن )های  نوار عمودی چپ و راست که به رنگ

Violetاما رنگ دو نوار افقی باال و پایین  ،زیرا رنگ پس زمینه این دو ثابت است ،شوند می ( هستند با رنگی ثابت دیده

 زیرا رنگ پس زمینه این دو متغیر است.  ،ثابت نیست
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 11تصویر

شوند به شکل اپتیکی در  می نواخت در سطح قاب تصویر توزیع به شکلی یکها  : وقتی که رنگ(95)تصویر  3مثال    

بی بر قرمز و آهای  بینیم که مربع گویند.در تصویر می می «Bezold effect»اصطالحا ای  آمیزند به چنین جلوه می هم

شوند. این  می آبی متمایل به قرمز دیدههای  قرمز متمایل به آبی و مربعهای  ای که مربع به گونه اند، شتههم اثر گذا

 است.  « زمان همکنتراست » دترین انواعِحالت یکی از شدی

 
 13تصویر

ای  صورتی رنگ به گونههای  است. توزیع مربع« Bezold effect»: این تصویر نمونه دیگری از (19)تصویر  11مثال    

از زمانی به تر  ( بر روی پس زمینه سیاه، تیرهHot pinkشود باعث شده است که رنگ صورتی ) می که در تصویر دیده

 برسد که بر روی پس زمینه سفید قرار دارد. نظر

                      
 11تصویر                                                                                   
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مجاور خود که تواند به لحاظ بصری بر ناحیه  می : یک ناحیه بزرگ به رنگ تیره یا بسیاردرخشان(11)تصویر  11مثال    

( بر Kashmir greenبینیم که ناحیه سبز رنگ ) می کم رنگ است غلبه داشته باشد. در تصویر ، ولیبه همان اندازه

 هم اندازه هستند. هرچند این دو ناحیه تقریباً .ناحیه سفید غلبه دارد

 
 11تصویر

 «روندهپیش »(، Light)روشنپُردرخشش یعنی و  ، پُراشباع(Intense)های گرم، تند : رنگ(13)تصویر  10مثال    

کم و  ، کم اشباع(Neutralized)خنثی های سرد، که رنگ در حالی ،رسند می به نظرتر  یعنی در تصویر نزدیک ؛هستند

ترکیب رنگ های بنابر این  آیند، می یعنی در تصویر دورتر به نظر ؛هستند «پس رونده» ،(Dark)تیرهدرخشش یعنی 

به رنگ ماژنتا بر  بینیم که مربعِ می 13 در تصویر تغییر دهد. ( Depth)احساس بیننده را از عمق تصویرفوق می تواند 

(، Light chartreuseروشن ) که این مربع بر روی زمینه سبزِ در حالی .آید می روشن، جلوتر به نظر روی زمینه بنفشِ

 . رسد می به نظرتر  عقب

 
 10تصویر                                                                                

خواهند   و تیره  خنثی ،کمی دارند درخششهایی که  گفته شد رنگ 13گونه که در مثال  : همان(12)تصویر  19مثال 

 سه بعدی به تصویر بدهند. ای  جلوهتوانند  می رسند و از این رو می این در تصویر دورتر به نظربود بنابر

 
 19تصویر
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شفاف  ،: اگر در تصویر دو ناحیه با مقدار رنگ برابر بر هم منطبق شوند، ناحیه انطباق(13)تصویر  13مثال    

(Transparentبه نظر ) زیرا سیان ترکیب  ،رسند می بینید که محل انطباق دوایر، شفاف به نظر می رسد. در تصویر می

 برابری از آبی و سبز، زرد ترکیب برابری از سبز و قرمز و ماژنتا ترکیب برابری از قرمز و آبی است. 

 
 13تصویر                                                                                 

پیش  ی ( سوژهValue)رنگِ ادراک ما از درخششِ ( پس زمینه برValue): مقدار درخششِ(19)تصویر  11مثال    

رنگ  همان که حالیدر  ،رسد می به نظرتر  روشن ،گیرد می تیره قرارای  گذارد. رنگ وقتی روی پس زمینه می تأثیرزمینه 

( Dark gray)بینیم که دو مربع خاکستریِ تیره می آید. در تصویر می به نظر تر روشن، تیرهای  پس زمینهبر روی 

شوند. مربع خاکستری بر روی  می هرچند در حقیقت درخشش یکسانی دارند اما در تصویر با روشنایی متفاوتی ادراک

، تیره سفید ی بر روی پس زمینه همان مربع که در حالی ،آید می به نظر و جلوتر تر و بزرگتر  روشن ،سیاه ی پس زمینه

 د. رس می به نظرتر  و عقب تر کوچک تر و

 
 11تصویر                                                                  

 از زمانی به نظرتر  سیاه، روشن ی زمینه پس بر روی( Bright thalo green)وشنر : نوار سبزِ(13)تصویر  16مثال    

 گیرد.  می سفید قرار ی پس زمینه رویرسد که  می

 
 16تصویر
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یعنی  ؛رونده هستند ( نظیر سفید، پیشHigh-Value)( و درخشانLightهای روشن) رنگ :(17)تصویر  17مثال    

( نظیر سیاه، پس Low-Value)( و کم درخششDark)های تیره رنگ که حالیدر  ،شوند می در تصویر جلوتر دیده

ها در  ( رنگValue)مقدار درخششِ تفاوت)کنتراست(بنابراین  ،شوند می دیدهتر  یعنی در تصویر عقب ؛رونده هستند

 ،رسد می به نظرتر  نزدیک ،سیاه ی بینیم که مربع سفید بر روی پس زمینه می در تصویرد.ایجاد عمق نمایتواند  می تصویر

 شود. می دورتر دیده ،سفید ی زمینهمربع سیاه بر روی پس  که حالیدر 

 
 17تصویر

ما از ادراک بر  آن، ی زمینهپس  با درخششِ یرنگسطح  هر (Value)درخششِ تفاوتِمیزانِ : (18)تصویر  11مثال    

( بر روی Carnation pink)بینیم که مربع صورتی رنگ می در تصویرابعاد سطح رنگی مورد نظر تاثیر خواهد داشت.

سفید قرار دارد. همچنین نوار سیاه اطراف  ی زمینهرسد که بر روی پس  می تر از زمانی به نظر بزرگ ،سیاه ی زمینهپس 

 شود. می مربع صورتی باریکتر از نوار سفید اطراف آن دیده

 
 11تصویر

 به نظر تر کوچک باز هم نواحی تیرهاندازه باشند،  همدر واقعیت و روشن  یرهاگر نواحی تحتی : (15)تصویر  13مثال    

با  با این حال، ، اماواقعیت هم اندازه هستنددر  زیرتصویر  راستِچپ و های در مجموعه  ی موجودمربع هارسند. می

در اما  ،استچند در واقعیت برابر  هر نیزها  حاشیه مربع سفیدِ یانوارهای سیاه پهنای شوند.  می اندازه متفاوتی ادراک

 شوند.  می متفاوت ادراکتصویر 

 
 13تصویر
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پیش  موضوعِ( Hue)مایه رنگ ادراک ما ازهای پس زمینه بر  رنگ (Chroma): میزان اشباعِ(39)تصویر  01مثال    

گیرد به صورت دو  می پر اشباع قرار دو پس زمینه مختلفِ بر رویوقتی  معیّن مایه رنگیک گذارد. می تأثیرزمینه 

گیری بر ( به واسطه قرارCoral pink)«شکل صورتی رنگ»بینیم که  می در تصویرشود. می متفاوت ادراک مایه رنگ

با دو  [(Siberian Amethyst( و بنفش)Crimsonپس زمینه هایی به رنگ الکی)]روی دو پس زمینه متفاوت 

( Duller( و کدرتر)Lighterروشن تر) ،سمت چپ در مستطیلِ« شکل صورتی رنگ.»شود می مختلف ادراک مایه رنگ

( More brilliantتر) شفاف( و Darkerتر) تاریک ،سمت راست در مستطیلِهمین شکل که  در حالیشود  می دیده

 .یافته است نمود

 
 01تصویر 

ک ما از درخشش و زمینه بر ادرا های پس ( رنگChroma)و میزان اشباعِ (Value): درخشش(31)تصویر 01 مثال   

بر روی پس ( و Brighter)تر  روشن ،پس زمینه خنثی رنگ ها بر رویدارد.  تأثیرهای پیش زمینه  رنگ میزان اشباعِ

( بر روی Carnation pink)شوند.در تصویر، مربع صورتی رنگ می ( دیدهDuller(، کدرتر )Brilliant)زمینه درخشان

صورتی بر  ن مربعِاما همی ،شود می تر دیده با اشباع کم ( وBrighter)تر روشن(، Medium gray)پس زمینه خاکستری

 رسد. می به نظر تر بیش( و با اشباع Duller، کدرتر )روی پس زمینه صورتی

 
 01تصویر 
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دو )که « توازن رنگ»و « برجسته سازی عناصر تصویر» مفاهیمِ مثال هایی ارائه شده است که]در ادامه 

 [هستند( را تشریح می کنند.« کنتراست هم بود»مفهوم مرتبط با 

تر هستند یا در  برجسته سازی: از بین همه نواحی رنگی موجود در قاب تصویر، ناحیه هایی که بزرگ ٭   

، (Hue)مایه رنگاز حیث  یتر بیشکنتراست  خود یا با نواحی مجاورِ اند قرار گرفته قابمحل بهتری از 

 زیر خواهید دیدهای  مثال دردیده خواهند شد.تر  ( دارند برجستهChroma)( و اشباعValue)درخشش

      نگی را در تصویر برجسته نشان داد.توان یک سوژه یا سطح ر می که چگونه

کنتراست شدیدی دارند صرف  ،(Hue)مایه رنگبه لحاظ ها  که با سایر قسمتقاب هایی از  : بخش(33 )تصویر 00مثال    

های  مایه رنگاز ای  بینیم که در دل مجموعه می تصویردر شوند. می برجسته دیده بشدتشان  نظر از اندازه و محل قرارگیری

کوچکی که به همین رنگ در مرکز کادر های  شود و مربع می ( برجسته دیدهCrimson)گرم الکی مایه رنگبا ای  ناحیه ،سرد

 .برجسته به نظر می آیند( North-light blue)آبی رنگای  قرار دارند به واسطه قرار داشتن بر روی پس زمینه

 
 00تصویر 

کنتراست شدیدی دارند صرف  ،(Value)به لحاظ درخششها  که با سایر قسمت قاب: بخش هایی از (32)تصویر  09مثال    

 (Value)درخششکه  رنگ هایی] Shade  ی زمینهپس  شوند.بر روی می برجسته دیده شان قرارگیرینظر از اندازه و محل 

 نامیده Tint ،دنزیادی دار (Value)درخششکه  رنگ هایی] Tintموضوعی با رنگِ  [دنشو می نامیده Shade ،دنکمی دار

رسد.  می به نظر برجسته Shadeموضوعی با رنگِ  ،Tint ی زمینهپس  بر رویاز سوی دیگر  شود، می برجسته دیده [دنشو می

های کوچکی که  ( مثلثShade light- slateبا درخشش کم )آبی نفتی تیره ای  بینیم که بر روی پس زمینه می در تصویر

به رنگ آبی یخی با درخشش ای  شوند و بر روی پس زمینه می ( برجسته دیدهTint pale aquaدارند ) یتر بیشدرخشش 

 به نظر برجسته( هستند Shade purpleهای کوچکی که به رنگ بنفش با درخشش کم ) ( مربعTint ice blueزیاد )

 .دنرس می

 
 09تصویر 
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کنتراست شدیدی  ،(Chroma)به لحاظ میزان اشباعها  که با سایر قسمت قابهایی از  : بخش(33)تصویر  03مثال    

رنگ  بر روی زمینه ای بهبینیم که  می شوند. در تصویر می شان برجسته دیده دارند صرف نظر از اندازه و محل قرارگیری

 شوند.  می برجسته دیده ،پر اشباع قرمزِهای  لکه ،سفید( سیاه یاخاکستری، نظیر  achromatic colors  )خنثی های

                                           
 03تصویر 

 دیده خواهد شد. در تصویر تر و برجسته تر مهم ،کند  را اشغال بیشتری از قاب مساحت (: رنگی که39)تصویر  01مثال    

 کند. می خودنمایی برجسته و مهمکرده است و بنابراین به شکلی  اشغالن مساحت کادر را یتر بیشبینیم که رنگ سفید  می

                                            
 01تصویر 

قرار گیرد برجسته دیده خواهد شد. قرار دادن  قاب: وقتی یک سطح رنگی در بهترین ناحیه (33)تصویر  06مثال    

قاب آن را برجسته نشان سمت چپ  -و همچنین قرار دادن آن در باال قابیک سطح رنگی در مرکز یا نزدیک به مرکز 

 تصویر را نگاه قابسمت چپ  -دهد که اروپایی ها و آمریکایی ها ابتدا باال می تحقیقات نشانبرخی )خواهد داد 

 و دایره الکی قاب قرار داردنزدیک به مرکز  که (Teal)م که مستطیلِ به رنگ سبزِ کلّه غازیبینی می تصویر درکنند(. می

به نقاط توجه و شان تبدیل  به واسطه محل قرارگیریقرار گرفته است،  قابسمت چپ  -در باال که (crimson)رنگ

  اند. برجسته تصویر شده

                                          
 06تصویر 
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 یمعیّنتوان کنتراست  می ،( در ترکیب بندیcolor balance)«توازن رنگ»توازن رنگ : برای ایجاد  ٭   

 همچنین و کرد( ایجاد Chroma)( و اشباعValue)(، درخششHue)مایه رنگرنگی از حیث بین نواحی 

زیر چگونگی دستیابی به های  . مثالدنموتوان اندازه و محل قرارگیری سطوح رنگی را آگاهانه انتخاب  می

 دهند. می توازن رنگ را نشان

در  ،شوند می برجسته دیده دارندزمینه  پس با رنگِ یکه کنتراست شدید قاب: عناصری از (37)تصویر  07مثال    

بنابر این برای تاکید بر یک  .شوند می پس زمینه دارند در پس زمینه محو که عناصری که کنتراست کمی با رنگ حالی

کم اهمیت چندان  که یک عنصرِ و برای آن کردتوان کنتراست رنگی شدیدی بین آن و پس زمینه ایجاد  می عنصر مهم

بینیم که  می زیرچپ تصویر  بخش درفی بین آن و پس زمینه ایجاد کرد.توان کنتراست رنگی خفی می به چشم نیاید

( کنتراست رنگی شدیدی دارند Crimson)الکی رنگ ی زمینه  ( چون با پسTeal)های به رنگ سبزِ کلّه غازی مثلث

(  با پس Deep orchid)های ارغوانی تیره بینیم که مثلث میزیر  راست تصویر بخششوند و در  می برجسته دیده

کنتراست کمی دارند و با ایجاد یک ترکیب تک رنگ ( Dusky red-violet)قرمزِ تیره -بنفش ی زمینه

(Monochrome.در پس زمینه محو شده اند ) 

                                                                      
 07تصویر                                             

 ،کنند می پیش زمینه و سطح پس زمینه ایجاد موضوعِکنتراست خوبی بین  ،مکملهای  : رنگ(38)تصویر  01مثال    

ندارند. در  ( چنین توانیMonochromatic and Analogous colors)های مشابه و تک رنگ که رنگ در حالی

 نظرهای گرم پیش رونده هستند و جلوتر به  )چون رنگپیش زمینه های  های گرم برای سوژه توانیم از رنگ میتصویر 

استفاده  رسند( می های سرد پس رونده هستند و دورتر به نظر )چون رنگسرد برای پس زمینه های  رسند( و از رنگ می

( با Brilliant Hot Pink)صورتی درخشانهای  مثلث گرمِ مایه رنگبینیم که  می زیرچپ تصویر  بخشدر .کنیم

( کنتراست شدیدی Chrysoprase green)روشن ایِ مغز پسته خود یعنی پس زمینه سبزِ سرد و مکملِ مایه رنگ

در دل یک ترکیب  که بینیم زیر می راست تصویر بخشدر که  در حالی ،شوند می برجسته دیدهها  دارد و از این رو مثلث

ها  باعث شده است که مثلث (Tan)زرد -ای های قرمز رنگ و پس زمینه قهوه د کنتراست بین مثلثرنگی مشابه، کمبو

 شوند.  می گرم محسوب ،مایه رنگچندان برجسته دیده نشوند زیرا هر دو 

                                                                      
 01تصویر                                            
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یا بسیار سیاه  ی زمینهپس  بر رویزیاد(  Valueروشن )رنگ هایی با های  مایه رنگقرار دادن : (35)تصویر  03مثال    

 ،ار روشنسفید یا بسی ی زمینه  پس بر رویکم(  Value)رنگ هایی با  یرههای ت مایه رنگقرار دادن و همچنین  یرهت

هایی با درخشش  که رنگ در حالی ،دکن می های پیش زمینه و سطح پس زمینه ایجاد کنتراست مناسبی بین سوژه

 Dark andروشن و تاریک )های  مایه رنگتصویری که شامل در .ین قابلیتی ندارند( چنMid-range values)متعادل

Light values)  روشنهای  مایه رنگکه  می توان دیداست، به روشنی(Light colors پیش رونده هستند و جلوتر )

 شوند. می هستند و دورتر دیده( پس رونده Dark colors)تیرههای  مایه رنگکه  در حالی ،آیند می به نظر

های  مایه رنگزمینه و  های پیش سوژه برای های روشن مایه بر اساس نکته فوق، اغلب برای ایجاد عمق در تصویر، رنگ   

زمینه  برای سطح پس یعنی سیاه، سفید و خاکستری( Achromaticیعنی رنگی و چه  Chromatic)چه تیره 

 .استفاده می شوند

( به لحاظ Dark Siberian amethyst)بنفش تیرههای  بینیم که مثلث می زیرچپ تصویر  بخشدر    

 ( کنتراست قابل توجهی دارند و از این رو برجسته دیدهPale aqua( با پس زمینه روشن خود )Value)درخشش

زمینه  ( و پسBlue -violet)آبی -بنفشهای  بین مثلثکه بینیم  می زیر راست تصویر بخشدر که  در حالی ،شوند می

 Mid- range)هایی با درخشش متعادل دانی وجود ندارد زیرا هر دو، رنگ( کنتراست چنAzure blue)آبی الجوردی

valuesچندان برجسته دیده نمی شوند. ها  ( هستند و به همین دلیل مثلث 

                                               
 03تصویر                                                                              

 

کم اشباع )رنگ هایی با های  مایه رنگزیاد( و  Chromaهایی با  پراشباع )رنگهای  مایه رنگ: (29)تصویر  91مثال    

Chroma که رنگ هایی  در حالی ،کنند می زمینه ایجادپیش زمینه و سطح پس های  کم(، کنتراست مناسبی بین سوژه

پراشباع و کم های  مایه رنگدر تصویری که شامل ( چنین قابلیتی ندارند.Mid-range chroma)با اشباع متعادل

    پراشباعغلیظ و های  مایه رنگشود که  می است، به روشنی دیده (High-Chroma and Low-Chroma)اشباع

(Brilliant or Deep Colorsپیش رونده هستند و جلوتر به نظر ) کم خنثی و های  مایه رنگکه  در حالی، آیند می

 شوند.  می ( پس رونده هستند و دورتر دیدهNeutral or Achromatic colorsاشباع )

های  مایه رنگزمینه و  پیشهای  سوژه برایپراشباع های  مایه رنگبرای ایجاد عمق در تصویر،  بر اساس نکته فوق، اغلب   

 استفاده می شوند.زمینه  سطح پس برایکم اشباع 

خنثی ای  ( با پس زمینه نقرهBrilliant redقرمز پر اشباع)های  بینیم که مثلث می زیرچپ تصویر  بخشدر    

(Neutral silverکنتراست شدیدی دارند و از این رو برجسته دیده ) زیر راست تصویر  بخشدر که  در حالی ،شوند می

زیرا هر دو  ،( کنتراست کافی وجود نداردVerdigrisسبز) ی زمینه( و پس Blue-violet)بنفش -آبیهای  بین مثلث

 رسند.  چندان برجسته به نظر نمیها  رنگ میزان اشباع متعادلی دارند و از این رو مثلث



 

 

275 

ی
دار

ربر
وی

ص
 ت

                                              
 91تصویر                                                                             

( اشکال کوچک تناسب درستی وجود داشته باشد تا value)بین اندازه و میزان درخشش باید: (21)تصویر 91مثال    

زیاد(  Value)با  و به سادگی قابل تشخیص باشند. اشکالی که رنگ روشنی رؤیتاین اشکال در تصویر به خوبی قابل 

های  مثلث تر بیشتر باشند. درخشش  کم( بایستی اندکی بزرگ Value)با  تیره ی با رنگدارند نسبت به اشکال

 راست تصویر بخش( در Tealه غازی)کلّ سبزِهای  نسبت به مثلث زیرچپ تصویر  بخش( در Turquoise)ای فیروزه

 تر باشند.  اندکی بزرگای  فیروزههای  کند که مثلث می ، ایجابزیر

                                            
 91تصویر 

در  ،شود می کم( در تصویر بسیار برجسته دیده value: یک ناحیه بزرگ با رنگ تیره )با (23)تصویر 90مثال    

در واقع بخش هایی از تصویر که  زیاد( چندان به چشم نمی آید، valueکه یک ناحیه بزرگ با رنگ روشن )با  حالی

که به رنگ آبی ای  بینیم که ناحیه می در تصویر .شوند می نواحی دارای رنگ تیره واقع تأثیردارند تحت تر  رنگ روشن

اریک تری است که به رنگ آبی ناحیه ت تأثیرتحت  تر بیش( است به دلیل داشتن درخشش Ice Blue)یخی

 شود. می ( دیدهLight slate)نفتی

                                           
 90تصویر 
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اما این  ،است رؤیتقابل « کنتراست هم بود»نوعی  زیر تصویرِ بخشِ چپ و راست: در هر دو (22صویر )ت 99مثال    

( و پس زمینه Tealه غازی)کلّ سبزِهای  بین مثلثتصویر،  در بخش راستِزیرا  است، راست شدیدتر بخشجلوه در 

های  بین مثلثتصویر،  در بخش چپِکنتراست اما  ؛وجود دارد« مکملهای  رنگ» ( کنتراستCrimsonِالکی)

 است.    تر کم( Dusky red-violet)تیره بنفشِ -( و پس زمینه قرمزTurquoise)ای فیروزه

                                         
 99تصویر                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتخاب و ترجمه شده از : 

www.huevaluechroma.com 

http://condor.depaul.edu     
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     رمتفُ»مفاهیم مرتبط با» 

 

را شکل  «فرمت ویدیو»متعددی یک  مفاهیم( موضوعی پیچیده و گسترده است. video format)«ویدیوفرمت »   

                                           کنیم:  مفاهیم مرتبط با آن را بررسی می ،«فرمت» شناختبرای .با آن در ارتباط هستند یامی دهند 

 انواع تصویر دیجیتال

 شود :  می در ابزارهای ساخت تصویر دیجیتال )کامپیوتر، اسکنر و دوربین دیجیتال( دو نوع تصویر ساخته  

 ( vector graphic« )برداری طرحِ»الف( تصویر   

در  فقطشود. چنین تصویری  می ثبتها  موضوعاشکال یعنی فرم و طرح کلی  خطوط مرزیِ فقط ،در این نوع تصویر  

 کامپیوتر قابل تولید است.

 
 «رستر طرحِ»و مقایسه آن با تصویر « برداری طرحِ»تصویر 

 

 (Raster graphic« )رستر طرحِ»ب( تصویر    

شود. به هر  می تشکیلاند  که در الگویی منظم کنار هم قرار گرفتههم اندازه  از واحدهای مربع شکلِ این نوع تصویر   

شود. اطالعات هر پیکسل در بخشی از حافظه سیستم به نام  می گفته «پیکسل»یک  ،مربع شکلهای  کدام از این آرایه

«bit –map»  ،مشخصی خواهد داشت. از این رو به این نوع تصویر نشانیذخیره شده، «bit – mapped graphic» 
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برداری  را نسبت به تصویر طرحِ یتر بیشبودن میزان اطالعات، تصویر رستر حافظه بسیار  تر بیشگویند. به دلیل  می هم

دوربین دیجیتال  (Sensor)گرِ حسرستر توسط اسکنر یا دوربین دیجیتال قابل ثبت است.  کند. تصویر طرحِ می اشغال

 ردساختار شیمیایی ندا ،نامند. این نوع آشکار ساز بر خالف فیلم می (Detectorاسکنر را نوعی آشکارساز ) گرِ حسیا 

. است CMOSیا  CCDاز نوع  ̋است و عمدتا« Solid state image sensor»الکترونیک موسوم به ای  بلکه تراشه

متشکل است ای  آرایه ،اسکنر گر حساما  ،است در سه گروه قرمز، سبز و آبی ها آرایه مشبکی از پیکسل ،دوربین گر حس

 قرمز، سبز و آبی.های  از سه ردیف از پیکسل

 
 «رستر طرحِ»تصویر 

 

 (Vertical Resolutionرزولوشن عمودی )

دهد. این  دوربین تشکیل می موجود در« نورِسطح حساس به »ی از صحنه بر روی رؤیتتصویر قابل  ، دوربین لنز   

 Electronic) «ی الکترونیک تراشه» نوعی ،ویدیوو در دوربین  «فیلم»ی، بردار فیلمدر دوربین  «سطح حساس به نور»

Chip) گر حس»ی الکترونیک،  است. این تراشه(»Sensor)  تصویرساز»یا»(Imager.نام دارد )بلورهای ، از «فیلم» در

شود. بلورهای نقره پس از نوردهی در دوربین، در  / یدور نقره(ی حساس به نور استفاده می)برومور نقره«نقرههالید »

های  این دانه هر کدام ازکنند. ( بازسازی میBase)«ی فیلم ی شفاف نگه دارنده پایه»فرآیند ظهور، تصویری بر روی 

ی  ها در نواحی مختلف فیلم و نحوه ، تجمع یا تفرق آنها د. تعداد گریننشو ( نامیده میGrain)«گرین» یک نقره،

 «گرین»ی تصویر در فیلم، یک  ین واحد تشکیل دهندهتر کوچکدهد. بنابراین،  ها، تصویر نهایی را شکل می آرایش آن

( Random)«نامنظم»و در ساختمان فیلم خام به صورت  داردای نامنظم و غیر هم شکل  فیلم، آرایه ِ است. گرین

آن  (Sharpness)«وضوحِ دقتِ»بسیار باالیی دارد، اما وضوح  د. بنابراین، تصویر حاصل از فیلم هرچندشو می پخش

همگی ی چشم انسان نیز  های بینایی در شبکیه زیرا سلول ،است شبیه عی نیست و به دید چشم انسانهندسی و تصن

 ساختاری نامنظم دارند.، شکل نبوده اندازه و هم هم

 Photosensitive)«دیودهای ریز حساس به نور»پوشیده از  ویدیودوربین  «گرِ حس»از سوی دیگر، سطح    

Diode )منظم»ای  های فیلم، با آرایهگرین برخالف  که این دیودها است»(Rasterچیده شده ) د. این دیودها ان

ذخیره شده، در توالی  کنند. این مقادیر شارژِ در خود ذخیره می یمعیّندریافتی، شارژ الکتریکی  متناسب با شدت نورِ

دهند. به هرکدام از این دیودها که  یی را شکل میویدیوو پس از ترکیب باهم، تصویر  می شوندآوری  جمع یمعیّنزمانی 
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مخفف  Pixel) شود گفته می «پیکسل»یک شوند،  یی محسوب میویدیوی تصویر  ین واحد تشکیل دهندهتر کوچک

Picture Element  است(« تصویرساز عنصرِ»به معنای. 

 
 ویدیودوربین  گر حس

 
 )همراه با فیلترهای رنگی( گر حسموجود بر سطح های  پیکسل

 

اند. این  کامال منظم چیده شدههای  ها همگی هم اندازه و هم کیفیت هستند و در ردیف ها برخالف گرین پیکسل   

هندسی و غیر طبیعی برخوردار شود.  (Sharpness)«وضوحِ دقتِ»یی از ویدیوویژگی باعث شده است که تصویر 

باشد و چه از نوع  CCD( Charged-Coupled Deviceچه از نوع ) ویدیودوربین  گر حسدرواقع، 

(Complementary Metal-Oxide Semiconductor )CMOSی پیکسل در  ، از تعداد قابل توجهی آرایه

 ویدیوی تصویر  ها که در نهایت یک خط از خطوط سازنده شود. به هر ردیف از پیکسل های منظم، تشکیل می ردیف

باشد، تصویر  تر بیشها «خط اسکن» شود. هرچه تعدادِ ( گفته میScan Line)«خط اسکن»شود، یک  محسوب می

و در نتیجه ارتفاع  گر حس، اما بر روی هم ارتفاع ها افقی هستند«خط اسکن»هرچند  وضوح باالتری خواهد داشت.
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 «رزولوشن عمودی»دوربینی، تصویر یا در هر ها «خط اسکن» به همین دلیل، به تعدادِ و دهند تصویر را تشکیل می

(Vertical Resoloutionمی ) .گویند 

 
 

 Standardبلکییه بییه فرمییت )  ،شییود ی کیفییی دوربییین مربییوط نمییی  بییه نییوع یییا رده  «رزولوشیین عمییودی»    

Definition/High Definition )(SD/HD) ِیا سیستم (PAL  یاNTSCدوربین بستگی دارد ). عنوان مثیال،   به

شین  رزولو»برودکسیت،   چه حرفه ای یا وباشند خانگی  ، چهPALسیستم  و SDفرمت  با ییویدیوهای  ی دوربین همه

 :ییویدیوپخش تصویر های  به انواع سیستم کنیممشابهی دارند. در اینجا الزم است اشاره کوتاهی  «عمودی

- NTSC : ستم پخش تلویزیونی که در آمریکیای شیمالی، ژاپین و منیاطق دیگیری از جهیان اسیتفاده       سی این 

 The National Television Standards)«کمیتیه ملیی اسیتانداردهای تلویزییونی    »تحیت نظیارت    ،شیود  میی 

Committee  .30خط تشکیل شده است و در هر ثانییه   525تصویر از  هر فریمِدر این سیستم، ( استاندارد شده است 

شیود. ایین سیسیتم دامنیه      می فیلد( تولید 59.94 ،تر فیلد )به تعبیر دقیق 60فریم( یا  29.97 ،تر فریم )به تعبیر دقیق

 دهد. می پوشش PAL( گسترده تری را نسبت به سیستم  color gamut)رنگِ

- PAL : سیسییتم PAL  کییه مخفییف«Phase Alternating Line»  اسییت در اروپییا ، آسیییا، تعییدادی از

تصویر از  هر فریمِ ،در این سیستمشود.  می کشورهای آمریکای التین و برخی نقاط دیگر جهان از جمله در ایران استفاده

 شود.   می فیلد تولید 50فریم یا  25خط تشکیل شده است و در هر ثانیه  625

- SECAM : هیای   جمهیوری  ، فرانسیه  در تلویزییونی  اسیتاندارد  شود می استفاده تر کم امروزه که سیستم این

بود که پیس از   SECAMستم تلویزیونی در ایران نیز پیش از انقالب سی. بود آفریقایی کشورهای برخی و سابق شوروی

 625اسیت و هیر فیریم آن از     «Sequential Coleur Memoire»مخفیف   SECAMتغییر کرد.  PALانقالب به 

نظییر   «Broadcast»های  شود. هیچ کدام از فرمت می فیلد تولید 50فریم یا  25خط تشکیل شده است و در هر ثانیه 

HDCAM ،Betacam SP  وDigital Betacam  سیستمSECAM کنند. شتیبانی نمیرا پ 

 

 های گوناگون، به شرح زیر است: رزولوشن عمودی در فرمت   

]خطوط خط آن فعال است 575. البته از این تعداد، تنها با وضوح استاندارد PALدر سیستم « خط 625» (الف   

( حامل In-active Lines)یعنی خطوط غیرفعال مابقی خطوط و ( شامل اطالعات تصویرActive Lines)فعال فریم

 .اطالعات جانبی تصویر هستند[
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 خط آن فعال است. 480البته از این تعداد، تنها  .با وضوح استاندارد NTSCدر سیستم « خط 525»( ب   

 شود.(  گفته می SDیا به عبارتی  «با وضوح استاندارد ویدیو»)به دو فرمت باال، اصطالحا    

 .معمول HDفرمت در « خط 720»( ج   

 گویند. نیز می Full HDبه این فرمت اصطالحا .ارژینال HDفرمت در « خط 1080»( د   

 

خط است. این  1080 از تر ها بیش د که رزولوشن عمودی آننوجود دارنیز دیجیتالی های  دوربینگروهی از البته    

برای تبدیل تصاویر تولیداتی که جلوه کامپیوتری گسترده ای نیاز دارند و همچنین برای فیلمبرداری ها،  دوربین

نمایش فیلم تولید و )روشی جدید در  سینماییدیجیتالی فیلم های نمایش تولید و  و در ضمن برایبه فیلم  دیجیتال

کار گرفته  به انجامید( و به حذف کامل نگاتیو از چرخه تولیدات سینمایی خواهد گسترش است دنیا در حالکه در 

شوند  ( نامیده میDigital Cinematography Camera)«های دیجیتال سینمایی دوربین»ها،  این دوربینشوند. می

   ،Arri Alexa  توان به یها م ی این دوربین را دارند. از جملهو باالتر  2k، 4kو توانایی تولید تصاویری با کیفیت 

RED   وBlack magic  .اشاره کرد 

 
 Arri Alexaدوربین                                                            

 رزولوشن افقی

آید. به  پدید می «خط اسکن»شوند، یک  منظم کنار هم چیده می ها در یک ردیف افقی به شکل کامالً وقتی پیکسل   

های تشکیل  هر چه تعداد پیکسلشود. گفته می «افقیرزولوشن » ،«خط اسکن»های موجود در هر  عداد پیکسلت

تفکیک و بازسازی جزئیات ریز سوژه خواهد داشت.  در یتر بیشباشد، دوربین توانایی   تر بیشها «خط اسکن»ی  دهنده

آید.  دست می به تر بیشتصویر افزایش یابد، تصویری با وضوح و اطالعات  ها در هر خطِ بنابراین، هرچه تعداد پیکسل

 ،ن، به خود دوربین نیز وابسته استدوربی رزولوشن افقی عالوه بر نوع فرمت یا سیستمِ میزانِ برخالف رزولوشن عمودی،

کنند،  خط کار می 575با  یعنی SDفرمت با و  PALممکن است دو دوربینی که هر دو در سیستم  ،عنوان مثال به

بندی کیفی  مهمی که در رده عواملی داشته باشند. یکی از رزولوشن افقی متفاوت و در نتیجه کیفیت تصویری متفاوت

ای، برودکست و  ای، حرفه خانگی، نیمه حرفه یِ ها به پنج رده و تقسیم بندی آن «ویدیودیجیتال و های  دوربین»
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یزان متفاوت است، اما م ویدیوهای  دیجیتال سینمایی نقش دارد، رزولوشن افقی دوربین است. رزولوشن افقی در دوربین

 هر فرمت به شرح زیر است: ای و برودکستِ های حرفه آن در دوربین

  .(NTSCو  PALسیستم) SD فرمتدر « خط هر پیکسل در 720» الف(   

 .معمول HD فرمتدر « پیکسل در هر خط 1280» ب(   

 .ارژینال HD فرمتدر « پیکسل در هر خط  1920»( ج   

 است. 1440هر خط های  خط اما تعداد پیکسل 1080تعداد خطوط  HDVدر فرمت 

 
 مختلفهای  مقایسه ابعاد تصویر )رزولوشن عمودی و افقی( در فرمت

 

 ،کنید می گونه که مشاهده آید. همان می دست به ها مجموع پیکسل ،هر دوربین با ضرب رزولوشن افقی و عمودیِ   

، (MP 0.5)از نیم میلیون پیکسل  تر کم(، 480×720یا  720×575) SDدر فرمت  ویدیوهای دوربین  مجموع پیکسل

 ارژینال HDو در فرمت  (مگاپیکسل میلیون پیکسل)یک یک تقریباً ،(720×1280معمول ) HDدر فرمت 

نسبت به  ویدیوها در دوربین  بودن تعداد پیکسل تر کمحدود دو مگاپیکسل است. یکی از دالیل  (،1080×1920)

 یمعیّن میزانهای تلویزیونی امکان ارسال  جا که فرستنده یی است. از آنویدیوهای عکاسی، بحث ارسال تصاویر  دوربین

بسیار زیاد باشد، میزان اطالعات تصاویر  ویدیوهای دوربین  از اطالعات در واحد زمان )ثانیه( را دارند، اگر تعداد پیکسل

ی تلویزیونی در ارسال  ممکن نخواهد بود. ظرفیت فرستنده که ارسال تصاویر یافتویدیویی آنقدر افزایش خواهد 

های تلویزیونی  پخش در فرستنده گویند. محدودیت پهنای باندِ می «پهنای باند پخش»اطالعات تصویری در هر ثانیه را 

SD های تلویزیونی  زیر یک مگاپیکسل باشد. هرچند پهنای باند در فرستنده ،ها کند که تعداد پیکسل ایجاب میHD 

های عکاسی و  از دوربین تر کمباید  ویدیوها در دوربین  چنان تعداد پیکسلاما همتر شده است،  گسترده SDنسبت به 

 شود.  تر کمهر چند ممکن است این محدودیت در آینده  ،حداکثر دو میلیون پیکسل باشد

 

 (Scanning typeاسکن )نوع 

 در )فیلم( تابیده و «سطح کانونی»شود، نور عبور کرده از لنز، روی  ی وقتی شاتر باز میبردار فیلمدر دوربین    
 

  
ثانیه  

سپس شاتر به مدت  ،شود کامل ایجاد می یک فریمِ
 

  
شود و در این مدت بخش دیگری از فیلم خام  ثانیه بسته می 
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شاتر دوباره به مدت  ،سوم مرحلهدر  و گیرد قرار می (Gate)«دوربین  دریچه»پشت 
 

  
و فریم دوم با  شود میثانیه باز  

ی  افتد، که نتیجه بار در ثانیه اتفاق می 24گیرد. عمل باز و بسته شدن شاتر  ی نور به فیلم خام شکل می باره برخورد یک

ی همزمان بردار فیلمیک فریم در دوربین های  تمام بخش که.مهم است بدانیم فریم کامل در هر ثانیه است 24آن، ثبت 

 «فرآیند اسکن» ،نه آبه تدریج و خط به خط است که ب ویدیواما تشکیل هر فریم در دوربین  ،دگیر می با هم شکل

 .گویند می

ها متناسب با میزان نوری که دریافت  پیکسل ،تابد می گر حسبر سطح  ویدیودوربین  وقتی نور عبورکرده از لنزِ   

ها را  پیکسل ،گر حساز باال و سمت چپ شود و  میوارد کار ای  شوند. سپس سامانه شارژ می یمعیّنکنند به میزان  می

آوری  این مقادیر شارژ جمع .کند آوری می ها را جمع و مقادیر انرژی الکتریکی ذخیره شده در پیکسل اسکن ،خط به خط

ی را تشکیل یویدیوو یک فریم تصویر  دنشو میبا هم ترکیب  دنبه حساب می آیکه در واقع اطالعات تصویری  شده

گفته  «اطالعات اسکنفرایند جاروب یا »، گر حس اطالعات از روی ( خط به خطScanِ)«خوانشِ»بنابراین به دهند. می

 گیرد: میصورت به دو شیوه  ویدیوهای  در دوربین «اسکن فرایند»شود. می

- interlace scan )اسکنِ درهم بافته( 

- Progressive scan )اسکنِ پیش رونده( 

 

نخست  ،آوری اطالعات ی جمع شود، سامانه نمایش داده می iکه با عالمت اختصاری  «interlace» الف( در اسکنِ    

با هم آوری شده  جمع الکتریکیِ، مقادیر انرژی گر حسو با رسیدن به انتهای  نماید میرا اسکن  گر حس خطوط فردِ

زوج و فرد  «نیم فریمِ»، از دو interlace یک فریمِ)شود  تولید می «میدان»یا به عبارتی یک  «نیم فریم»و یک  ترکیب

 فرد )میدانِ «م فریمِنی»( که به آن شود گفته می Fieldیا  «میدان»یک ها،  فریم نیمبه هر یک از  کهشود  تشکیل می

 ،کند اسکن اطالعات را شروع می گر حس. سپس سامانه با تاخیر بسیار کوتاهی دوباره از باال و سمت چپ گویند فرد( می

بدین ترتیب دوربین  ،زوج )میدان زوج( خواهد بود «نیم فریمِ»کند. نتیجه تشکیل  اما این بار خطوط زوج را اسکن می

. نمایش این تصاویر بر روی کند ( تولید میمیدان 50) نیم فریم 50 ،کند فریم تولید 25جای آنکه در هر ثانیه مثال  به

ترین دلیل پیدایش این نوع  ها خواهد بود. مهم جایی پیوسته نیم فریم گر نیز به همین شکل و با جابه ی نمایش صفحه

هایی پر  توان فریم محدود است نمی «پهنای باند پخش». وقتی ه استبود «پهنای باند پخش» اسکن غلبه بر محدودیتِ

 به تعدادِ ،جای فریم اما اگر دوربین به ؛شود ها ناممکن می زیرا ارسال آن ،کیفیت و با حجم اطالعات تصویری باال داشت

اطالعات یک فریم کامل را دارند( ممکن خواهد بود.بدین  نیمی ازها )که  نیم فریم تولید کند ارسال نیم فریم ،دو برابر

در . کردپخش  نیز تر را ، تصاویری پرکیفیت«پهنای باند پخش» توان بدون افزایشِ ی این نوع اسکن می واسطه تیب بهتر

به تماشاگر نشان  یتر بیش یتصویرواحدِ دو برابر  ،«Progressive» نسبت به اسکنِدر این نوع اسکن، چون  ضمن

  آید. به چشم میتر  فریم( حرکات سوژه در تصویر نرم 25جای  میدان به 50شود )مثال  داده می

 

آوری اطالعات به  ی جمع شود، سامانه نمایش داده می Pکه با عالمت اختصاری  «Progressive» در اسکنِ ب(   

آوری  رسید، مقادیر شارژ جمع گر حسکند و وقتی به انتهای  را اسکن می گر حس شکلی پی درپی خطوط زوج و فردِ

سکن فریم بعدی را آغاز گیرد. سامانه پس از تاخیری کوتاه ا و یک فریم کامل شکل میمی شوند شده با هم ترکیب 

 .شود تولید می کامل «فریم»یک ، «نیم فریم» دو جای به ،اسکن هر بارین ترتیب در ه اکند. ب می
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interlace scan                                                                         

 

 
Progressive scan              

 

های نخست پیدایش تلویزیون باز  است و به سال تر بیش «Progressive»لحاظ سیر پیدایش، قدمت اسکن  به   

اما در  ؛و رواج یافت شدابداع  «interlace»های بعد برای غلبه بر محدودیت پهنای باند پخش، اسکن  گردد. در سال می

یی پر کیفیت ویدیوهای  مطرح شده است و اکثر دوربین «Progressive»های اخیر به دالیلی دوباره اسکن  سال

 هر دو نوع اسکن مجهز هستند. به  امروزی
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 :توان به موارد زیر اشاره کرد می «Progressive»اسکن مزیت های از جمله   

سازان  به فیلم بسیار رایج شده است. بسیاری از فیلم ویدیوهای اخیر بحث تبدیل  الف( به دالیل اقتصادی در سال  

به منظور نمایش در سالن سازی نهایی،  آمادهتصویربرداری کنند و پس از  ویدیوشان را با دوربین  دهند فیلم ترجیح می

 ،تر است مناسب «Progressive»برای این منظور، اسکن .شیمیایی( تبدیل کنند)تصویر فتو آن را به فیلمهای سینما، 

ثبت کرده باشیم، به هنگام تبدیل الزم است که دو نیم فریم مجاور در  interlaceیی را با اسکن ویدیوزیرا اگر تصویر 

عنوان یک فریم کامل بر روی فیلم ثبت شوند. اگر سوژه   به تاگویند(  می deinterlacingهم تلفیق شوند )به این کار 

ها  به هنگام تلفیق نیم فریم جا شده باشد، ثبت این دو نیم فریم اندکی جابه زمانیِ فاصلِ در حد ،به هنگام تصویربرداری

شود. به این خطای  های سوژه در تصویر دچار خردگی می کامال بر هم منطبق نخواهد شد و در نتیجه لبه آن تصاویر

 در صورتی که از اسکنشود. ( گفته میCombing artifact)«ای خطای دندانه شانه»یا  «Edge/Tear» ،تصویری

«Progressive» های فیلم تبدیل  یی کاملی داریم که بدون چنین خطایی به فریمویدیوهای  ماستفاده کنیم، فری

 د.نشو می

  

 
Combing artifact 
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چاپ کنیم یا نمایش دهیم بهتیر   «عکس»یی یک فریم خاص را جدا و آن را به صورت ویدیو یب( اگر بخواهیم از پالن   

زیرا در غیر این صورت مجبیور بیه تلفییق     ،باشیم کرده تصویربرداری «Progressive»را با اسکن  ورد نظراست پالن م

در خواهیم بود که در صورت متحرک بودن سوژه بیه هنگیام ثبیت تصیویر،      مجاور و ساخت یک فریم کامل دو نیم فریمِ

 دیده خواهد شد. «ای شانهدندانه خطای »هایی نظیر عکس حاصله خطا

 «Progressive»اسیکن   ،«Freeze frame»و  «Slow motion»ورت یی بیه صی  وییدیو ( برای نمایش تصاویر ج   

 است.تر  مناسب

دهید کیه از    میی  این پدیده زمیانی رخ . است «Moire pattern»ی  پدیده ،( یکی از مشکالت رایج در تصویربردارید   

چنیین حیالتی نیوعی هالیه     در  کنیم. می نزدیک به هم تصویربرداری خطوط نازک موازیِزیاد مثال  جزئیاتبا های  سوژه

 «Progressive» تیوان از اسیکن   شود.برای کاهش این خطای تصویری میی  متحرک رنگی در بین این خطوط دیده می

( اسیت بیه نیام    گر حسن نوعی فیلتر اپتیکی پشت لنز )مقابل قرارداد ،یگر برای کاهش این پدیدهروش د] استفاده نمود

 .[.شود نامیده می OLPF ( که به اختصارOptical Low-Pass Filter) «فیلترپایین گذر اپتیکی»

 
که  «Twitter» و «ای شدن خطوط مورب در تصویر پله»به معنای  «Aliasing»خطاهای دیگری نظیر  در ضمن   

 خواهد شد. تر کم Progressiveد نیز در اسکن ندر تصویر لرزان دیده شو ،متحرک قیِشود خطوط اف باعث می

(، تصاویر CRTهای  )تلویزیونگرهای قدیمی پالسما برخالف نمایشو  LCD ،LEDگرهای جدید نظیر  ( نمایشھ   

«Progressive» دهند.    را بهتر نمایش می 

سازی  تر قابل فشرده دارد و ساده «interlace»رزولوشن عمودی باالتری نسبت به  ،«Progressive»( تصویر و   

(Compression .است ) 
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 )سمت چپ( و تصویری نسبتا اصالح شده )سمت راست( Aliasingبا خطای  یتصویر

 

ثبت شده فریم به فریم مورد  یک پدیده، الزم است که فیلمِ یِبردار تصویر( در تحقیقات علمی و نظامی، پس از ز   

های  تک تک فریمتا بهتر است  «Progressive»ی  مطالعه قرار گیرد. برای چنین منظوری تصویربرداری به شیوه

 بتوان صورت داد.ها  آن بر رویتری  ی دقیق د و مطالعهنباشتر  حاصله واضح

 

 مشکالتی نیز دارد از جمله: «Progressive»البته اسکن    

ارسال  [ها نسبت به نیم فریم )دو برابر( تر بیشاطالعات  میزانِبا ]کامل های فریم  ،پخشجا که در الف( از آن   

 نیاز است . یتر بیشبه پهنای باند  «Progressive»شود، برای پخش تصاویر  می

زیرا  ،کاهش یابد «stop» تقریبا به میزان یک ویدیوشود که حساسیت دوربین  باعث می «Progressive»ب( اسکن   

به دو برابر نور ها  شارژ تمام پیکسلدر یک زمان باید شارژ و خوانش شوند و از این رو برای ها  پیکسل تماماین روش  در

 نیاز است  «interlace»نسبت به اسکن  تر بیش

. اسیت  «interlace»نیم فیریم در اسیکن    هرزمان ثبت  دو برابرِ ،«Progressive»( زمان ثبت هر فریم در اسکن ج   

 ،«interlace»زمان ثبت هر نیم فریم در اسکن  ، PALعنوان مثال در سیستم  به
 

  
و زمیان ثبیت هیر فیریم در     ثانیه  

 ،«Progressive»اسکن 
 

  
متحرک تصویربرداری کنیم، سیوژه  ای  شود که اگر از سوژه ثانیه است. این تفاوت باعث می 

)ممکین اسیت سیوژه ثابیت و دوربیین       دیده شود (Blurred)«گیکشید»با اندکی  «Progressive» مذکور در تصویرِ

نیوعی از اسیکن    بیرای رفیع ایین حالیت،     در تصویر دیده خواهد شد(.ها  در این حالت نیز کشیدگی سوژه ،متحرک باشد

«Progressive» کند. این فرمت خاص برای سیستم  ها را در کسر کوتاه تری از ثانیه ثبت می ابداع شده است که فریم

PAL،  50فرمتp  و برای سیستمNTSC،  60فرمتp 50شود. فرمت  نامیده میp    به این معنا است کیه دوربیین در

بیه جیای    هیا  زمان ثبت هرکدام از این فیریم  در نتیجه .کند ثبت می «Progressive»فریم کامل با اسکن  99هر ثانیه 

 آنکه
 

  
ثانیه باشد،  

 

  
فریم کامل با اسکن  39نیز آن است که دوربین در هر ثانیه  60p . معنای فرمتخواهد بودثانیه  

«Progressive» که  جای آن ها، به زمان ثبت هرکدام از این فریمدر نتیجه، که  کند ثبت می
 

  
ثانییه باشید،    

 

  
ثانییه   

ر نتیجیه  و دتیر  ثابیت  ها  ی متحرک در تک تک فریم سوژهکه شود  ها باعث می تر شدن زمان ثبت فریم کوتاه .خواهد بود
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 99تمیام   از  60p یا 50pپس از تصویربرداری با فرمت اگر  دیده شود.و وضوح بهتر  تر کمگی در نمایش نهایی با کشید

و  50p دو فرمیت  از گاه هخواهد شد )ک slow motion ،تصویر به هنگام نمایش ،فریم تولید شده استفاده کنیم 39یا 

60p برای دستیابی به تصویر  نه به منظور دستیابی به تصویر واضح تر بلکهslow motion اگیر از   شیود( و  می استفاده

متحرک در تصیویر  های  تصویر سرعت طبیعی خواهد داشت اما وضوح سوژه ،تولید شده استفاده کنیمهای  نیمی از فریم

 خواهد بود.  تر بیش

نیز استفاده کیرد ولیی    30pو  25p های می توان از همان فرمت progressiveتصاویر  البته برای کاهش کشیدگیِ   

از سرعت شیاتر  باید ( 25p)فرمت  Palدر سیستم ̋ مثال انتخاب نمود، Frame rateسرعت شاتر انتخابی را دو برابر 
 

  
 

( از سرعت شاتر 30p)فرمت  NTSCثانیه و در سیستم 
 

  
 استفاده کنیم.ثانیه  

 
  50pفرمت                                                                       

تعداد واحدهای  ( دو برابرِها ه شده در ثانیه )نیم فریمئارا یویرتصواحدهای تعداد  ،«interlace»چون در اسکن  (د   

نرمی حرکات سوژه  ،فریم( 25میدان در برابر  50 ̋است )مثال)فریم ها(  «Progressive»اسکن تصویری ارائه شده در 

شبیه به  «Progressive»تصاویر جلوه  ،است و البته به همین دلیل تر کم progressiveدر تصویر حرکات دوربین یا 

 است. (Cine likeیا به عبارتی  Film look) سینمایی تصاویر

 

 PsF (Progressive segmented Frame) 

سیرعت   کننیده  ضبط اما بخشِ ،را دارد «Progressive»دوربین توانایی تولید تصاویر  گر حس ،ها در بعضی از دوربین   

فیلد اطالعات دارد بنیابراین  هر ر بدو برا «Progressive»ندارد )هر فریم  «Progressive»های  برای ثبت فریم کافی

عمیل  « interlace» کننده تصویرِضبط از سیستم تر  دو برابر سریع دبای «Progressive» سیستم ضبط کننده تصویرِ

د )هیر فیریم   نی ندار «Progressive»پهنیای بانید کیافی بیرای انتقیال تصیاویر        ،خروجیی دوربیین  هیای   یا پورت ،(کند

«Progressive» دو برابر پهنای بانید   بایدانتقال های  خروجی و کابلهای  راین پورتبفیلد اطالعات دارد بناهر ر بدو برا

نیوعی از اسیکن   در چنیین دوربیین هیایی    بیه همیین دلییل     ،د(نبیرای انتقیال چنیین تصیویری داشیته باشی       یتر بیش

«Progressive» شود که به آن  می استفادهPsF  اسکن(«Progressive»  تقسیم شده فریمِبه شیوه ی) گوینید  می. 

کند اما مدارهای الکترونیک بعیدی هیر کیدام از     می است و فریم تولید «Progressive» ،دوربین گر حسدر این حالت 

کنند. هیر کیدام از ایین     می را پیش از خروج از دوربین یا ارسال به بخش ضبط کننده به دو نیم فریم تقسیمها  این فریم

)یعنی فیلدها( اشتباه نشیوند.   «interlace»حاصل از اسکن های  ند تا با نیم فریمنام می segmentیک را ها  نیم فریم

مجاور در دو لحظه زمانی متفاوت )با اندکی تاخیر ییا تقیدم نسیبت     در این است که دو فیلدِ «سگمنت»و  «فیلد»تفاوت 

 اندکی تغییر موقعیت خواهند داشت اما دو سیگمنتِ مجاور  فیلدِدو متحرک در های  بنابراین سوژه و اند به هم( ثبت شده

جیاور  م دو سیگمنتِ در متحیرک  های  بنابراین سوژه و اند یعنی در یک زمان ثبت شده ،اند مجاور از یک فریم حاصل شده

بیر   ،را در هم تلفیق کنیم تیا ییک فیریم ایجیاد شیود     « سگمنت»به همین دلیل اگر دو  .تغییر موقعیتی نخواهند داشت

 PsFاسیکن  هیای   از جملیه ویژگیی   رخ نخواهید داد. « خطای دندانه شیانه ای »خطاهایی نظیر  ،«فیلد»خالف تلفیق دو 
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نییز دییده خواهید     نجابینیم در ای می ( که در فیلمjudderزیرا لرزش خفیفی ) ،شباهت ظاهری تصویر آن به فیلم است

  شد.

 
PsF 

 

به لحاظ پشتیبانی از شیوه های خروجی های  پورت کننده وضبط  بخشبا  گر حسدر برخی دوربین ها، ممکن است    

 یا تنها «interlace»تواند تنها  می دوربین )اسکن ذاتی دوربین( گر حسنوع اسکن در مختلف اسکن، متفاوت باشند.

progressive .پشتیبانی می کندها هر دو نوع اسکن را  آن گر حسدوربین هایی که یا هر دو حالت باشد 

Switchable تصاویر فقط بخش ضبط کننده دوربین ممکن است بتواند د.نشو می نامیدهinterlace  ،یا عالوه بر آن

خروجی دوربین های  . پورتکندضبط نیز را  «progressive»تصاویر ممکن است بتواند یا را ضبط نماید  PsFتصاویر 

را انتقال دهند  PsFیا عالوه بر آن، تصاویر  «interlace»ممکن است بتوانند تنها تصاویر  iLINKو  HD-SDI نظیر

 کنند.منتقل نیز را  «progressive»تصاویر ممکن است بتوانند یا 

 

Frame rate  وField rate  

تم بینایی انسان سدر سی (Persistence of Vision) «دید پسماندِ»   
 

  
هیر تصیویر، پیس از     یعنی اثیر  ؛ثانیه است 

کنار رفتن آن از مقابل دیدگان ما تا 
 

  
  خواهد ماند. اگیر پییش از اتمیام ایین پسیماندِ     باقی ثانیه در ذهن  

 

  
ای،  ثانییه  

در نتیجیه دو تصیویر   و  شیود  می، تصویر دوم و پسماند تصویر اول در ذهن ما تلفیق شوداده تصویر دیگری به ما نشان د

دوربیین  شیبیه   وییدیو ی ییا دوربیین   بیردار  فیلمدوربین یک تصویر واحد ادراک خواهند شد. نمایش داده شده به صورت

دیید   ماندِکند. به دلیل پسی  ثبت می [امجز ثابتِهای  ()عکسفریم ]ی متحرک، تصاویر ثابت  یعنی از سوژه ؛عکاسی است

متحیرک  ، ولی صورت یک تصویر واحد در ذهن ما بهآیند،  پی در پی به نمایش در می ،مجزا یها است که وقتی این فریم

دید در سیستم بینایی انسان  ماندِسجا که پ بنابراین از آن.می شوندادراک 
 

  
ی ییا  بیردار  فییلم هیای   ثانیه است، دوربیین  

نییز حیداقل در    ویدیوگرهای  یا نمایشکنند و پروژکتورهای نمایش فیلم حداقل در هر ثانیه ده فریم ثبت  داییی بویدیو

یی درهیر  وییدیو ی یا بردار فیلم. به تعداد فریمی که دوربین تا تصویر متحرک ادراک شود هر ثانیه ده فریم نمایش دهند

ی وییدیو گوینید. در   میی  «Frame rate»یا به عبیارتی    FPS( Frame Per Secondکند، اصطالحا ) ثانیه ثبت می

«interlace» های ثبت شده در هر ثانیه «میدان»شود، به تعداد  ثبت می جای فریم، نیم فریم چون به، «Field rate» 

 یتر شبیهای  یعنی در هر ثانیه فریم ؛باالتری داشته باشند FPSیی، ویدیوی یا بردار فیلمهای  گویند. هر قدر دوربین می
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در هر ثانییه نمیایش    یتر بیشهای  نیز فریم ویدیوگرهای  پروژکتورهای نمایش فیلم یا نمایش ها ثبت کنند و به تبع آن

امیا بیه دالییل اقتصیادی در      .شید خواهید  تر  و نرمی حرکات سوژه در تصویر افزون  تر بیشوضوح تصویر متحرک  ،دهند

 .داردهایی در این زمینه وجیود دارد تا هر عددی مهیا نیست و استان FPSامکان افزایش  ویدیوسینما و به دالیل فنی در 

FPS ( 1927تا 1895استاندارد در سینمای صامت)، 24 ،کنیون( ا تیا  1927از در ثانیه و در سیینما نیاطق )  فریم  16 

بیه   ییویدیوفرمت ها و سیستم های مختلف در  «Field rate»و  «Frame rate»استانداردِ  است.بوده فریم در ثانیه 

 شرح زیر است:

 50معیادل  « Field rate»، کننید  کیار میی   «interlace»و با اسیکن   PALکه در سیستم  ویدیوهای  الف( دوربین   

 کنند.   نیم فریم ثبت می 50یعنی در هر ثانیه  ،دارند

معیادل  « Frame rate» کننید،  کیار میی   «Progressive»و با اسکن   PALکه در سیستم  ویدیوهای  ب( دوربین   

 کنند. فریم کامل ثبت می 25یعنی در هر ثانیه  ،دارند 25

 60معیادل   «Field rate» کننید،  کیار میی   «interlace»و با اسیکن   NTSCکه در سیستم  ویدیوهای  ج( دوربین   

 کنند. نیم فریم ثبت می 60یعنی در هر ثانیه  ،دارند

معیادل  « Frame rate»کننید،   کیار میی   «Progressive»و با اسکن  NTSCکه در سیستم  ویدیوهای  د( دوربین   

 کنند.   فریم کامل ثبت می 30دارند یعنی در هر ثانیه  30

اما این  ،شود می فریم در ثانیه ذکر 30فیلد و  NTSC، 60در سیستم  «Frame rate»و  «Field rate»هرچند    

 :عبارت است از NTSCدقیق در سیستم  «Frame rate»و  «Field rate» .هستنداعداد تقریبی 

 «فریم در ثانیه 30فریم در ثانیه به جای  29.97و  فیلد در ثانیه 60فیلد در ثانیه به جای  59.94»                 

 24به جای  ،منطبق باشند NTSCقرار است با سیستم  تصویربرداری می شوند و 24pفرمت  ی که دربرای تصاویر   

از جمله دالیلی که برای این کاهش شود. می فریم در ثانیه در نظر گرفته 23.98معادل  «Frame rate»فریم در ثانیه، 

این است که وقتی این  ،ذکر شده است NTSCدر سیستم  «Frame rate»و  «Field rate»چند صدمی در 

برای ارسال اطالعات رنگ نیاز  یتر بیشسیستم از وضعیت سیاه و سفید به رنگی تبدیل شد برای آنکه پهنای باند 

دست آمده در پهنای باند را به اطالعات ه کم کردند و فضای خالی ب «Frame rate»و  «Field rate»نباشد اندکی از 

 رنگ اختصاص دادند. 

بط تصویر داشتند نی تنها در یک فرمت خاص توانایی ضبودند، یع« تک فرمت»دوربین های ویدیویی قدیمی همگی    

های متنوعی تصویربرداری  با فرمت هستند، یعنی می توانند Multi-format یی جدیدویدیوهای  از دوربین اما بسیاری

. هستندیک فرمت خاص  دهنده  نشان خوریم که هرکدام رمیاصطالحاتی ب ها به از این رو در منوی این دوربین ،کنند

، عبارتند دارنداشاره در هر فرمت  Field rateیا   Frame rateن ورزولوشن عمودی، نوع اسکبه این اصطالحات که 

 از:

خط افقی تشکیل شده است،  1080تصویر از  ،است PALهای  : در این فرمت که مختص دوربین1080/50iالف(    

 کند. میدان ضبط می 50است و دوربین در هر ثانیه  interlaceاسکن از نوع 

خط افقی تشکیل شده است،  1080است، تصویر از  PALهای  که مختص دوربین این فرمت : در1080/25pب(    

 کند. فریم ضبط می 25است و دوربین در هر ثانیه   progressive از نوع اسکن

 خط افقی تشکیل شده است، 720 تصویر از ،است PALهای  این فرمت که مختص دوربین : در720/25p( ج   

 کند. فریم ضبط می 25است و دوربین در هر ثانیه   Progressiveاسکن از نوع 
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 اسکن خط افقی تشکیل شده است، 720 تصویر از ،است PALهای  این فرمت که مختص دوربین : در720/50p( د   

برای ، Progressive.در این نوع تصویر کند فریم ضبط می 50است و دوربین در هر ثانیه   Progressiveاز نوع

در اثر حرکت دوربین یا سوژه( زمان ثبت هر فریم از تصویر شدن  Blurredگی سوژه در تصویر )کاهش کشید
 

  
ثانیه  

به 
 

  
 ثانیه کاهش یافته است. 

 خط افقی تشکیل شده است، 1080 تصویر از ،است PALهای  دراین فرمت که مختص دوربین :1080/50p(ھ   

، Progressiveدر این نوع تصویر  .کند فریم ضبط می 99است و دوربین در هر ثانیه  Progressiveاسکن از نوع 

در اثر حرکت دوربین یا سوژه( زمان ثبت هر فریم از تصویر شدن  Blurredگی سوژه در تصویر )برای کاهش کشید
 

  
 

ثانیه به 
 

  
 ثانیه کاهش یافته است. 

 

 شوند. معمولی محسوب می HD،  «د»و  «ج» های فرمت  و ارژینال HD،  « ھ»و  «ب»و  «الف»های  فرمت

 

خط افقی تشکیل شده است،  1080است، تصویر از  NTSCهای  : در این فرمت که مختص دوربین1080/60i( و   

 کند.  میدان ضبط می 60است و دوربین در هر ثانیه interlace اسکن از نوع 

خط افقی تشکیل شده است،  1080است، تصویر از  NTSCهای  : در این فرمت که مختص دوربین1080/30p( ز   

 کند.  فریم ضبط می 30است و دوربین در هر ثانیه Progressive اسکن از نوع 

خط افقی تشکیل شده است،  720تصویر از  ،است NTSCهای  : در این فرمت که مختص دوربین720/30p( ح   

 کند. فریم ضبط می 30است و دوربین در هر ثانیه Progressive اسکن از نوع 

خط افقی تشکیل شده است.  720است، تصویر از  NTSCهای  : در این فرمت که مختص دوربین720/60p( ط   

، Progressiveدر این نوع تصویر  .کند فریم ضبط می 60است و دوربین در هر ثانیه Progressive کن از نوع اس

در اثر حرکت دوربین یا سوژه( زمان ثبت هر فریم از تصویر شدن  Blurredگی سوژه در تصویر )برای کاهش کشید
 

  
 

ثانیه به 
 

  
 ثانیه کاهش یافته است. 

خط افقی تشکیل شده است.  1080است، تصویر از  NTSCهای  در این فرمت که مختص دوربین :1080/60p(ی   

، Progressiveدر این نوع تصویر  می کند. فریم ضبط 60است و دوربین در هر ثانیه Progressive اسکن از نوع 

در اثر حرکت دوربین یا سوژه( زمان ثبت هر فریم از تصویر شدن  Blurredگی سوژه در تصویر )برای کاهش کشید
 

  
 

ثانیه به 
 

  
 ثانیه کاهش یافته است. 

 

 شوند. معمولی محسوب می HD، «ط»و  «ح»های  فرمتارژینال و  HD، «ی»و  «ز» ،«و»های  فرمت

 

ه خط افقی تشکیل شد 575تصویر از  ،است PALهای  مختص دوربین و SDدر این فرمت که  :575/50i( ک   

 کند. میدان ضبط می 50است و دوربین در هر ثانیه interlace است، اسکن از نوع 

خط افقی تشکیل شده  480تصویر از  ،است NTSCهای  مختص دوربین و SD: در این فرمت که 480/60i( ل   

 .کند میدان ضبط می 60است و دوربین در هر ثانیه  interlace است، اسکن از نوع 
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خط افقی تشکیل شده است،  1080تصویر از  ،شود محسوب میاورژینال  HD: در این فرمت که 1080/24p( م   

در این  Frame rateجایی که کند. از آن فریم ضبط می 24است و دوربین در هر ثانیه  Progressiveاسکن از نوع 

ترین فرمت برای تبدیل  مناسباین فرمت ی )سینمایی( است، بردار فیلمهای  استاندارد در دوربین FPSفرمت معادل 

 به فیلم است. ویدیو

به ترتیب  24pو  60i ،30pشوند ممکن است به جای   می مربوط NTSCفوق که به های  در آن دسته از فرمت   

 ذکر شده باشد. 23.98و   29.97،  59.94

 

 ؟کنیماستفاده  دباال کدام را در چه موقعیتی بایهای  که از بین انواع فرمت خواهد بوداین سوال مطرح  همواره   

  پاسخ این سوال در موقعیت های مختلف، متفاوت خواهد بود:   

تصویری که جلوه معمولِ یک تصویر ویدیویی را داشته باشد، ) اگر هدف شما تولید تصویری است با جلوه طبیعی -   

( و  pal)برای سیستم  50i ،بهترین فرمت ،که تنها قرار است در تلویزیون نمایش داده شود (باشد Video lookیعنی 

60i  برای سیستم(NTSC .است ) 

جلوه  به دنبال آن هستید کهکنید اما  می یی تولیدویدیواگر تصویری را برای تلویزیون یا پخش از هر نوع رسانه  -   

تصویری ویدیویی که همانند تصاویر سینمایی، کشیدگی و لرزش داشته باشد، یعنی تصویر تصویر به فیلم شبیه باشد )

film look 24 ،ها ( بهترین فرمتباشدp ،25p 30 وp است . 

 است. 24p ،ترین فرمت به فیلم مناسب ویدیوبرای تبدیل  -   

پرسرعت )وقتی که های  سوژه از Normal motionتصویربرداری یا برای  slow motionتصویربرداریِ برای  -   

وضوح و حداکثر نماید( با حداقل کشیدگی و  می کنند یا دوربین به سرعت حرکت می بسیار سریع حرکتها  سوژه

 است. 60pو  50p ،ها ترین فرمت مناسب ،جزئیات

فیلد  60فریم و  30دقیقا  NTSCدر سیستم  Field rateو  Frame rateهمانگونه که پیش از این اشاره شد  -    

،  23.98pبه ترتیب  60iو  24p  ،30pهای  به جای گزینه NTSCبرای سیستم ها  از این رو در برخی دوربین ،نیست

29.97p  59.94وi  را برای پخش در سیستم  تصویریوجود دارد که وقتیNTSC بهتر است از این  ،کنیم می آماده

 کنیم.استفاده ها  گزینه

 

   گر حسی  اندازه

 

در رزولوشن  گر حسجا که ابعاد نباشد، اما از آن مؤثردر نوع فرمت  دوربین مستقیماً گرِ حسی  هرچند شاید اندازه   

 های ، امکان جاگذاری پیکسلگر حسنقش داشته باشد. با افزایش ابعاد می تواند است، در نوع فرمت نیز  مؤثرافقی 

بدون آنکه افزایش تعداد پیکسل ها منجر به کوچک شدن آنها شود و  ،شود در هر خط از تصویر فراهم می یتر بیش

شان گر حسی قطر  را با اندازه ویدیوهای  آنقدر اهمیت دارد که گاه دوربین عامل. این مشکالتی نظیر نویز ایجاد نماید

 معموال در ابعاد ویدیوهای  دوربین گر حسکنند.  گذاری می نام
 

 
  ،  

 

 
 ،  

 

 
  ،  

 

 
  و  

 

 
 Micro Fourاینچ و همچنین   

Third  وsuper 35  ... شود.  ساخته میو 
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 و عکاسی ویدیوهای دوربین های گر حساز  چند نمونه                                            

 

 نسبت ابعاد قاب 

گاه  نامند. می (Aspect ratio)«قاب تصویر نسبت ابعادِ»به عرض قاب را قاب ی ارتفاع  در هر تصویری، نسبت اندازه   

بنابراین نسبت ابعاد تصویری  ،«نسبت عرض به ارتفاع قاب تصویر»را برعکس نیز می نویسند یعنی « قاب نسبت ابعادِ»

 می نویسند. 1:2هم به شکل و  2:1را هم بصورت  آن استارتفاع  که عرض آن دو برابرِ

 

 

 

 یویدیویسینمایی و « نسبت های ابعاد»سه نمونه از                                                 
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 عنوان مثال: به ،رو هستیمگوناگون روب ابعادهای در تصاویر سینمایی با نسبت    

 ارتفاع قاب است.  برابرِ 1.33، قاب ویر عرضِدر این تص :[(Academic apertureکادر آکادمی )] 1:1.33الف(    

 ارتفاع قاب است. برابرِ 1.85قاب،  در این تصویر عرضِ :[(Wide screenپرده عریض )] 1:1.85ب(    

این فرمت با ارتفاع آن است. برابرِ 2.66 قاب، عرضِ تصویر این در :[(Cinemascopeسینما سکوپ )] 1:2.66ج(    

 نیز ارائه می شود. 1:2.35نسبت 

 
 «ابعاد قابهای نسبت » چند نمونه از

    

های متنوعی وجود  تر، روش های عریض ( به قابقاب آکادمین از قابی با نسبت ابعاد معمول )در سینما برای رسید   

 عبارتند از:ها  دارد. دو مورد از این روش

با دو  (Gate)دوربین ی هایی از باال و پایین دریچه و پوشاندن بخش)لنز کروی( الف( استفاده از لنزهای معمول    

های  گویند. قاب می (Matte process)«گذاری فرآیند نقاب» ،روشِ ثبت تصویر عریضی فلزی سیاه رنگ. به این  تیغه

 خواهند داشت. 1:1.85و  1:1.66ی نظیر  آیند، نسبت ابعاد دست می عریضی که از این روش به

آیند، نسبت  دست می هایی که از این روش به بدون تغییر در گیت دوربین. قاب Anamorphiceب( استفاده از لنز    

لنز آنامورفیک چشم انداز گسترده صحنه را در راستای  ،خواهند داشت. در این شیوه 1:2.66و  1:2.35ابعادی نظیر 
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ثبت شده بر روی نگاتیو های  در نتیجه فریم ،دهد می آن را بر روی گیت معمول دوربین جای سازد و میافق فشرده 

از اصل خواهند  بلندتر ارتفاعیت شده بر روی نگاتیو ثبهای  یعنی سوژه ؛( خواهند بودDeformation)اعوجاجدچار 

دهند.  می بر روی پروژکتور نمایش نیز لنز آنامورفیک قرار ،سینماهای  در سالن یفیلم چنینداشت. به هنگام نمایش 

عریض  «نسبت ابعاد»در نتیجه تصویری با  د )از فشردگی بیرون می آورد( وکن می تصویر را در راستای افق باز ،این لنز

فرآیند » ثبت تصویر عریض، به این روشِگسترده و بدون اعوجاج نمایش داده خواهد شد. و زاویه دیدِ

 ( می گویند.Anamorphic process)«امورفیکآن

 
                                                             Anamorphic process          

اپتیکی  -هایی صرفا مکانیکی دستگاه ،ی و پروژکتورهای نمایش فیلم در سینمابردار فیلمهای  جا که دوربیناز آن   

متنوعی دست  ابعادهای توان با تغییراتی در ساختمان اپتیکی لنزها یا تغییر در ابعاد گیت دوربین به نسبت  هستند می

تصویر  ارائهجا که فرآیند . اما از آناست  سینما رواج داشتهتاریخ در یافت و از این رو استانداردهای متنوعی دراین زمینه 

راحتی هر نسبت ابعاد قابی را برای  توان به یی از ثبت و تدوین تا ارسال و نمایش، فرآیندی الکترونیک است، نمیویدیو

 :رایج استدو استاندارد در این زمینه در حال حاضر در نظر گرفت و  ویدیوتصویر 

 در) است واحد چهار آن عرض بگیریم، نظر در واحد سه را تصویری چنین ارتفاع اگر :ی معمول(ویدیو) 3:4الف(    

 گر حس ذاری شده است(. بین عرض و ارتفاعگ گونه نام این ویدیواست که در  1:1.33 همان ،نسبت این واقع

تصویر  نمایش درستِکنند نیز همین تناسب سه به چهار وجود دارد. البته برای  هایی که در این فرمت کار می دوربین

 باشد. 3:4گر نیز باید  ی نمایش پخش تلویزیونی و نسبت ابعاد صفحه ، 3:4یی ویدیو

واحد است  13واحد در نظر بگیریم، عرض آن  5اگر ارتفاع چنین تصویری را  :(Wide screenی ویدیو) 9:16ب(    

 گر حسگذاری شده است(. بین عرض و ارتفاع  گونه نام این ویدیواست که در  1:1.77همان  ،)در واقع این نسبت

تصویر  نمایش درستالبته برای  .وجود دارد 16به  9کنند نیز همین تناسب  هایی که در این فرمت کار می دوربین

 یتر بیشعرض  9:16 گر حسباشد.  9:16گر نیز باید  ی نمایش ، پخش تلویزیونی و نسبت ابعاد صفحه9:16  ییویدیو

 9:16 گر حسو از سویی  است 3:4از  تر بیش 9:16از این رو، رزولوشن افقی در فرمت  و دارد 3:4 گر حس نسبت به

انداز افقی  با لنز مشابه، چشم ی مشابه و یعنی از فاصله ،دهد به دست می یتر بیشزاویه دید افقی  3:4نسبت به 

 کند. از صحنه را ثبت می یتر بیش
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 9:16و   3:4نسبت ابعاد                                                     

 )یا حتی عریض تر( برسیم: 9:16با دو روش به تصویر توانیم  می کنیم، استفاده می 3:4وقتی از دوربین    

( Squeezedویدیویی با اعوجاج عمودی) یروش اول، استفاده از لنز آنامورفیک یا آداپتور آنامورفیک و ثبت تصویر   

 ( و از اعوجاج خارج شود. Unsqueezedاست. این تصویر را در مرحله تدوین به شکل افقی می کشند تا عریض)

   
 Anamorphicآداپتور                                                                     Anamorphic لنز                      

  
در  ،ضبط شده است (Squezzed)فشرده به صورت Anamorphicیا آداپتور  Anamorphicی که با لنز تصویر

 و عریض می شود. می شود( Unsqueezed) مرحله تدوین از فشردگی بیرون می آید
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دارند نیز نصب می کنند تا  3:4عریض تر از  گر حسرا بر روی دوربین هایی که  Anamorphicالبته لنز و آداپتور    

 دست یابند. 9:16به تصویری عریض تر از 

)که در نتیجه، دو  دحذف بخشی از پیکسل های عمودی تصویر، قابی عریض تر به دست آوربا در روش دوم، می توان    

ی تصویر با دو نوار هایی از پایین و باال پوشاندن بخشباریکه مشکی باال و پایین فریمِ تصویر ایجاد خواهد شد( یا با 

این نوع توان  می که ادتغییر د)یا حتی عریض تر(  9:16به  3:4را از  «نسبت ابعاد قاب تصویر» ،الکترونیک مشکیِ

 جعلی نامید.  9:16را « نسبت ابعاد»

و  ندارد ی در افزایش رزولوشن افقیتأثیراین روش و کرده ایم تبدیل  9:16تنها شکل قاب را به دوم روش  درالبته    

دوربین  تر استفاده کنیم یا«واید»چون در این حالت برای رسیدن به اندازه نمای مورد نظر مجبور هستیم که یا از لنزی 

خواهد بود از حالتی  تر کمبزرگنمایی سوژه در تصویر  ،ها«اندازه نما»تمام دورتر از صحنه قرار دهیم، در  ای را در فاصله

  کنیم.  می ری استفادهبدون دستکا 3:4که از فرمت 

 
 )سمت چپ( جعلی 9:16)سمت راست( و تصویر  3:4تصویر 

 

 ییِویدیوهای  از دوربینبرخی کنند.  تولید می 9:16، تصویر SDهای  و بسیاری از دوربین HDهای  تمام دوربین   

SD  اصطالحاSwitchable به مستطیلی  3:4تواند از مستطیلی با نسبت ابعاد  می گر حسیعنی بخش فعال  ؛هستند

با  تولید کنند. 9:16هم تصویر  و 3:4توانند هم تصویر  ها می تغییر یابد و در نتیجه این دوربین 9:16 با نسبت ابعاد

، عملکرد لنز در  Switchableبه هنگام تغییر فرمت در دوربین های  گر حستوجه به تغییرِ ابعاد و تغییر نسبت ابعادِ 

چنین دوربین هایی نیز باید به شکل متناسب تغییر نماید و در این زمینه ترفندها و ابزارهایی طراحی شده است.یکی از 

 نامیده می شود.  Cross over ابزارها، این 

«Cross over» 

 تغییر وضعیت 3:4به حالت  9:16وقتی در چنین دوربینی از حالت  است. switchable ، 9:16دوربین  گرِ حس   

بدین ترتیب زاویه دید  .آید می دسته ب 3:4شود و تصویری با نسبت  می حذف گر حسدهیم بخشی از دو حاشیه  می

مشابه و با لنزی مشابه از صحنه ای  از فاصله معمول 3:4از زمانی که با دوربین  تر کمحتی  ،افقی تصویر کم خواهد شد

 crossیی کلیدی طراحی شده است به نام ویدیوی جبران این مشکل در برخی از لنزهای کنیم. برا می تصویربرداری

over یها عدسیاز ای  که با فعال کردن آن مجموعه ( کوچک کننده داخلی/های  عدسیداخل لنزshrinker وارد )

 بنابراین چشم انداز گسترده. کنند می کوچک 0.8X( را به میزان image circle)«لنز دایره تصویرِ»شوند و  می عمل

از  معمول 3:4شبیه چشم اندازی که یک دوربین  ،شود می فراهم  switchableهای  در دوربین 3:4تری برای حالت 

 کند.   می مشابه و با لنزی مشابه از صحنه ثبتای  فاصله
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 switchableهای  در اصالح زاویه دید دوربین  cross over تأثیر                               

 

با تصویر  9:16و پیوستگی نسبت  «رزولوشن افقی»بر  «نسبت ابعاد» تأثیری  به واسطه در نهایت می توان گفت که   

HD ،«فرمت است. مفاهیم شکل دهندهاز جمله  «نسبت ابعاد قاب 

 

 ( Color Sampling/ Chroma Sub-samplingبرداری رنگ ) نمونه

عبور  Dichroic، از درون یک منشور بیده از صحنه، پس از عبور از لنزنور بازتا، گر حسدر دوربین های دارای سه    

به یک  (رنگ -نور) نورِ رنگی شود. هرکدام از این سه منشور به سه رنگ قرمز، سبز و آبی تجزیه می به وسیلهکند و  می

 . کنند تولید می Bو  R ،Gی  ، سه سیگنال جداگانهویدیودوربین  گر حسبدین ترتیب سه  ،کنند برخورد می گر حس

    
  چسبیده به آن گر حسو سه  dichroicمنشور ( چپ( و طرح داخلیِ )سمت راستنمای بیرونی )سمت         

یک فیلتر  ،ها ، منشور دایکروئیک وجود ندارد ولی به جای آن بر روی هر کدام از پیکسلگر حسدر دوربین های دارای یک    

بنابراین تعدادی از پیکسل ها نور آبی، تعدادی نور قرمز و مابقی نور سبز  ،بسیار کوچک به رنگ قرمز، سبز یا آبی قرار دارد

  خواهد بود. Bو  R  ،Gوجود دارد، خروجی آن سه سیگنال جداگانه ی  گر حسرو با اینکه تنها یک  از این و دریافت می کنند
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 عالوه بر اطالعات رنگِ، (بدست آمده اند گر حسکه از یک یا سه ) Bو  R  ،Gهرکدام از سه سیگنال    

(Chrominance،خود ) اطالعات روشنایی(Luminanceبخشی از تصویر را نیز در بر دارند. مجموع سیگنال )  های

RGB دلیل تکرار اطالعات روشنایی در هر سه سیگنال، بخش  شوند، اما به اطالعات کامل و پرحجمی را شامل می

( در Matrix Circuitکنند. برای خالصه کردن اطالعات از یک مدار ماتریسی ) زیادی از پهنای باند را اشغال می

ها باهم،   و تلفیق آن RGBسه سیگنال  وشناییِساختن اطالعات ر شود. این مدار با جدا استفاده می ویدیودوربین 

یا به طور خالصه  «سیگنال لومینانس»سازد که صرفا حاوی اطالعات روشنایی است. به این سیگنال،  سیگنالی می

به شکل برابر استفاده نمی شود بلکه  Bو  R  ،Gدر ساخت سیگنال لومینانس، از سه سیگنال گویند.  می Yسیگنال 

به عنوان مثال در  یزان استفاده می شود،از سیگنال سبز بیشترین مقدار و از سیگنال آبی کمترین مدر این تلفیق 

 : صورت زیر انجام می شوداین تلفیق به ،  SDفرمت 

 %11= و آبی  %30 ، قرمز=%59= سبز                                          

 ،ما در دید طبیعی ،سبز و کمترین حساسیت را به رنگ آبی دارداز آنجا که چشم بیشترین حساسیت را به رنگ    

به همین دلیل در ساخت  ،سوژه های سبز رنگ را نسبتا درخشان و سوژه های آبی را نسبتا تیره ادراک می کنیم

سیگنال لومینانس نیز از سیگنال سبز بیشترین استفاده و از سیگنال آبی کمترین استفاده صورت می گیرد تا تصویر 

مدار ، سیگنال لومینانسعالوه بر  ویدیویی همانند دید طبیعی سبزهای نسبتا روشن و آبی های نسبتا تیره داشته باشد.

حاوی  صرفاً ای که این دو سیگنال گونه به ،سازد جدا می Bو  R  ،Gقرمز و آبی را نیز از  دو سیگنال رنگیِ،ماتریسی

یا به  «های تفاضلی رنگ سیگنال»یا به عبارتی  «های کرومینانس سیگنال»به این دو سیگنال،  ،اطالعات رنگ هستند

نیز  «Cbو  Cr»یا  «Pbو  Pr»گویند )گاه این دو سیگنال را به ترتیب به صورت می B-Y  و R-Yاختصار و به ترتیب 

 عرضه Y/R-Y/B-Yمجموع اطالعات روشنایی و رنگ تصویر در دل سیگنالی به نام  ،کنند(. در نتیجه اری میذگ نام

 گویند. می( Component«)فه ایسیگنال مولّ»، نه آشود که ب می

 
 Compositeو  RGB، Component  ،Y/Cهای  چگونگی تولید سیگنال

 

دهد، در واقع اطالعات رنگ سبز در دل سیگنال  درصد از سیگنال روشنایی را رنگ سبز تشکیل می 59جا که از آن   

 ای نیست.  رنگ جداگانه روشنایی وجود دارد و برای آن نیاز به سیگنالِ

توسط مداری الکترونیک به نام  B-Yو  R-Yسیگنال های حفظ می شود، اما Y در مرحله بعد، سیگنال    

Quadrature modulator  این سیگنال که )می شوند « سیگنالِ مجموعِ کرومینانس»در هم تلفیق و تبدیل به
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( و در نتیجه خروجی، سیگنال نمایش داده می شود Cحاوی اطالعات رنگ قرمز و آبی است، با 

 د.ننامیده می شو« Y/C»تی یا به عبار «لومینانس/کرومینانس»

( Composite«)سیگنال مرکب»در هم تلفیق و تبدیل به « لومینانس/کرومینانس»سیگنال در مرحله آخر،اطالعات    

 می شوند که این سیگنال، هم حاوی اطالعات روشنایی و هم حاوی اطالعات رنگ خواهد بود.

 ,RGB, Component, Y/Cاز بین خروجی های متنوعی که دوربین ویدیو می تواند داشته باشد )   

Composite)  بیشترین کیفیت را دو سیگنالRGB  وComponent .دارند 

( «B-Yو  R-Y و Y»یا « Bو  Gو  R)»شامل سه مولفه  Componentو  RGBهر کدام از سیگنال های    

بار ها  در هر ثانیه میلیون سه مولفه،این آنالوگ به دیجیتال، هرکدام از آن ها از حالت  در جریان تبدیلو  هستند

اگر این شود.  ها در نظر گرفته می اطالعات متناظری به شکل دیجیتال برای آن و شوند می (Sampling)برداری نمونه

در جریان تبدیل به کیفیت تصویر  ،شوند سه مولفه به شکلی برابر یعنی به دفعات برابری در هر ثانیه نمونه برداری

دیجیتال افت نخواهد کرد اما اگر این سه مولفه به شکلی نابرابر و به دفعات متفاوتی نمونه برداری شوند، بخشی از 

 /Color Samplingبرداری رنگ ) نمونه»کیفیت تصویر در جریان تبدیل به دیجیتال از دست خواهد رفت.مفهوم 

Chroma Sub-sampling) »شیوه هایِ . انواع نشان می دهد که این سه مولفه با چه نسبتی نمونه برداری می شوند

 عبارتند از: «برداری رنگ نمونه»

ی  سه مولفه ی اطالعاتِ باشد، معنایش آن است که همه 4:4:4برداری رنگ از نوع  اگر نمونه ← 4:4:4الف(    

سازی و در نتیجه افت کیفیتی رخ نداده است.دو  گونه فشرده اند و هیچ در جریان تبدیل به دیجیتال حفظ شده سیگنال

 :داریم 4:4:4 نوع نمونه بردایِ

            4:4:4RGB ← سیگنالِمولفه ی  سه ،روش این در RGB ( )قبل از تبدیل به سیگنال کامپوننت

برای .از دوربین خارج می شوندبه دیجیتال تبدیل و پهنای باند تمام  و با حفظ نمونه برداری به شکل برابر 

 نیاز است.   HD-SDI  انتقال این سیگنال به دو ارتباط

           YCrCb 4:4:4 ← سیگنالِ ی مولفهی هر سه برا «برداری نمونه)دفعات( نرخِ» ،روش این در 

در اسکنرهای فیلم این روش  .یکسان است («Cbو  Cr وY »یا به عبارتی « B-Yو  R-Y و Y») کامپوننت

 SDIاز اطالعات به دو ارتباط  میزانرود. برای انتقال این  می کاره بسیار پیشرفته و در تولیدات سینمایی ب

 4:4:4سیگنال  که مجموعاً 0:2:2و دومی برای انتقال سیگنال  4:2:2یکی برای انتقال سیگنال  ؛نیاز داریم

 سازند. می را

 
 4:4:4نمونه برداری 
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مپوننت کا آنالوگِ سیگنالدرجریان تبدیل  یش آن است کهباشد، معنا 4:2:2برداری از نوع  اگر نمونه ← 4:2:2ب(    

نصف  های قرمز و آبی به سیگنال برداریِ نمونه اما دفعاتِ ،حفظ شده است ( کامالYً)به دیجیتال، اطالعات روشنایی

در جریان  (B-Y)( و نیمی از اطالعات رنگ آبیR-Y)نیمی از اطالعات رنگ قرمزدر نتیجه، و  کاهش یافته است

زیرا سیگنال روشنایی  شود ت باعث تغییر رنگ تصویر نمیسازی اطالعا اند. البته این حذف و فشرده تبدیل حذف شده

اما وضوح ر نمی کند بدین ترتیب هر چند رنگ تصویر تغیی .ستها رنگتمام  که دست نخورده باقی مانده است، حاوی 

 یابد. می تصویر )میزان جزئیات( کاهش

 
 4:2:2نمونه برداری 

 تر کماما حساسیت آن نسبت به تغییرات رنگ  ،سیستم بینایی انسان حساسیت زیادی به تغییرات روشنایی دارد   

سیگنال روشنایی کامال  اطالعاتِ  4:2:0و  4:1:1،  4:2:2در روش های نمونه برداری به همین دلیل چون  ،است

. به عنوان مثال میزان اطالعات ایجاد نمی کندشدیدی در کیفیت تصویر تغییر کاهش اطالعات رنگ  ،می شودحفظ 

اما تغییر حاصله در کیفیت تصویر برای بیننده  ،است RGB 4:4:4سوم سیگنال  -دو YCrCb 4:2:2سیگنال 

، Digital Betacam نظیرِپیشرفته  های  ی از فرمتتعداددر  4:2:2چندان محسوس نخواهد بود. نمونه برداری 

DVCPro 50  ،DVCPro HD و XDCAM HD422 شود می استفاده. 

اما  ،العات روشنایی کامال حفظ شده استباشد، بدین معنا است که اط 4:1:1برداری از نوع  اگر نمونه ← 4:1:1( ج   

یابی  ی چنین فرآیندی، دست نتیجهاند. مقدار واقعی تقلیل یافته چهارمِ - قرمز و آبی به یکهای  اطالعات مربوط به رنگ

در  4:1:1نمونه برداری  .ی نیاز داردتر کمآن به پهنای باند  انتقالاست که  و با وضوح کمتر تر حجم به سیگنالی کم

 شود.  می استفاده DVCAM(NTSC) و DVCPro(NTSC & PAL)  ،DV(NTSC) ی نظیرِهای فرمت

 
 4:1:1نمونه برداری 



 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

302 

 

نمونه روشنایی،  4به ازای هر  شیعنی در هر دو رو ؛است 4:1:1تقریبا مشابه  4:2:0نمونه برداری  ← 4:2:0( د   

 4هر  از 4:1:1با این تفاوت که در شیوه  ،شود می یک نمونه نمونه رنگ قرمز و یک نمونه رنگ آبی نمونه برداری

نمونه روشنایی، یک نمونه رنگ قرمز و یک نمونه رنگ آبی  4( scan lineپیکسل قرار گرفته در هر خط )در هر 

نمونه روشنایی، یک نمونه رنگ  4پیکسل قرار گرفته در دو خط مجاور  4از هر  4:2:0اما در شیوه  ؛شود می برداشت

ز و آبی در هر دو شیوه هرچند میزان حذف اطالعات رنگ قرمن ترتیب یبد .شود می قرمز و یک نمونه رنگ آبی برداشت

شود و در نتیجه نیمی از  می تصویر انجام حذف به طور برابری در راستای افق و عمودِاین  4:2:0در اما ، یکسان است

در  نهاحذف اطالعات رنگ ت 4:1:1که در  در حالی، شود می عمودی رنگ تصویر حفظرزولوشن رزولوشن افقی و 

ماند. بدین  می چهارم از رزولوشن افقی رنگ تصویر باقی -گیرد و در نتیجه تنها یک  می تصویر صورت راستای افقِ

در  4:2:0برداری  نماید. نمونه می هئکیفیت بهتری را ارا 4:1:1نسبت به  4:2:0توان گفت که شیوه  می ترتیب

 شود. می استفاده AVCHD و DV(Pal)  ،DVCAM(Pal) ی نظیرهای فرمت

  
 4:2:0نمونه برداری 

 

کنند. در این  می کمی از آن استفادههای  «codec» رنگ وجود دارد اما برداری نمونه نوع این چه اگر ← 4:2:1( ھ   

چهارم  -دوم و نمونه برداری رنگ آبی تا یک -اما نمونه برداری رنگ قرمز تا یکسیگنال روشنایی کامل است  ،هشیو

 تر کمنمونه برداری بر پایه این حقیقت استوار است که حساسیت چشم انسان به رنگ آبی  ن روشایکاهش یافته است. 

 از رنگ قرمز است. 

 

 ،کنند می نیز آن را پشتیبانی ها «codec» از برخی و است پذیر امکان برداری نمونه نوع این دهرچن ← 4:1:0( و   

 ماند.  می هشتم اطالعات رنگ باقی -در مجموع یک در این شیوه، .استفاده فراگیری ندارد

 

 ( استفادهHDCAM SR)غیر از  HDCAMهای « Recorder» در برداری نمونه نوع این از سونی ← 3:1:1( ز   

 Full HDبرداری  نمونه میزانِچهارم  -برداری سیگنال روشنایی سه نمونه ،تصویر کند. در این شیوه در راستای افقِ می

 سوم سیگنال روشنایی نمونه برداری -رنگ نیز یکهای  سیگنالنمونه. 1920نمونه به جای  1440یعنی  ؛است

 Full HDبرداری  نمونهمعادل  ،رنگهای  سیگنالنمونه برداری  ،تصویر . در راستای عمودِنمونه 480یعنی  ؛شوند می

 نمونه.       1080یعنی  ؛است
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 سازی میزان فشرده

جا که پشتیبانی چنین اما از آن ،دوربین، سیگنال بسیار پرکیفیتی است گر حسها، خروجی  در بسیاری از دوربین   

( به ابزارهای گران قیمت Post Productionتولید ) ی زیاد بودن حجم اطالعات آن در مراحل پس سیگنالی به واسطه

های  دلیل محدود بودن پهنای باند پخش، بسیاری از شبکهجایی که به از آن در ضمنای نیاز دارد و  حرفه و کامالً

بخشی از اطالعات این سیگنال پیش از خروج از دوربین  بایدتلویزیونی امکان ارسال چنین سیگنال پر حجمی را ندارند، 

یی را ویدیوشدن سیگنال تر  فرآیند حذف تعمدی بخشی از اطالعات تصویر به منظور کم حجم و سبک.شودحذف 

 آورد. فشرده سازی دو نوع است :  گویند که به هر حال کیفیت تصویر را پایین می می (compression)«ده سازیفشر»

در این شیوه بخشی از اطالعات تصویر : (Lossy compressionالف( فشرده سازی همراه با حذف قطعی اطالعات )   

 خش وجود نخواهد داشت.پاز دست رفته در مرحله  ی اطالعاتِبرای همیشه حذف خواهد شد و امکان احیا

 از بخشی حذف از پس شیوه این در :(Lossless compressionب( فشرده سازی بدون حذف قطعی اطالعات )   

ایش تصویر از روی نم هنگام به دهنده نمایش ستمیس که گیرد می قرار یهایدکُ شده حذف اطالعات ازای به ،اطالعات

سیگنال  ،در مرحله تولیدهر چند . در این شیوه می دهدنمایش  کند و میکدهای مورد نظر اطالعات حذف شده را احیا 

 ،افت کیفیت و وضوح چندانی را شاهد نخواهیم بود. به عنوان نمونه ،فشرده و کم حجم شده است اما در مرحله نمایش

 Group Of  مخفف GOPشود ) می نامیده GOPکند که  می از الگوریتمی برای فشرده سازی استفاده HDVفرمت 

Pictures شود می به طور کامل ضبطها  یکی از فریم (فریم 16مثال هر )به ازای هر چند فریم  ،است(. در این شیوه 

شوند و تنها اطالعات متفاوت  می با آن مقایسه Key frame مجاورِهای  فریم ( وگویند می Key frame آنبه که )

می بار ضبط   مجاور تنها یکهای  بدین ترتیب چون اطالعات مشابه فریم ،ثبت خواهد شد Key frameآنها نسبت به 

توان اطالعات  می HDVفرمت  شود )به همین دلیل است که در می سیگنال تصویر به میزان قابل توجهی فشرده ،شود

است ضبط  SDکه ظرفیت آن محدود و متناسب با سیگنال  DVرا بر روی نوار  Full HD گر حسیک  حاصل از

 یها فریم ی اطالعات حذف شده Key frameسیستم نمایش دهنده با استفاده از اطالعات  ،به هنگام نمایش .(درک

نیست شود اما این حذف اطالعات قطعی  می کند. بدین ترتیب سیگنال در مرحله تولید فشرده می مجاور آن را بازسازی

 چندانی نخواهد داشت. تأثیربر روی وضوح و کیفیت تصویر  و

 

 تقیسم کرد:را به دو نوع زیر  «سازی فشرده»توان  می بندی دیگر در یک تقسیم   

 

 تصویر سطحتمام  از مساوی طور به شوند حذف تاس قرار که اطالعاتی ،شیوه این در :سازی غیر هوشمند الف( فشرده   

ک میزان فشرده و یغیر اصلی به های  م اطالعات مربوط به سوژهه و اصلی سوژه اطالعات هم یعنی ؛شوند می انتخاب

 مشهود خواهد بود. از این رو افت وضوح و کیفیت ناشی از این نوع فشرده سازی کامالً .حذف خواهد شد

ز ا هایی بخش و کند می بررسی را تصویرهای  فریم ابتدا ساز فشرده سیستم شیوه این در :ب( فشرده سازی هوشمند   

مربوط به این به عنوان سوژه اصلی تشخیص داده، اطالعات را متحرک( های  که در حال تغییر هستند )سوژه  ها فریم

کند و  می اصلی فرضغیر های  که ثابت هستند را به عنوان سوژه  ها فریمهایی از  اما بخش ؛دساز نواحی را فشرده نمی

کم اهمیت تصویر های  . بدین ترتیب اطالعات از بخشکند می بخشی از اطالعات مربوط به این نواحی را فشرده و حذف

 به چشم خواهد آمد.  تر کمشود و در نتیجه کاهش وضوح و کیفیت حاصل از فشرده سازی  می حذف
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 تقسیم می شود:در تقسیم بندی دیگر، فشرده سازی به دو نوع دیگر    

 

(: در این شیوه، مجموعه ای از فریم های تصویر Interframe compressionالف( فشرده سازی گروهی فریم ها )   

این مجموعه فریم حذف خواهد شد و در این فرایند ممکن  درصدی از کل اطالعاتِ ̋با هم مقایسه می شوند و مجموعا

 .ه شوداست یک فریم بیشتر و فریم دیگر کمتر فشرد

(: در این روش هر کدام از فریم ها مستقل از فریم Intraframe compressionب( فشرده سازی داخل فریم )   

 های دیگر فشرده می شوند.

 

   [Video codec،  یعنی  کند؛ می احیا ،فشرده و در مرحله پخش ،که تصویر را در مرحله تولیدسیستمی است

تواند  می codecاست.  decompressorو  compressorمخفف  codecکند.  می اطالعات از دست رفته را بازسازی

ساخت تصویر  فرایندهای  ویژگی تمامبر روی  video codecافزار یا ترکیبی از هر دو باشد. انتخاب  افزار، نرم سخت

  [گذارد. می تأثیر

 

 سازی نسبت فشرده

های  کنند، در فرمت بیان می( compression ratio)«سازی فشردهنسبت »سازی که آن را به صورت  میزان فشرده   

سازی را تعیین  ، نسبت فشرده«اطالعات اولیه»با  «اطالعات فشرده شده»یی، متفاوت است. مقایسه ویدیومختلف 

پس از  ات تصویریعنی میزان اطالع ؛کند استفاده می 5:1سازی  فشردهنسبت از  DVعنوان مثال فرمت  کند. به می

 پنجم اطالعات اصلی است.  -فشرده شدن یک

 

 بیت  نرخِ

   bit ،نماد با را  «بیت». است« یک»یا « صفر»دیجیتال یعنی  ین واحد اطالعاتتر کوچک«b »دهند. هر  می نمایش

 (هاییتعداد بیت ) میزان اطالعاتیشود. می نمایش داده« B»شود که با نماد  می نامیده (Byte«)بایت»یک  ،هشت بیت

یا توسط یک سیستم  شود که در واحد زمان )ثانیه( توسط یک دوربین خاص یا به عبارتی در یک فرمت خاص تولید می

یا به عبارتی  (bit rate)«بیت نرخِ»( یا bit per second =bps=b/s)«بیت بر ثانیه» ،خاص منتقل یا ارسال می شود

Data rate 20به توان  2نامند. هر  می «بیتکیلو»بیت را یک  1024بیت یعنی هر   10به توان 2 .هرنامیده می شود 

گونه  همان]نامند می «بیتگیگا»مگابیت را یک 1024 نامند و هر  می «مگابیت»یک  بیت را کیلو 1024 بیت یعنی هر

)سیستم « ده دهی»سیستم از ( اندکی متفاوت binary)سیستم  کنید شمارش در سیستم دیجیتال می که مشاهده

decimal هر هزار  ،شود می دیجیتال نظیر فرکانس استفاده که برای شمارش مفاهیم غیر «ده دهی»( است. در سیستم

مثال هزار  ،شود می نامیده «گیگا»یک  ،و هر یک میلیارد واحد «مگا»یک  ،و هر یک میلیون واحد «کیلو»یک  ،واحد

یک  ،( و یک میلیارد هرتزMHZ)«هرتزمگا»یک  ،(، یک میلیون هرتزKHZ)«هرتزکیلو»یک ، هرتز

 . [شود می ( نامیدهGHZ)«هرتزگیگا»

کند که  تعیین می bit rate در ضمنند.نک تعیین میخاص فرمت  هررا در  bit rate، مفاهیم مرتبط با فرمت اغلب   

 DVcamعنوان مثال، فرمت  تواند داشته باشد. به گیرد و چه کاربردی می ی کیفی قرار می یک فرمت خاص در چه رده
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 ،این دو به همین دلیل و ( هستندMbit/s 25مگابیت در ثانیه )  25معادل bit rateدارای  DVCPro25و فرمت

در صورتی که برای داشتن  ،صاصی مناسب تولیدات خبری هستندختشوند و به طور ا محسوب می «ای حرفه فرمت»

های استودیویی را پوشش داد، حداقل  های مستند و برنامه که بتوان با آن تولیدات نمایشی، برنامه Broadcastفرمتی 

 MPEG IMX50و فرمت  DVCPro50عنوان مثال فرمت  نیاز است که به Mbit/s 50معادل  bit rateبه 

متنوعی دارند که های  «نرخِ بیت»کنند،  های جدید که در چند فرمت مختلف تصویربرداری می گونه هستند. دوربین این

 دارد.  bit rateمستقیمی بر میزان  تأثیرانتخابی  video codecمتناسب با نوع تولید قابل انتخاب است. نوع 

 

Conversion 

به فرمتی با کیفیت باالتر مثال تر  گویند. اگر فرمتی با کیفیت پایین می conversionرا به یکدیگر ها  تبدیل فرمت   

شامل  up conversionگویند. فرآیند  می up conversionاین فرآیند را  ،کنیمتبدیل  HDرا به  SDفرمت 

 ،شدن تصویر pillarboxبه عنوان مثال  ،هست ( نیزAspect ratio conversion)«نسبت ابعاد تصویر تبدیلِ»

 است. up conversionاز تبدیل نسبت ابعاد به هنگام ای  نمونه

به این  ،تبدیل کنیم HDرا به  4kفرمت مثال  ،تبدیل کنیمتر  اگر فرمتی با کیفیت باالتر را به فرمتی با کیفیت پایین   

 نیز «نسبت ابعاد تصویر تبدیلِ»شامل  down conversionگویند. فرآیند  می down conversionفرآیند 

 down  conversionی از تبدیل نسبت ابعاد به هنگام نمونه ا شدن تصویر، Letterboxبه عنوان مثال  ،باشد می

  .است

  up conversionهایی از نمونه 30pبه 24p و   25pبه  24p، 9:16به  3:4به فیلم،  HD ،HDبه  SDتبدیل    

 د شد. نمحسوب خواه  down conversion ،تمام این موارد در شکل معکوس .هستند

گویند. تبدیل فرمت  می Cross conversion ،به این نوع تبدیل ،کنیم می را به هم تبدیل HDوقتی دو فرمت    

1080i  720به فرمتp ترین مثال از فرآیند  معروفCross conversion  .است 

 Pull-down 2-3 یا به عبارتی Pull-down conversionرا  59.94iبه فرمت  24p HDفرآیند تبدیل فرمت    

conversion یویدیوفریم به  24گویند. این فرآیند شبیه تبدیل فیلم سینمایی  می NTSC .فریم  ،در این روشاست

سپس  ،یی تولید شودویدیو)فیلد(  شود تا سه میدان می کپی سه بار 24pیی ویدیواول از فیلم یا فریم اول از تصویر 

یی ساخته شود. این فرآیند ویدیوشود تا دو میدان  می کپیدو بار  24pیی ویدیوتصویر فریم دوم از از فیلم یا فریم دوم 

ده ،  24pییویدیوتصویر چهار فریم از شود تا در نهایت به ازای هر چهار فریم از فیلم یا  می به همین ترتیب تکرار

 بدست آید.    NTSCیی ویدیوپنج فریم میدان یا به عبارتی 

 

 پهنای باند 

 ( سنجیدهMbit/sدر واحد  ،)و در مباحث کامپیوتر «هرتز»که در واحد  (Band width)«پهنای باند»اصطالحِ    

 رود: می شود در سه معنا به کار می

پهنای باند  ،تلویزیونی و مواردی از این دستهای  فرستنده ارتباطی، ماهواره ها،های  در خصوص کابل ها، لینکالف(    

با تغییر فرمت  ،به عنوان مثال)است. با افزایش میزان اطالعات تصویری  «ظرفیت یا توانایی انتقال اطالعات»به معنای 

 تر بیش تا این حجمِ خواهد بود تر بیشانتقال و فرستنده هایی با پهنای باند های  رتونیاز به کابل ها، پ (HDبه  SDاز 

محدود وجود  از پهنای باندِبیشتر ی اطالعاتارسال متعددی برای های  البته روش .اطالعات قابل انتقال و ارسال باشد
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های  یکی از روش ،شوند. به عنوان مثال می شناخته «سازی اطالعات فشردههای  روش»دارد که مجموعا تحت عنوان 

سال بوده است. در  interlaceابداع شیوه اسکن  ،تلویزیونیهای  فرستنده پهنای باندِابداعی برای غلبه بر محدودیت 

 فریمِ 30یا  25شد. در این شیوه در هر ثانیه  می استفاده Progressiveشیوه اسکن  تلویزیون از پیدایش یِابتدایهای 

 ،شد می تلویزیونی از خطوط تصویری کمی تشکیلاولیه تصویر های  از آنجا که در آن سال .شد می کامل تولید و ارسال

کم حجم )و البته کم کیفیت( را از پهنای باند های  توانستند این فریم می از این رو و میزان اطالعات هر فریم اندک بود

ارتقاء یافت و تعداد خطوط  ونییتصویر تلویز کیفیت اما با گذشت زمان به تدریج ،عبور دهندها  محدود آن سال

به ها  اطالعات فریماین افزایش  .این به معنای افزایش میزان اطالعات تصویری بود و دهنده آن افزایش پیدا کرد یلتشک

و ها  قبلی میسر نبود. از آنجا که تغییر ظرفیت فرستنده محدودِ از پهنای باندِها  که دیگر امکان ارسال فریمبود ای  گونه

تا  نمودندبداع ارا  interlace را تغییر دادند و اسکن به جای آن شیوه اسکن ،افزایش پهنای باند بسیار پرهزینه بود

به جای تولید و ارسال  ،د. در این شیوههنقبلی انتقال د محدودِ تصاویر پر کیفیت جدید را از همان پهنای باندِ ندبتوان

شود. از آنجا که  می میدان( تولید و ارسال یا field)«نیم فریم» 60یا  50کامل در هر ثانیه، به ترتیب  فریمِ 30یا  25

دفعات ی برای انتقال نیاز دارد. بدین ترتیب با افزایش تر کمفریم است به پهنای باند  نصفِ ،میزان اطالعات هر فیلد

تصاویر ( توانستند ثانیههر فریم در  30یا  25 بجای انتقالثانیه هر فیلد در  60یا 50  انتقالتصویر )های  واحدانتقال 

اخیر به دالیل متعددی از جمله های  کیفیت جدید را از همان پهنای باند محدود قبلی انتقال دهند. البته در سالپر

 مجددا رواج یافته است. Progressiveشیوه اسکن  ،به فیلم یا ساختار نمایشگرهای جدید ویدیوبحث تبدیل 

 است. «محدوده کار»یا به عبارتی  «دامنه عمل»به معنای ها  دستگاهتمام  پهنای باند در ب(    

 منظراین از  .پهنای باند به معنای میزان اطالعات موجود در سیگنال است ،صدا و تصویرهای  در خصوص سیگنالج(    

 دارد. SDنسبت به سیگنال تصویری  یتر بیشپهنای باند  HDتوان گفت که سیگنال تصویری  می

 

 دوربین گر حسهای  شاخصه

تیکی حاصل یر اپوصالکترونیک است که تای  تراشه ،گویند می Imagerیا  sensorکه به آن  ویدیودوربین  گر حس   

توان در  می چهار شاخصه مهم را ویدیودوربین  گر حسکند. برای  می یی( تبدیلویدیواز لنز را به سیگنال الکترونیکی )

 نظر داشت:

 (Sensor type) گر حسنوع الف(    

 زیر معروف تر هستند: گر حسهای قدیمی و جدید، سه نوع گر حساز بین    

  Tube  گر حس -1   

شد.  می که در واقع نوعی المپ تصویر بود استفاده Tubeی به نام گر حسیی از ویدیو قدیمی بسیارهای  دوربین در   

معایبی داشت که کاربرد آن را  Tubeشد.  می گفته «المپیهای  دوربین» هایی اصطالحاً در کشور ما به چنین دوربین

 توان به موارد زیر اشاره کرد: می از جمله این معایب کرد.بعد محدود های  در سال

قابل مقدار هایی به  با نوردهی مناسب با چنین دوربین برای رسیدن به تصویری /حساسیت پایین نسبت به نور -   

 .بودتوجهی نور نیاز 

داشت که  می الزامها  ( در این دوربینdynamic range)«دامنه پویاییِ» بودن محدود /محدود دامنه پویایی -   

 در نواحی تیره و روشن ثبت نمود. جزئیات ظتصویر مناسبی با حفاز آن ها د تا بتوان ناشبسیار کم کنتراست بها  صحنه
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 (low key«)تاریک مایه نورپردازیِ»از  تر کمباعث شده بود که ها  خطر پدیداری نویز در این دوربین /نویز باال -   

 شد. می از تصویر در تاریکی پرهیز زیادیاستفاده شود و به طور کلی از قرار دادن بخش 

می که دوربین برای ضبط آماده  لحظه ایکنیم تا  می دوربین را روشنکه ای  از لحظه /شدن طوالنی set upزمان  -   

است اما  جدید این زمان بسیار کوتاههای  . در دوربینمی نامند «شدن set up زمانِ»یا « اولیه راه اندازیِزمان » را شود

 کردند این زمان طوالنی بود.  می استفاده Tubeقدیمی که از های  در دوربین

بودن دوربین های بود و این یکی از دالیل حجیم و سنگین های جدید گر حس از تر  بزرگ Tube /اندازه بزرگ -   

  المپی قدیمی بود.

 جای آن را گرفتند. CMOSو   CCDهای گر حساز رده خارج شد و   Tube ،با توجه به معایب فوق

 

   3- CCD (Charged-Coupled Device) 

   2- CMOS (Complementary Metal-Oxide Semi-conductor) 

 

  : CMOSو  CCDهای گر حساست بین ای  مقایسه رجدول ذی   

 CCD CMOS گر حسویژگی 

 تر نییپا باالتر حساسیت نسبت به نور

 تر بیش تر کم نویز

 ندارد دارد vertical smearخطای 

 تر کم تر بیش دامنه پویایی

 تر کوچک تر بزرگ اندازه پیکسل ها

 دارد ندارد تصویر خطای اعوجاج هندسیِ

 تر کم تر بیش مصرف انرژی

 تر ارزان تر گران قیمت

 

 دیده می شود که نیاز به توضیح دارند:  «خطای اعوجاج هندسی»و  «Vertical smear»در جدول باال، دو اصطالحِ   

Vertical smear 

شیفت رجیستر » تعبیه شده است به نام یمسیر ،عمودی یها پیکسل از  تونسهر دو بین  CCD گر حسدر    

از طریق این مسیرهای عمودی به درگاه ها  که شارژ تولید شده توسط پیکسل (vertical shift register«)عمودی

شوند. اگر داخل کادر نقطه بسیار پر نوری داشته باشیم  می ( هدایتhorizontal shift register) گر حسخروجی 

( دوربین می آیدبه سمت ی شبانه نمایماشینی که در  یجلوهای  )مثال منبع نوری که داخل کادر قرار دارد یا چراغ

 در کنند. می شارژ بیش از حدی تولید ،کنند و در نتیجه متناسب با آن می نور بسیار زیادی دریافتها  تعدادی از پیکسل
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در  ،در تصویر و به همین دلیل شود می سر ریز «شیفت رجیسترهای عمودی»زیاد تولید شده به داخل  این شارژِ ،نتیجه

ه با ب CCDهای گر حسیک خط نوری عمودی را شاهد خواهیم بود. هرچند در برخی نظر،  مورد نورِ رامتداد نقطه پُ

 گر حساما همچنان به عنوان یکی از عیوب  ،شدت این پدیده کاهش پیدا کرده است HADکارگیری تکنولوژی 

CCD گر حسکه در  شود. از آنجا می شناخته CMOS  اختصاصی واز مسیری  پیکسلهر جمع آوری شارژ از 

 دیده نمی شود. vertical smearپدیده  ،گر حسدر این نوع  ،پذیرد می صورت  جداگانه

  
Vertical smear 

 

 ( Geometric image distortionتصویر ) اعوجاج هندسیِخطای 

 نامیده rolling shutterو   global shutter گیرد که اصطالحاً می ها به دو شیوه صورتگر حسثبت تصویر در    

 و مشابهی ثبت معیّنکنند تمام نقاط تصویر را در لحظه  می استفاده global shutterهایی که از گر حسشوند.  می

از زمان  یمعیّنکنند به جای آنکه هر فریم را در لحظه  می استفاده rolling shutterهایی که از گر حساما  ،نمایند می

 rollingکنند. استفاده از  می اطالعات در طول زمانی مشخصی ثبتبه یکباره ثبت نمایند آن را با اسکن خط به خط 

shutter دوربین در حال ثبت تصویر از  گر حسکنند یا هنگامی که  می هنگامی که موضوع یا دوربین پر سرعت حرکت

که  از آنجا.شود می نور مثل رعد و برق است باعث ایجاد اعوجاج هایی در تصویرای  پر قدرت و لحظههای  تابش

 گر حسهایی در تصاویر حاصل از این نوع  اعوجاجکنند چنین  می استفاده rolling shutterاز  CMOSهای گر حس

 توان به موارد زیر اشاره کرد: میها  از جمله این اعوجاج .شود می دیده

   - wobble (jello effect) وسیله متحرک.: لرزش غیر معمول دوربین در حالت روی دست یا به هنگام اتصال به 

ند خطوط و اشکال عمودی ک می به سمت دیگر حرکت قاب (: وقتی سوژه یا دوربین از یک سمتskewخمیدگی ) -   

سرعت تغییر مختلف تصویر در لحظات متفاوت است. های  به صورت اریب، خمیده خواهند شد که دلیل آن ثبت بخش

 دهد. میتغییر را  «اثر خمیدگی»  شاتر

شوند و  های پروانه باریک و ضخیم دیده می پره ،در حال چرخشی ا برداری از پروانه (: هنگام فیلمsmearانقطاع ) -   

 آیند. گاه جدا از محور اصلی پروانه به نظر می

ش، منقطع مثل فال ای و : به هنگام استفاده از منابع نور با تابش لحظه(partial exposureنوردهی ناقص ) -   

 نوردهی متفاوتی داشته باشد. قاب های مختلفِ رعد و برق ممکن است تصویر در بخش و نورهای چشمک زن
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 انقطاع                                                                          خمیدگی                            

                        
 نوردهی ناقص

 

  (Sensor size) گر حساندازه  ( ب

در واحد یا یک عدد  گر حساندازه کننده  بیان سازند. اعدادِ می متفاوتیهای  را در اندازه ویدیوی دوربین هاگر حس   

 مثال)است اینچ 
 

 
میلی  36×24 مثال)یا دو عدد در واحد میلی متر است  داشاره دار گر حس به اندازه قطرِکه  (اینچ 

 .نشان می دهد را گر حسطول و عرض  اندازهکه  (متر

 ( Sensor resolution) گر حسرزولوشن ج(    

 را آید می افقی به دست رزولوشندر که از ضرب رزولوشن عمودی  ،گر حسموجود در های  تعداد کل پیکسل   

های  گویند. هر چه تعداد پیکسل می (Spatial resolution)«ای رزولوشن فاصله»یا به عبارتی  «گر حسرزولوشن »
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قدرت »ی با گر حسو  خواهد بود تر بیشظریف سوژه  جزئیاتدر ثبت  گر حسباشد توان  تر بیش گر حسموجود در 

 عبارتند از : «گر حسرزولوشن »خواهیم داشت. معروف ترین انواع  تر بیش« جزئیاتِ تفکیکِ

 576×720  ،480×720  ،720×1280  ،1080×1440  ،1080×1920  ،1080×2048(2K، ) 

2160×4096(4K ) 

را  گر حسگذارد. رزولوشن  می تأثیرنیز بر رزولوشن آن  گر حسبودن  Progressiveیا   interlaceنوع اسکن یعنی   

با  «رزولوشن ذاتی دوربین»البته ممکن است . گویند مینیز  (Native resolution)«رزولوشن ذاتی دوربین»

( متفاوت Output resolution)«رزولوشن خروجی» و( Recorded resolution)«ضبط شده رزولوشن تصویرِ»

 .باشد

 گر حستعداد د(    

 شوند : می به دو نوع تقسیم گر حسبه لحاظ تعداد  ویدیوهای  دوربین   

 گر حسدارای یک های  الف ( دوربین   

 گر حسدارای سه های  ب( دوربین   

در واقع  .یک فیلتر بسیار کوچک قرمز، سبز یا آبی قرار داردها  بر روی هر کدام از پیکسل گر حستک  هایِ در دوربین   

 ، تعدادی مجهز به فیلتر آبی و تعدادی مجهز به فیلتر سبزمجهز به فیلتر قرمزها  تعدادی از پیکسل گر حسدر این نوع 

آید که از  می بدست Bو  R  ،Gاز آن سه سیگنال  ،است گر حسیک دوربین دارای . بدین ترتیب هرچند هستند

ها یک گر حسبین لنز و  ،گر حسدارای سه های  تصویر تمام رنگ نهایی تولید خواهد شد. اما در دوربینها  ترکیب آن

تجزیه کننده پرتوهای /شکست دهنده»( قرار دارد که در واقع نوعی Dichroic prism)«کئیمنشور دایکرو»

بی آقرمز ، سبز و  هم به سه رنگ اصلیِ( است. نور سفید عبور کرده از لنز با گذر از این منشور Beam splitter)«نور

قرمز، سبز و آبی  ها یکی از سه نور رنگیِگر حسدر نتیجه هر کدام از  .شود میهدایت  گر حستجزیه و هم به سمت سه 

تصویر تمام رنگ  تک رنگ،از ترکیب این سه تصویر  .کنند میرا تولید  Bو  R ،Gرا دریافت و یکی از سه سیگنال 

 شود. می نهایی تولید

 

       →      

 گر حسقرمز، سبز و آبی توسط سه  تولید تصاویر تک رنگِ

عکاسی و های  نتوان از لنزهای دوربین گر حسسه دارای های  شود که در دوربین می باعث کئیدایکرو منشور وجود   

 .دلیل این محدودیت راشوداستفاده  این منظوربرای  مگر آنکه از آداپتورهای خاص کرد،ی سینمایی استفاده بردار فیلم

 کرد:یل تشریح ذتوان به ترتیب  می
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ند. این فاصله در هر نام می Back focusرا فاصله  «گر حسسطح فیلم یا »تا  «لنز منتِلِاِ»فاصله بین آخرین    

و عکاسی های  دوربیناغلب . در دچار مشکل می شودتصویر فوکوس  ،کم و زیاد شود اگراست که  یمعیّندوربین عدد 

 ای تا بدین حد فضاگیر منشور یا قطعه ،چون بین لنز و فیلم ،کوتاه استسطح فیلم تا  mountفاصله بین  ،یبردار فیلم

از این  ،بلند استیک ئدایکرو منشورِدلیلِ وجود به  گر حسدارای سه  یِیویدیوهای  در دوربینوجود ندارد اما این فاصله 

است و به همین دلیل نصب تر  کوتاه ییویدیوی به نسبت لنزهای بردار فیلمدر لنزهای عکاسی و  Back focusرو 

)مگر با استفاده از آداپتورهای خاص(  گر حسدارای سه  یِیویدیوهای  ی بر روی دوربینبردار فیلملنزهای عکاسی و 

 گر حسسطح تا  mountفاصله بین  ،به دلیل نبود منشور گر حستک  یِیویدیوهای  در دوربین.امکان پذیر نیست

ها  ی بر روی این دوربینبردار فیلمامکان نصب لنزهای عکاسی و  نیست وی زیاد بردار فیلمعکاسی و های  همانند دوربین

استفاده از  ،یی دارندویدیوباالتری نسبت به لنزهای  MTF ،یبردار فیلملنزهای عکاسی و اینکه  توجه بهوجود دارد. با 

 شود. می یک مزیت محسوب آن ها در تصویربرداری

 

 ها  «تعداد پیکسل»ها و «اندازه پیکسل»، «گر حساندازه »رابطه 

 ها تعداد پیکسل   

 «ای رزولوشن فاصله»به آن و  سوژه است جزئیاتدر ثبت  گر حسنشان دهنده توانایی  گر حس هایِ تعداد پیکسل   

داشته  تر بیشو وضوح  جزئیاتکه تصویری با انتظار داریم  ،باشد تر بیش گر حس هایِ پیکسلگویند. هر قدر تعداد  می

 خیلی کوچک نباشند. ،زیاد بودن علی رغمِها  این انتظار زمانی محقق خواهد شد که پیکسل .باشیم

 اندازه پیکسل ها   

 ،در نتیجه و دادتری در مقابل پرتوهای نور قرار خواهد  سطح بزرگ ، هر پیکسلتر باشند بزرگها هرقدر پیکسل    

( Brightness)«روشنایی» ،گر حسنسبت به نور افزایش خواهد یافت و تصویر حاصل از این  گر حسحساسیت 

ها خواهد  شدن آن تر کوچکخود به خود باعث  گر حسموجود در های  خواهد داشت. افزایش تعداد پیکسل یتر بیش

 تر استفاده کنیم.  ی با ابعاد بزرگگر حسشد مگر آنکه از 

 گر حساندازه    

 چند مزیت دارد:  بزرگ گرِ حس   

 .شوندکوچک ها  بدون آنکه اندازه پیکسل ،نمودجاگذاری ی گر حسزیادی را بر روی چنین های  توان پیکسل می الف(   

 از جمله :  ،خود محاسنی را در برخواهد داشتها  بزرگ بودن اندازه پیکسل

 نسبت به نور گر حسافزایش حساسسیت   -   

 کاهش نویز -   

 افزایش دامنه پویایی -   

د که نکن می ( ایجادFocal plane)«کانونیصفحه » شکلی از سوژه یا صحنه در محلِای  همه لنزها تصویر دایره (ب  

 دوربین در اغلب اوقات تنها بخشی از مرکز این دایره را ثبت گر حسگویند.  می (Image circle)«دایره تصویر»به آن 

تر خواهد بود و در نتیجه بخش  باشد دایره تصویر حاصل از آن بزرگتر( «تله»)بلندتر  ،کند. هرقدر فاصله کانونی لنز می

 teleشود. به همین دلیل است که به هنگام استفاده از لنز  می ثبت گیرد و میقرار  گر حسن دایره بر روی ی از ایتر کم

photo ی بزرگ را با تصویر گر حسباریک است. برای آنکه چنین لنزی شود و زاویه دید  می بخش کمی از صحنه ثبت

شود و استفاده از لنزهای  می حاصلتر  «تله»دایره تصویر بزرگتر، از لنز . مری داریت شانیم نیاز به دایره تصویر بزرگبپو
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 گر حستوان گفت که چون در دوربین هایی با  می کاهش عمق میدان را به همراه خواهد داشت. به طور خالصهتر  «تله»

خواهند داشت. یکی از  تر کمعمق میدانی ها  این دوربین نمود،استفاده تر  «تله» یتر همواره باید از لنزهای بزرگ

تر بودن  است که این به دلیل بزرگ ویدیوبودن عمق میدان فیلم نسبت به  تر کم ویدیومهم فیلم و های  تفاوت

جدید از  ییویدیوهای  است. در دوربین ویدیوهای  اغلب دوربین گر حس نسبت بهی بردار فیلمدوربین  (Gateدریچه)

 پیدا نماید.( Film lookیا  Cine like)فیلم شبیه یی ظاهری ویدیوتا تصویر  شده است های بزرگ استفادهگر حس

 

 
بزرگ  گر حسدوربینی با حاصل از  ،و تصویر پایین )دوربین جیبی( کوچک گر حسدوربینی با حاصل از  ،تصویر باال   

( است.تفاوت عمق میدان این دو تصویر به دلیل تفاوت لنزهای استفاده شده است.در دوربین دارای DSLR)دوربین 

استفاده شده است اما برای دستیابی به همان تصویر با همان میزان  5.8mmاز لنزی با فاصله کانونیِ  گر کوچک حس

استفاده شده است و به دلیل  18mmه کانونیِ بزرگ از لنزی با فاصل گر حسبزرگنمایی)اندازه نما( در دوربینِ دارای 

 تر بودن لنز نسبت به حالت قبل، در تصویر پایین عمق میدان کمتری حاصل شده است.«تله»

 گر حساما اگر  ،( افزایش یابدResolution)«تصویر وضوح»انتظار داریم که ها  هرچند با افزایش تعداد پیکسل   

 سیستم را در چرخه معیوبی وارد شود و میها  شدن آن تر کوچکباعث ها  دوربین کوچک باشد افزایش تعداد پیکسل

 است:  ریزرا به همراه خواهد داشت.وضعیت این چرخه معیوب به شرح تصویر کند که در نهایت کاهش وضوح  می
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 گر حس حساسیت کاهش ←ها  پیکسل شدن تر کوچک ←ها  پیکسل تعداد افزایش + کوچک گر حس   

برای جبران کمبود در دوربین  Gain up مدار فعال شدن ←ایی تصویر حاصله روشن افت ←نسبت به نور 

 ← تصویر نویز افزایش ← «نویز به سیگنال نسبت» کاهشجبران روشنایی تصویر +  ←روشنایی تصویر 

 از بخشی حذف + نویز حذف ←دوربین در ( Noise reduction)نویزکاهنده  الکترونیک مدار فعال شدن

 .تصویر( Resolution)وضوحِ کاهش ← تصویر ضروری اطالعات

 

 رزولوشن 

سوژه و معادل  جزئیاتبازسازی به معنای توانایی سیستم تصویرساز در  که (Resolution)«رزولوشن»مفهوم    

توان به  می شود بلکه دوربین محدود نمی گر حسخصوصیات  که تنها به استمفهومی گسترده  ،است «وضوح تصویر»

 دارند:  تأثیرسه نوع رزولوشن اشاره کرد که در وضوح و کیفیت تصویر نهایی 

تعیین کننده این نوع  گر حستعداد پیکسل های : (Native resolution)«دوربین گر حسرزولوشن ذاتی »الف(    

 رزولوشن است.

تصویر )متصل یا  : ممکن است دستگاه ضبط کننده(Recorded resolution)«رزولوشن تصویر ضبط شده»ب(    

رزولوشن تصویر ضبط » ،از این رو کند.ضبط  گر حسنتواند تصویر را با همان رزولوشن ذاتی حاصل از جدا از دوربین( 

رزولوشن تصویر ضبط »باشد. «گر حسرزولوشن ذاتی »تواند متفاوت از  می بر روی نوار، دیسک یا هر مدیای دیگر «شده

و  interlace ،Progressive)«نوع اسکن»و ...( و  1280×720، 1920×1080)«ابعاد تصویر» عاملِبه دو  ،«شده

PsF.وابسته است ) 

و ...  iLINK   ،HD-SDIخروجی دوربین مثل های  : پورت(Output resolution)«رزولوشن خروجی»ج(    

رزولوشن »از این رو در بسیاری از موارد  .خروجی دهند ،گر حسممکن است نتوانند تصویر را با رزولوشن ذاتی حاصل از 

، 1920×1080)«ابعاد تصویر» عاملِبه دو  «رزولوشن خروجی»است. «گر حسرزولوشن ذاتی »متفاوت از  «خروجی

 ( وابسته است. PsFو  interlace ،Progressive)«نوع اسکن»و ...( و  1280×720

 

 کیفیت تصویر

 کند: می یی را تعیینویدیوزیر کیفیت نهایی تصویر  عاملپنج    

 گر حسهای  طور که پیش از این تشریح شد مجموع پیکسل همان :(Spatial resolution)ای  الف( رزولوشن فاصله   

 یت تصویر باالتر رود.فانتظار داریم که وضوح و کی، شود تر بیشها  نامند. هرچه تعداد پیکسل می «ای رزولوشن فاصله»را 

را رنگ حاصل از هر پیکسل  مقدار روشنایی و ارزشِ :(Brightness resolutionرزولوشن روشنایی ) ب(   

( bit depth)«بیت عمقِ»( و Sample rate)«نمونه برداری نرخِ» عاملِبه دو می نامند که « رزولوشن روشنایی»

« رزولوشن روشنایی»باالتر باشد،  «بیت عمقِ»و  «نمونه بردارینرخِ »هر قدر در ساخت تصویر دیجیتال، .وابسته است

 است: عاملتوضیح زیر تشریح کننده این دو نیز باالتر خواهد بود. 

آنالوگ های  تراکفرآیند تبدیل اطالعات )متن نوشته شده بر کاغذ، نقاشی یا اشکال گرافیکی کشیده شده بر کاغذ،    

به منظور استفاده در کامپیوتر و سایر )صفر و یک( آنالوگ و مواردی از این دست( به کدهای باینری  صدا، تصویر

را می توان  گویند. برای این منظور متن می (Digitization)«دیجیتالی کردن»دیجیتال را های  و سیستمها  دستگاه
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از طریق دو  توان را می صوتی و تصویریهای  و سیگنال دنمواسکن  توان را میها  ؛ اشکال گرافیکی و نقاشیکردتایپ 

 .کردبه دیجیتال تبدیل  Quantization و   Samplingعملیات 

از امواج الکترونیک ای  سیگنال الکترونیک آنالوگ است. این سیگنال مجموعه ،هاگر حس تمامسیگنال حاصل از   

( به تصویر A to D converter)«آنالوگ به دیجیتال دلِمبّ»مراحل بعد با عبور از یک  قیاسی است که در ی پیوسته

شود. برای تبدیل  می تبدیلاست رقومی ی  غیر پیوسته الکترونیکِهای  از پالسای  دیجیتال که مجموعه الکترونیکِ

 :دهد می دو کار انجام A to D دلِمبّسیگنال آنالوگ به دیجیتال 

به  کند. میمختلف سیگنال آنالوگ را انتخاب و بررسی های  بخش ،A to D دلِمبّ /(Sampling)«بردارینمونه » -   

نمونه  نرخِ» ،دارد می هایی که مبدل در یک ثانیه از سیگنال آنالوگ بر گویند. تعداد نمونه می «نمونه برداری»این عمل 

 ،باشد تر بیشدر یک ثانیه ها  . هرچه تعداد نمونهشود می شود و با واحد هرتز بیان می ( گفتهSample rate)«برداری

 خواهد بود.  تر بیشو  وضوح تصویر نهایی تر  تبدیل آنالوگ به دیجیتال دقیق

برای اطالعات  ،برداشته شده از سیگنالی  هبا بررسی هر نمون A to D دلِمبّ /(Quantization)«قانونمند کردن» -   

ای  آنالوگ به مجموعه ی پیوستهگیرد و بدین ترتیب سیگنال  می صفر یا یک را در نظر اعداد باینریِ ،موجود در آن نمونه

تعداد  ،سازدمی تر  را دقیق Quantization شود. آن چیزی که فرآیند می دیجیتال تبدیلهای  «صفر و یک»از 

 bit)«بیت عمقِ» ،مفهوماین به  .گیریم می در نظر (پیکسلنمونه )هر هایی است که برای اطالعات حاصل از هر  بیت

depth پیکسل عمقِ»( یا»(Pixel depth) به عنوان مثال اگر تبدیل آنالوگ به دیجیتال با گویند. میQuantization 

 «یک» یا)رنگ سیاه(  «صفر» تنها دو حالتِ (پیکسلنمونه )هر هر صورت گیرد برای اطالعات حاصل از  «یک بیتی»

یا شود  می هر پیکسل یا روشن محسوب ،در این نوع تبدیل دیگر، به عبارت .گرفته خواهد شد در نظر)رنگ سفید( 

آید تصویری سیاه و سفید خواهد بود که  تنها از نقاطی سیاه که بر  می خاموش. تصویری که بدین شکل به دست

از تجمع یا تفرق  اما ،وجود ندارند ها هرچند خاکستری ،تشکیل شده است. در این تصویراند  سفید قرار گرفتهای  زمینه

صویر در چاپ، فرآیند آیند. به چنین شیوه ساخت ت می به چشمها  خاکستری ،نقاط سیاه در نواحی مختلف تصویر

 گویند.  می (Dithering)«دوگانگی»( یا فرآیند Half toning)«میان رنگی»

 
 یک بیتی Quantizationتصویر حاصل از 

یا « صفر» ، دو احتمالِآنجا که هر بیت زصورت گیرد )ا «دو بیتی» Quantizationاگر تبدیل آنالوگ به دیجیتال با    

= 11 = سیاه /  00دو به توان دو یعنی چهار حالت ) (،پیکسلنمونه )هر هر ( برای اطالعات حاصل از خواهد بود« یک»
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هشت » Quantizationخاکستری( وجود خواهد داشت. اگر تبدیل آنالوگ به دیجیتال با دو پرده =  10و  01سفید / 

حالت )سیاه، سفید و  256دو به توان هشت یعنی  (،پیکسلنمونه )هر هر صورت گیرد برای اطالعات حاصل از  «بیتی

ر بیتی تبدیل به بیست و چها Quantizationمعمول با  خاکستری( وجود خواهد داشت. تصاویر رنگیِپرده  254

هشت بیتی در نظر  Quantizationیک  Bو  R  ،Gشوند. در این حالت برای هر کدام از سه سیگنال  می دیجیتال

دو به توان بیست و چهار حالت یا  (،پیکسلنمونه )هر هر در مجموع برای اطالعات حاصل از  ،در نتیجه .شود می گرفته

 میلیون ارزش روشنایی و رنگ قابل تصور است.  16.7به عبارتی 

یا به  Quantizationبه تعداد بیت های انتخابی برای فرایند « عمق بیت»که مفهوم ت توان گف می در مجموع   

تبدیل آنالوگ به  ،باالتر باشد «عمق بیت»هرقدر اشاره دارد و Quantization  عبارتی به کیفیت انجام فرایند

 خواهد داشت. یتر باالصورت خواهد گرفت و تصویر حاصله وضوح  هتریبدیجیتال با کیفیت 

 نمایش داده Sکه با  Signal) است تصویر سیگنالِ اولی ؛کنند می دو نوع سیگنال تولیدها  : پیکسل(Noise) نویزج(    

در نهایت  ،( قابل توجهی داردGainاین سیگنال که توان )] کنند می در ازای دریافت نور تولید ها شود( که پیکسل می

 نمایش داده Nکه با  Noiseدومی سیگنال ضعیفی است ) و [خواهد شد رؤیتگر تبدیل به تصویر قابل  نمایشتوسط 

که  Noiseسیگنال هاست. نیست بلکه ناشی از خطای عملکرد پیکسلها  شود( که حاصل از تابیدن نور به پیکسل می

های  لکهقبلی به صورت  ی هبلکه بر روی تصویر تشکیل شد ،شود روی نمایشگر تبدیل به تصویر نمی کمی دارد بر توان

نسبت »نال را این دو سیگ توانِ دهد. اختالفِ می د و کیفیت و وضوح تصویر را کاهششو می رنگی مزاحم پدیدار

 شود. می سنجیده dBدر واحد  کهگویند  می (S/N ratioیا به عبارتی  Signal to Noise ratio)«سیگنال به نویز

جه یدر نتو خواهد بود  تر بیشاختالف توان این دو سیگنال  ،باشد تر باالدر دوربینی  «نسبت سیگنال به نویز»هرقدر 

از سوی  .در تصویر دیده خواهد شد تر کم ،و بدین ترتیب نویز خواهد بودتر  بسیار ضعیف تصویر نویز به نسبت سیگنالِ

دالیل در تصویر نویز  پدیدار شدنبه معنای افزایش نویز تصویر است. هرچند  «نسبت سیگنال به نویز»دیگر کاهش 

 یتر بیشنویز  ،ی دریافت کنندتر کمنور ها  توان گفت که هرقدر پیکسل می اما به عنوان یک قاعده کلی ،مختلفی دارد

 دیده یتر بیشهر تصویری نویز  ی هو در نواحی تیر Under exposedبه همین دلیل در تصاویر  .خواهند داشت

 کننده نویز عبارتند از : ایجادعوامل اصلی ترین شود.  می

عکاسی دیجیتال یا های  در دوربین ISOاز طریق باال بردن  (Sensitivity)«گر حس حساسیتِ»افزایش مصنوعی  -   

الکترونیک ای  عکاسی دیجیتال گزینههای  در برخی دوربین / ویدیو( در Gain up)«گین الکترونیک مثبت»افزایش 

نوعی از گین الکترونیک مثبت تحت  ویدیوهای  و در برخی دوربین High ISO noise reductionتحت عنوان 

 کنترل یتا حد گر حس وجود دارد که این دو امکان میزان نویز را به هنگام افزایش مصنوعی حساسیتِ DPRعنوان 

 ند.نک می

 ( Under exposureنوردهی کردن تصویر ) فرو -   

 گر حسکوچک بودن اندازه  -   

 تصویر در دوربین  گرِ نرم افزارهای پردازشنوع و  گر حسنوع  -   

های  شود. در برخی دوربین می از هشت ثانیه( باعث افزایش نویزتر  )طوالنیدیجیتال نوردهی طوالنی در عکاسی  -   

 Long Exposure Noise Reductionالکترونیک تحت عنوان ای  برای کنترل این پدیده گزینهعکاسی دیجیتال 

 تعبیه شده است. 

ن یا خاموش کردن آن در مواقع شود که با خنک نگه داشتن دوربی می باعث افزایش نویز گر حسگرم شدن  -   

 ی راپیوسته طوالنی مدت نماینمی توان  DSLRدوربین های برخی  با توان از ایجاد نویز جلوگیری کرد. می ضروریغیر
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از کار می  صویر می شود و در صورت ادامه ضبط، دوربینو نویزی شدن ت گر حسزیرا باعث گرم شدن  کرد فیلمبرداری

در فاصله ی  فیلمبرداری کرد و کوتاه یهای ن، کار نخواهد کرد. در این دوربین ها باید پالگر حسافتد و تا خنک شدن 

 در صورت امکان دوربین را خاموش نمود. ،ط پالن هابین ضب

وجود دارند که به طور  NR (Noise Reductionعکاسی دیجیتال نرم افزارهایی تحت عنوان )ویدیو و در    

دهند. در این فرآیند ارزش روشنایی و رنگ  می عکس ثبت شده را به میزان قابل توجهی کاهشپالن یا اختصاصی نویز 

پیکسل به  شود و اگر اختالف قابل توجهی احساس شود آن می مجاور بررسیهای  مقایسه با پیکسلهر پیکسل در 

د. البته در این گرد می مجاور جایگزینهای ارزش پیکسل معدلی از حذف و با  می شود و سپسعنوان نویز شناخته 

د و به همین دلیل این نرم افزارها در وش می حذفو بخشی از اطالعات ضروری تصویر نیز به عنوان نویز شناخته  ،فرآیند

نیز فرآیندهای الکترونیک مشابهی )نظیر  ویدیوهای منوی دوربین در کاهند. می از وضوح تصویر ریکنار حذف نویز قد

 ( برای کاهش نویز وجود دارد. Crispeningگزینه 

                                         

  
  NRنرم افزار  پس از اصالح با بدون نویز تصویرِ ،و سمت راستی نویز ، تصویرِسمت چپ         

دامنه » ،و عکاسی دیجیتال ویدیوکه در « ی پذیرش کنتراست دامنه»(: Dynamic rangeدامنه پویایی )د(    

دهد نگاتیو  شاخصی است که نشان می ،شود می نامیده« Latitude» ،عام رو به طو« دامنه نوردهی» ،در فیلم ؛«پویایی

و به طور کامل بازسازی  بدرستیتواند  ای با چه کنتراستی را می یا دوربین تصویربرداری )و عکاسی دیجیتال( چه صحنه

شان بازسازی شوند. به جزئیاتای که مناطق تاریک و نواحی بسیار روشن صحنه در تصویر با حفظ بافت و  کند، به گونه

استاپ باشد، این دوربین تنها خواهد  5در یک دوربین تصویربرداری « ی پذیرش کنتراست دامنه»اگر  ،عنوان مثال

از این،  تر کمدیافراگم یا  استاپِ 5ناحیه ی آن ترین  ترین و روشن  بازسازی کند که تاریک بدرستیای را  توانست صحنه

روشن صحنه در تصویر بدون بافت و بسیار در غیر این صورت بخشی از نواحی تیره یا  ،دناختالف روشنایی داشته باش

 تر بیشد شد. بنابراین هر قدر در نگاتیو یا دوربینی این دامنه بازسازی خواهبه صورت سیاه یا سفید کامل  ،جزئیات

ست خواهد داشت. این دامنه از یک کنتراهای پر صحنه در ثبت کاملِ یتر بیشباشد، نگاتیو یا دوربین مذکور توانایی 

دامنه ». فیلم یا دوربینی که نگاتیو به نگاتیو دیگر یا از یک دوربین ویدیو به دوربین ویدیویی دیگر متفاوت است

کنتراست  ،که از طریق نورپردازیمگر آنپرکنتراست را بطور کامل ثبت کند  های کمی دارد نمی تواند صحنه« پویایی
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بسیار دیجیتال های  در دوربین .نماییمدوربین فیلم یا « ی پذیرش کنتراستِ دامنه»و متناسب با  دهیمصحنه را کاهش 

استاپ رسیده باالی ده دامنه پویایی با گسترشی چشمگیر به  Arri ALEXAو  RED EPICپیشرفته جدید نظیر 

 و از بسیاری از نگاتیوها پیشی گرفته است. 

 

                        

 ی این صحنهکامل تون های مانع از ثبت فیلم یا دوربین کم بودن دامنه پویایی  ،سمت چپ تصویر کوچکِدر دو 

 است. هشد بر طرفنورپردازی و کاهش کنتراست صحنه مشکل  با ،در تصویر سمت راست .شده استپرکنتراست 

 

نواقصی همراه است که در تصویر به شکل سیستم ثبت تصویر الکترونیک گاه با : (Artifactsتصویری )های  تصنع( ھ   

به عنوان نمونه را به دنبال خواهد داشت.  افت کیفیت تصویر و خواهد شدظاهر تصویری های  خطاهای بصری و تصنع

ظریف سوژه بسیار زیاد باشد فرکانس نور  جزئیات. هرگاه است Moire pattern ،تصویریهای  یکی از این تصنع

به  ،خواهد بود زیادبسیار  [تفاوت پرتوهای نور به لحاظ دامنه نوسان)شدت( و طول موج)رنگ(یعنی ]ورودی به لنز 

 یگر حسنیاز به  چنین شرایطی. در است( زیاد Spatial frequency)«ای فرکانس فاصله» ،عبارتی در این حالت

. اگر کندسوژه را به طور مجزا ثبت  ظریف و نزدیک به همِ جزئیاتداریم که بتواند این فرکانس بسیار زیاد را بپذیرد و 

فرکانس از  تر کمبرداری  نمونه نرخِباشد یا  (ای فاصله)به نسبت فرکانس  از حد مورد نیاز تر کم گر حسهای  تعداد پیکسل

که در تمام یا بخشی از  است متحرکی رنگیهاله  ،Moire pattern .گیرد می شکل Moire pattern ،باشدای  فاصله

 Low Pass Filter(OLPF)یا تعبیه فیلتری به نام  Progressiveشود. البته استفاده از اسکن  جا می هتصویر جاب

Optical  تواند این خطای تصویری را کاهش دهد.   می( گر حس)پشت لنز و مقابل داخل دوربین 
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CIE 

از  مشخصی دامنهرنگ هاست.هر فرمتی توانایی ثبت بازسازی آن در توانایی  ،هر فرمت ویژگی هایترین  یکی از مهم

 دهد.  می این نکته را نشان CIE( را دارد. مفهوم color gamut)ها  رنگ

 W.Davidهای  دو نفر به نام به کوششن انسانی ابر روی گروهی از ناظر هایی آزمایش 1920 دهه اواخر در   

Wright  وJohn Guild  به منظور بررسی توانایی سیستم بینایی انسان در  ها آزمایشصورت گرفت. این مجموعه

 International Commissionتشکیالتی به نام  1931در سال  ها را صورت گرفت. نتیجه این آزمایشها  درک رنگ

on Illumination(CIE)  در قالب نموداری به نامCIE 1931 XYZ color space  نمودار »یا به عبارت دیگر

( قابل ادراک برای Color gamut)های  . این نمودار دامنه رنگکردشر ت( منChromaticity Diagram)«ینیرنگ

ن نمودار هر رنگ )هر یدهد. در ا می ( نشانBrightness)رنگ و چه به لحاظ روشناییِ مایه رنگچه به لحاظ را آدمی 

 شود. می مشخص Zو  X  ،Yدرخشش خاص از هر رنگ( در موقعیت خاصی قرار خواهد داشت که با سه عدد 

تمام این دامنه را پوشش دهد و تصویری بسازد که شامل  تمامتا به حال هیچ سیستم تصویرسازی نتوانسته است    

 اما به هر حال هر سیستم تصویرسازی بخشی از این دامنه را پوشش ،قابل ادراک برای انسان باشدهای  رنگ

 آن سیستم می گویند. Color spaceیا  Color gamutقابل بازسازی در هر سیستم را « دامنه رنگِ».دهد می

تصویر حاصله کیفیت  ،از این دامنه را پوشش دهد یتر بیشبخش بتواند طبیعی است که هرچه سیستم تصویرساز 

نگاتیو  مثالً ،از این حیث متفاوت هستند تصویرساز یا نمایشگرهاهای  رنگی و وضوح بهتری خواهد داشت. سیستم

مختلف های  فرمتسیستم های پخش و دهد.  می یی پوششویدیومانیتور  نسبت بهتری را  سینمایی دامنه رنگ گسترده

دامنه رنگ قابل بازسازی در آن  ،مربوط به هر فرمت CIEیی از حیث دامنه رنگ با هم متفاوت هستند. نمودار ویدیو

 دهد.   می فرمت را نشان

                          
  )مثلث بیرونی( NTSCو  )مثلث داخلی(PAL دامنه رنگ قابل بازسازی درو  CIEنمودار                                
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 ضبط تصویر   انواع مدیایِ

صدا و تصویر  جانبیِرا همراه با سیگنال صدا و گاه همراه با اطالعات شان  تولیدی تصاویر ویدیوهای  دوربین

(Metadata  نظیرTime code( به دستگاه ضبط کننده اطالعات )Recorderارسال ) کنند.  میRecorder  ممکن

ز دوربین نامند و ممکن است قابل جداسازی ا می Camcorderرا  یهای است متصل به دوربین باشد که چنین دوربین

ممکن است دستگاهی کامال مجزا از دوربین  Recorderگویند. البته  می Dockableهایی  باشد که به چنین دوربین

و ... نیز  میکسر ویدیوصدا و تصویر و سایر اطالعات را از منابعی غیر از دوربین مثال از کامپیوتر ، های  باشد که سیگنال

)نوار(، Tapeسطه، واکند. این  می ( ثبتMedia)ای  اطالعات دریافتی را بر روی واسطه Recorder. کنددریافت 

Hard disc ،Optical disc)دی وی دی( یا Solid state)... هایی  دوربین. است )مموری استیک، کارت حافظه و

 بر روی انواع دیگر مدیا ضبطاطالعات را و دوربین هایی که  Tape-based ،کنند می بر روی نوار ضبطاطالعات را که 

بر  اطالعات را البته برخی دوربین های ویدیو هم هستند که شوند. می دهینام Tapelessیا  File-based ،کنند می

 ( ضبط می کنند.داخلی دوربین Ramروی حافظه داخلی دوربین )

 

  
Tape                                                                                              Hard disc        

 

                                         

                  
Optical disc Solid state                                                                                                                                           
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 :محاسن و معایب انواع مدیاست بین اای  جدول زیر مقایسه

 معایب محاسن نوع مدیا

Tape  مقاوم، ارزان، قابل حمل، قابل آرشیو، قابل استفاده

 در تمام زنجیره تولید)از تصویربرداری تا آرشیو(

، ITحساس به رطوبت، ناسازگار با 

 Real timeعملکرد 

Hard 

disc 
امکان ثبت و خوانش سریع اطالعات، ظرفیت زیاد، 

 ITسازگار با 

وزن نسبتا زیاد، ظرافت و شکنندگی، 

 قیمت زیاد، غیرقابل آرشیو

Optical 

disc 
قابل استفاده  مقاوم، ارزان، قابل حمل، قابل آرشیو،

 ،در تمام زنجیره تولید)از تصویربرداری تا آرشیو(

 ITسازگار با 

سرعت ثبت و خوانش اطالعات در این 

 Solidو  Hard discمدیا به اندازه 

state .نیست 

Solid 

state 
امکان ثبت و خوانش سریع اطالعات، مقاوم، 

 ITکوچک، فاقد قطعات متحرک، سازگار با 

قیمت زیاد، غیرقابل آرشیو، ظرفیت 

 محدود

  

 

Connectors & Interfaces 
 

 ویری با فرمتااین است که هر پورت یا کابل خاص توانایی انتقال تص، فرمت رابطه بادر مهم  موضوع هاییکی از 

( Connectors & Interfaces )«اتصاالت»آشنایی با  ،رو را دارد، از این مشخص و وضوح و کیفیت معین های

 شوند: می به دو گروه تقسیم HD فرمت مورد استفاده درهای  Connector به عنوان نمونه، .دارد ای اهمیت ویژه
 (BNCهای  connector)ای  حرفههای  connectorالف(    

 شوند: می سه نوع دیده در این نوع کانکتور

 دیجیتالهای  سیگنالانتقال کانکتور تک برای  -          

 و ...  RGB ،50p/1080 برای ارتباط با ظرفیت دو برابر مثال برای انتقال  تایی دو کانکتورِ -          

 آنالوگهای  سیگنالانتقال سه تایی برای  کانکتورِ -          

 

 های صنعتی و خانگی Connectorب(    

 عبارتند از : HD در استفاده مورد صنعتی و خانگی کانکتورهای   

را با پهنای  HD تصویر ،کانکتور نوع این :HDMI(High Definition Multimedia Interface) کانکتور -      

 شود. می استفاده Camcorderهای  آن در دوربین تر کوچککند. نوع  می باند کامل و صدای سوراند منتقل

 File-based) فایل پایه بر را ارتباطی کانکتور نوع این : iLink/Firewire/IEEE1394کانکتور  -      

connectionمختلف از جمله های دوربین سازد و در می ( بین دوربین و سیستم تدوین برقرار HDV  وXDcam-

HD است. شده استفاده 

 اشاره کرد: رتوان به موارد ذی می وجود دارد HDدیگری که در سیستم  «تتصاالا»از جمله    
 

SD/HD SDI  ،Analogue component  ،USB  ،Ethernet  
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 مختصات لنز

سزایی دارد.کیفیت  همتناسب با فرمت مذکور نیز اهمیت بانتخاب لنزی با کیفیت  در کنار انتخاب فرمت مناسب،   

 خطاهای لنز و دیافراگم انتخابی وابسته است. ،MTFتصاویر حاصل از لنز بیش از هر چیز به 

MTF (Modulation Transfer Function)  

هم شدت و هم  نورِ نقاط این سوژه پرتوهایتمام  کادر دوربین را پر کرده باشد از  تماماگر سطح سفید یکدستی    

شود. اگر در این حال نیمی از کادر را به سطحی با روشنایی یا  می طول موج )هم رنگ( به سمت لنز دوربین منعکس

فرکانس )تفاوت( پرتوهای نور ورودی به لنز دوربین )به لحاظ شدت یا رنگ( افزایش  ،رنگ متفاوت اختصاص دهیم

داشته باشد فرکانس نور ورودی به دوربین  یتر بیش جزئیاتمقابل دوربین هرچه سوژه  ،خواهد یافت. به همین ترتیب

تمام  گویند. برای آنکه  می (Spatial frequancy)«ای فاصلهفرکانس »چنین فرکانسی، خواهد شد که به  تر بیش

پرتوهای نور سوژه در تصویر بازسازی شود یکی از شروط آن است که لنز بتواند چنین فرکانسی را بپذیرد و  جزئیات

سوژه  جزئیاتدوربین بتاباند. قدرت لنز در تفکیک  گر حس( را به طور مجزا به تفاوت )متفاوت از حیث شدت یا رنگم

 MTF. هرقدر شود نامیده می( MTF)«تابع انتقال تغییرات»( یا Resolving power)«قدرت تفکیک لنز» ̋اصطالحا

کند و در نتیجه  میسوژه را به صورت مجزاتر بازسازی  جزئیات ورا تحمل  یتر بیشای  فرکانس فاصله ،لنز باالتر باشد

الکترونیک یا اپتیکی قابل اطالق است های  شاخصی است که برای اغلب دستگاه MTFخواهد بود.  وضوح تصویر باالتر

دل اطالعات وروردی به آن. به عنوان مثال در یک دستگاه مبّ اقایسه اطالعات خروجی از دستگاه بو عبارت است از م

AC  بهDC  ولت( 220ورودی به دستگاه )مثال  ژولت( با ولتا 12مقایسه ولتاژ خروجی از دستگاه )مثال، MTF  آن

 ،مقایسه وضعیت پرتوهای خروجی از لنز با پرتوهای ورودی به آن ،در خصوص لنزازد.س می دستگاه را مشخص

 یبردار فیلم یا عکاسی ،«چارت رزولوشن»از چارتی به نام  MTFگیری  لنز است. برای اندازه MTF هندهد نشان

 هر ،رزولوشن چارت در) «خط – زوج»چند  مورد نظرکه لنز  تصویر در می یابند بررسیو با  کنند می (تصویربرداری)

. نموده است تفکیک هم تصویر، از از میلیمتر یک در را( ندنام می «خط – زوج»را یک مجاورش  فیدس خط و سیاه خط

جدا از هم  ̋و این دو را کامال سفید ̋کامال را آن سفید خطوط و سیاه ̋کامال را چارت سیاه خطوط باید خوب لنزیک 

( Diffraction)«پراش نور داخل لنزپدیده »( یا Aberrations)«لنز خطاهای» دلیل به همواره اما ،کند بازسازی

. قدرت تفکیک یا کاهش می یابددر هم تلفیق و در نتیجه قدرت تفکیک لنز  سیاه و سفید تا حدی )کم یا زیاد( خطوط

MTF متر میلی درخط  – زوج»  لنزها را در واحد» (Line Pair per millimeter = LP/mmاندازه گیری ) 

 کنند.  می

 
  MTFچارت رزولوشن برای اندازه گیری 
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رزولوشن »که به آن  گر حسموجود در های  پیش از این ذکر شد تعداد پیکسلگونه که  همان   

دارد. برای  تأثیردر تصویر )وضوح تصویر(  جزئیاتگویند در میزان تفکیک  می (Spatial resolution)«ای فاصله

در لنزی الزم است سوژه را بازسازی کند  جزئیاتخود ای  دوربین بتواند متناسب با رزولوشن فاصله گر حساینکه 

 HDدر فرمت  ̋مثالاز این رو  ،داشته باشد گر حسمعادل یا باالتر از رزولوشن  MTFاستفاده شود که این دوربین 

به آن لنز  باالتر داریم که اصطالحاً MTFاست نیاز به لنزهایی با  SDاز فرمت  تر بیش گر حسکه رزولوشن ذاتی 

HD  یاHDTV lens که در عکاسی و سینما موضوع ارسال الکترونیک تصاویر )غیر از انتشار گویند. از آنجا  می

توان  می در نتیجهو به نام محدودیت پهنای باند وجود ندارد ، مشکلی دیجیتال( مطرح نیستهای  اینترنتی عکس

ایجاد کرد. ر ت و با کیفیتتر  نمود و از این طریق تصاویری هرچه واضح تر بیشرا هرچه ها  یا گرینها  تعداد پیکسل

مورد استفاده های  گر حسو ها  همانند فیلم)سینما( ی بردار فیلمدر همین راستا لنزهای مورد استفاده در عکاسی و 

 مشکلبه واسطه الزام در ارسال الکترونیکی تصاویر و  ویدیواما در  ؛بسیار باالیی دارند MTFدر این حوزه 

و در نتیجه میزان وضوح را به دلخواه خود خیلی زیاد نمود زیرا در ها  محدودیت پهنای باند نمی توان تعداد پیکسل

از پهنای باند موجود  تر بیشتلویزیونی یعنی های  این حالت حجم اطالعات تصویری فراتر از ظرفیت فرستنده

های  لنزبنابراین همانگونه که کیفیت تصویر ویدیویی کمتر از تصویر سینمایی یا کمتر از عکس است،  ،خواهد شد

لنزهای  ،MTFدارند. به لحاظ میزان پایین تری  MTF ،یبردار فیلمبه نسبت لنزهای عکاسی و نیز یی ویدیو

 شوند:  می یی از پرکیفیت به کم کیفیت به ترتیب زیر تقسیمویدیو

 با فاصله کانونی ثابت( HD)لنز  HD prime lensالف(    

 با فاصله کانونی متغیر( HD)لنز  HD zoom lensب(    

 با فاصله کانونی ثابت( SD)لنز  SD prime lensج(    

 با فاصله کانونی متغیر( SD)لنز  SD zoom lens( د   

  .دهند می نشان MTFبه نام نمودار ی یهالنزها را با نمودار MTFمیزان 

           
 MTFنمودار              
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و محور  LP/mmمختلف در واحد ای  فاصلههای  فرکانس ،نمودار محور افقی می شود،دیده  تصویردر همانگونه که    

در هر فرکانس موجود در این نمودار قدر منحنی  هردهد. می لنز را به صورت درصد نشان MTF ،نمودار عمودی

در آن فرکانس از خود قدرت تفکیک مورد نظر که لنز  ه آن است کهدر نقطه باالتری قرار داشته باشد نشان ،ای فاصله

 نیز وجود دارد که رایج تر است و در آن محور افقی، نمایشگرِ MTF)نوع دیگری از نمودار  داده است نشان یتر بیش

 است(.  لنز MTFمیزان  شان دهندهن ،فاصله از مرکز تصویر و محور عمودی

 
هر دو لنز قدرت تفکیک برابری  Xکنیم. در نقطه  می را مشاهده Bو  A فرضیِ دو  لنز MTFمنحنی در نمودار باال،    

لنزی  Bدهد و از این رو شاید تصور شود که لنز  می از خود قدرت تفکیک باالتری نشان Bلنز  Xاما بعد از نقطه  ،دارند

 Aپایین تر( لنز  ای فاصلههای  )در محدوده فرکانس Xکنیم که قبل از نقطه  می اما مشاهده ؛است A لنز ازتر  مرغوب

پایین تری روبرو ای  فاصلههای  با فرکانسها  دهد. از آنجا که در غالب موقعیت می قدرت تفکیک باالتری از خود نشان

خیلی باال اصال ارسال نمی شوند(  فرکانس های فاصله ایِ ،«پهنای باند»)بویژه در ویدیو که به دلیل محدودیت هستیم 

  است. تری لنز مرغوب Aبنابراین لنز  ،باالتری داشته باشد MTF ،شود که در این ناحیه می محسوبتر  لنزی مرغوب

لنز )پهنای باند نوری( با  MTFباید ؛ همچنین متناسب باشد گر حسهای  لنز با تعداد پیکسل MTFباید  ویدیودر    

یی( نیز متناسب باشد زیرا هر سیستم پخش تلویزیونی پهنای باند مشخص و ویدیوپهنای باند الکترونیک )پهنای باند 

بسیار باال استفاده کنیم هرچند ممکن است تصویر بسیار واضح و پرکیفیتی بدست  MTFمحدودی دارد و اگر لنزی با 

یی ویدیور فرمت ثبت شده به دلیل محدودیت پهنای باند ارسال نخواهد شد. از این رو در ه جزئیاتبخشی از  ،آوریم

 فاده الزم است. برای لنز مورد است MTFحداقلی از 

 «خطوط تشکیل دهنده تصویر»مورد نیاز برای فرمت های مختلف ویدیویی )فرمت هایی که  MTF ،پاییندر تصویر    

سه نوع لنز مورد استفاده در ویدیو  MTFها متفاوت است( مشخص شده است و  در آن «نسبت ابعاد قاب»و همچنین 

(HD prime lens ،HDTV lens  وSDTV lens) .بینید از  میباال طور که در تصویر  همان با هم مقایسه شده اند

اندازه گیری تصویر نقاط مختلف لنز را در MTFباالتری دارد.  HD prime ،MTFلنز  ،بین لنزهای مورد آزمایش

یابد. لنزی کامال مناسب است که عالوه  می کاهشها  از مرکز به سمت کناره MTFلنزها میزان تمام  کنند زیرا در  می

 خصوصیات زیر را نیز داشته باشد: ،باال MTFبر داشتن 

 تفاوت کمی داشته باشد. ی تصویر،ها مرکز و کنارهدر  MTFالف(    

 باشد. تفاوت کمی داشته ،لنز زوم مختلفِهای  کانونی اصلهفدر  MTFب(    
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 .کمی داشته باشدتغییر  ،حلقه فوکوس( چرخاندن)به هنگام به هنگام تغییر فاصله سوژه تا لنز  MTFج(    

 تفاوت کمی داشته باشد. ،لنزمختلف های  در دیافراگم MTF( د   

                             
MTF  مقایسه های مختلف ویدیویی و مورد نیاز برای فرمت MTF  لنزهای مختلفHD  وSD 

 

 (Lens aberrationsخطاهای لنز )

که در اینجا  ندستهد. خطاهای لنز متعدد نگذار می تأثیر، خطاهای لنز نیز بر وضوح و کیفیت تصویر MTFعالوه بر    

 شود: می اشاره ها به دو نمونه از آن

شیود کیه    های متفاوتی تشکیل می «موج طول»نور از  در اغلب موارد، :(Chromatic abrrationالف( خطای رنگی )   

کننید.  میی  حاصیل   هایی غیر از رنگ خود را دیگر رنگشوند و در ترکیب با یک هر کدام به تنهایی به یک رنگ ادراک می

از این رو وقتیی از ییک    .ها متفاوت است «موج طول»( برای هر کدام از این Refractive index)«ضریب شکستِ لنز»

ها به هنگام  شود که متشکل از چند طول موج متفاوت است هر کدام از این طول موج از موضوع نوری بازتابیده مینقطه 

تیر از صیفحه    شود که برخیی جلیوتر و برخیی عقیب     کنند و این باعث می عبور از لنز به مقادیر متفاوتی شکست پیدا می

مختص به  ی)رنگ ها( کانونها  رت دیگر هر کدام از طول موجبه عبا .گرا شوند دوربین( هم گر حسفیلم یا سطح کانونی )

 خود خواهند داشت. 

 
 خطای رنگی
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رنگیِ مجاور هیم در تصیویر   )دایره( چند نقطه  ممکن است نقطه از موضوع هرازای  به واسطه خطای رنگی، بهبنابراین    

 )داییره ی(  ی موضوع، در تصیویر ممکین اسیت سیه نقطیه       ی سفید رنگِ ازای یک نقطه به ،به عنوان مثال .ه باشیمداشت

لبیه هیای   »)منظیور  در تصیویر  هیا   موضوع سفید رنگِهای  آبی و سبز داشته باشیم. حاشیه ،های قرمز مجاور هم به رنگ

مجیاور قرمیز، سیبز و    نیز به شکل سه خط است یعنی محل اتصال دو سطح از تصویر با درخشش متفاوت( « پرکنتراست

     شود. می باعث کاهش وضوح تصویر ظاهر وی رنگی در سراسر تصویر خطا ،آبی دیده خواهند شد. بدین ترتیب

     
 «خطای رنگی» در اثرتصویر(  حاشیه های پرکنتراست دقتِکاهش ) «وضوح تصویر»افت           

 

مشیهود اسیت و   خیلیی  ( استتشکیل شده  عدسیلنزی که تنها از یک  /simple lens)«ادهلنز س»خطای رنگی در    

یک عدسی ثانویه )یک عدسیی مقعیر    کردندهنده لنز وابسته است. با اضافه  میزان آن به مقدار انحنا و نوع ماده تشکیل

لنیز  »توان به ییک   عدسی اصلی باشد( به عدسی اصلی می اما معکوس خطای رنگیِ ،هم اندازه  که خطای رنگی آن دقیقاً

 را ( دست یافت که خطای رنگی آن اصالح شده اسیت. لنیزی  عدسیلنزی با بیش از یک  /compound lens« )مرکب

کیه  را ( و لنیزی  Achromatic lens)«لنیز اکروماتییک  » ،که خطای رنگی آن برای دو رنگ از طیف اصالح شده باشد

 نامند.   می (Apochromat lens)«لنز آپوکرومات» ،ی هر سه رنگ اصلی طیف اصالح شده باشدخطای رنگی آن برا

 
Achromatic lens 
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زیرا بیدین ترتییب    ،بسته به هنگام ثبت تصویر نیز باعث کاهش خطای رنگی خواهد شدهای  البته استفاده از دیافراگم   

خطیای رنگیی از   از آنجیا کیه    .خواهند تابید عدسیبه مرکز  تر بیششود و پرتوهای نور  می اصلی پوشیده عدسیحواشی 

 خواهد شد. رنگی  باعث کاهش خطای عدسیاز مرکز عبور نور  ،یابد می به سمت مرکز آن کاهش عدسیهای  کناره

 

عدسیی  در نتیجیه  قیدرت همگراییی    و ( Curvature)انحنیا  مییزان  :(Spherical abrration)وی رب( خطای کی    

 عدسیی یابد. از این رو وقتی پرتوهای بازتابیده از موضوع به تمام سطح ایین   می افزایشها  به سمت کنارهب از مرکز محدّ

ای  کننید در نقطیه   میی  برخیورد  عدسیهای  پرتوهایی که به کناره .د شدنمگی در نقطه مشابهی کانونی نخواهتابند ه می

در ایین حالیت    .د شید نگرا خواه در کانون دورتری همعدسی بخش میانی  هشوند و پرتوهای تابیده ب می نزدیکتر کانونی

از صفحه کیانونی )سیطح   تر  شود چون تعدادی از پرتوها جلوتر یا عقب اجرابه دقت  Focusingهرچند هم که عملیات 

« ویرخطیای کی  » ،به ایین پدییده  که درصدی از وضوح تصویر کاسته خواهد شد اند  دوربین( همگرا شده گر حسفیلم یا 

( نامیده می شوند زیرا سطح این لنزها، بخشی از یک کیره  Spherical lens)«لنز کروی»لنزهای عادی،  شود. می گفته

« خطای کیروی »شیشه ای محسوب می شود و انحنای فزاینده یکنواختی دارد. از آنجا که همین خصوصیت باعث ایجاد 

  شده است، این خطا به چنین نامی معروف شده است. 

                        
 رویخطای ک                                                                  

 آن هیای  اختالف قابل توجه در میزان انحنا بین مرکز و کنیاره و  عدسیکروی بودن سطح از آنجا که این خطا به دلیل   

 ویرخطیای کی   ،باشدکروی ن قبلی، سطح آن کامالًخصوصیات تمام که با حفظ  استفاده از لنزی در صورت ،آید پدید می

 گویند .  می (Aspherical lens)«لنز غیر کروی» ،به چنین لنزی .کاهش خواهد یافت

 
Spherical lens  وAspherical lens 
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بیه مرکیز    بیشیتر پرتوهای نیور   که ، کناره های عدسی را می پوشانند و باعث می شونددیافراگم های بسته از آنجا که   

 ویرخطای کی  ،در برخی لنزها کم می کند. «خطای کروی»هودی از به شکل مش ، استفاده از آن هاعدسی برخورد کنند

ییا  )تیر   امیا لطییف   تر کمبا وضوح تصویری نامطلوب سوژه را حذف و  جزئیاتبه عمد اصالح نمی شود تا بتوان بخشی از 

به  .شود می پرتره لطیف استفادههای  گاه از چنین لنزی برای ثبت عکس. به عنوان مثال کردثبت  (ویری خیال انگیزاتص

 گویند. می Soft focus lens ،یهایچنین لنز

                          
 تصویر ثبت شده با لنز عادی

                          
 Soft focusتصویر ثبت شده با لنز 

 

 optimumدیافراگم 

لنیز و خطاهیای لنیز در     MTFخواهید داشیت. مییزان     تیأثیر بر کیفییت و وضیوح تصیویر حاصیله      دیافراگم انتخابی   

بیاز  هیای   در دییافراگم  ویرمختلف متفاوت خواهد بود. اغلب خطاهای لنز از جمله خطای رنگی و خطای کهای  دیافراگم

دهید. بخیش    میی  ( رخDiffraction)«پیراش نیور  »سته نیز خطیایی بیه نیام    بسیار بهای  د و در دیافراگمشو می تشدید

 تصیویر را  گر حسکنند و بر روی فیلم یا  می راحتی عبوره دیافراگم بسته ب از پرتوهای نور از روزنه بسیار باریکِای  عمده

 دییافراگم برخیورد  هیای   تیغیه هیای   روزنه باریک به لبهاین اما تعدادی از پرتوها نیز به هنگام عبور از  ،تشکیل می دهند

نید شید بلکیه بیه     این پرتوهای پراکنده شیده تبیدیل بیه تصیویر نخواه     .شوند می مسیر اصلی خود منحرف کنند و از می
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د خواه گر حسمام سطح فیلم یا نواخت به ت د که به طور یکنشو می ( تبدیلoptical flare)«سازغیر تصویر روشناییِ»

البته اثر پرتوهای پراکنده شده در نواحی روشین تصیویر چنیدان محسیوس      .ندک می تابید و تمام تصویر را اندکی روشن

. به این پدییده کیه بیه هنگیام     کرد)بورتر( خواهند تر  روشن ،مشهود یبه شکلرا تصویر های  تیرگیاما این پرتوها نیست 

پیراش  »پدییده   ،شیود  میی  دهد و باعث کیاهش کنتراسیت و وضیوح تصیویر     می بسیار بسته رخهای  استفاده از دیافراگم

 گویند. می (Diffraction)«نور

 
 شده استکم در آن رخ داده و کنتراست تصویر  Diffraction ،است با دیافراگم کامال بسته ثبت شده این تصویر   

 

 ، سایه ها، تیره و کنتراست زیاد استDiffractionبه دلیل نبود خطای ثبت شده و  بازاین تصویر با دیافراگم    
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اسیتاپ   آیید. دو تیا سیه    می دست ه( بOptimumمیانی )دیافراگم های  بنابراین بهترین کیفیت هر لنزی در دیافراگم   

 f/2ند. به عنوان مثال در لنزی که بیازترین دییافراگم آن   نام می Optimumهر لنز را دیافراگم بعد از بازترین دیافراگم 

از تیر   بسیته  غالبیاً  Optimum. البتیه  دییافراگم    f/5.6و   f/4عبارت خواهند بود از  Optimumهای  است، دیافراگم

f/11 تیامین  نیور  از تیی کمیّ نورپردازی هنگام به معموالً ،شب -خارجیصحنه های داخلی و های  نخواهد بود. در صحنه 

 ND فیلتیر  شیاتر،  سرعت نظیر پارامترهایی روز، -خارجیهای  باشد. در صحنه Optimum دیافراگم معادل که شود می

استفاده کنییم. تنهیا در    Optimumبریم که بتوانیم همواره از دیافراگم  می به کارای  و گین الکترونیک منفی را به گونه

تغیییر فاصیله   برخیوردار اسیت و کنتیرل آن بیا     ای  ( از اهمیت ویژهDepth of field)«عمق میدان تصویر»مواقعی که 

صیرف   Optimumاز دییافراگم   خواهیم بیود کیه  مجبور  ،امکان پذیر نیستدوربین تا صحنه فاصله تغییر لنز و کانونی 

 باز یا بسته استفاده کنیم.        های  از دیافراگم ونظر 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع :

، توشی تاکا ایکومو، ارسطو مداحی گیوی، اداره کل آموزش صهدا و  ویدیووری دوربین ال فناصو -

   1911سیما، 

 1930ویدیو در عصر دیجیتال، فرخ مجیدی، فیلم و  -

  1961عکاسی رنگی، داریوش گل گالب، انتشارات داریوش،  -

 1911 فرهنگ عکاسی، اسماعیل عباسی، انتشارات سروش، -

 1913عکاسی پیشرفته، مایکل النگفورد، رضا نبوی، نشر دانشگاه هنر،  -

  1919 ر پیکان،نش مجموعه عکاسی دیجیتال، گروهی از محققان کداک، رضا نبوی، -

 1931ان، راب هامل، شهرام نجاریان، انتشارات فارابی، بردار فیلمراهنمای  -

 Time – Lifeهای  از مجموعه کتاب Cameraکتاب  -

- Creative lighting, Harold davis, Wiley publishing Inc, 2011  

- High Definition & 24p Cinematography, Paul wheeler, Focal  press, 2005 

- www.cybercollege.com                    

- www.cdesign8.com 

- www.wikipedia.com 

- www.vtiboston.com 
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    وضوح  بر مؤثرالکترونیک های  گزینه 

 

هایی الکترونیک تعبیه شده است.  و وضوح تصویر گزینه جزئیاتویدیو برای افزایش یا کاهش میزان های  در دوربین   

دهند.  می وضوح تصویر را به طریقه الکترونیک تغییر ،گر حسبا اعمال تغییرات بر روی سیگنال حاصل از ها  این گزینه

 هایی عبارتند از : هچنین گزینموارد از اصلی ترین 

 

تصویر تصویر، هم در راستای افق و هم در راستای عمود تمام را در  جزئیات میزان گزینه این :Detail levelالف(    

 Hهای  گزینه با در راستای افق و عمود تصویر به صورت جداگانه جزئیاتمیزان ها  . در برخی دوربینکند می تنظیم

Detail  وV Detail شود. تنظیم می  

کند و در واقع  می افقی و عمودی تصویر را تنظیمهای  در لبه جزئیاتر مقدا بین نسبت گزینه این :H/V ratioب(    

 H/V ratio باید Detail levelتغییر سازد. پس از  می توازن برقرار V Detailو  H Detailهای  سیگنالبین 

 مجددا تنظیم شود. 

)نویز حاصل از تغییر  جزئیاتاین گزینه نویز حاصل از سیگنال  :Level Dependence (Level Dep.)( ج   

Detail levelدهد. می ( را در نواحی تیره تصویر کاهش 

( را در تمام Detail level)نویز حاصل از تغییر  جزئیاتاین گزینه نویز حاصل از سیگنال   :Coring (Noise)( د   

 استفاده اغراق آمیز از این گزینه ممکن است منجر به ناواضح شدن تصویر شود. دهد. می نواحی تصویر کاهش

 فاصله با متناسب را تصویر جزئیات میزان که است یفرآیند گزینه این :Detail Follow Zoom (DFZ)( ھ   

شود که به  می تقسیم Wide DFZو  Tele DFZ تنظیم دو به گزینه این. کند می تنظیم ،استفاده مورد لنز کانونی

 کنند. می تنظیم wide angleو  tele photoرا به هنگام استفاده از لنز  جزئیاتترتیب میزان 

 که حالتی از تر کم وضوح با حتی کند می ایجاد کم وضوح با تصویری گزینه این :Electronic Soft Focus( و   

 غیر فعال است. Detail level گزینه

شود  می اعمال تر بیشبر آن  Detailباشد تقویت الکترونیکی تر  صویر، پرکنتراستت در لبه یک هرچه :Limiter( ز   

 بسیار پرکنتراست بیش از حد برجسته و جدا از پس زمینه به نظرهای  دارای لبههای  بنابراین در این حالت سوژه

بسیار پرکنتراست به هنگام استفاده از تقویت الکترونیکی های  از تقویت بیش از حد لبه limiterآیند. گزینه  می

Detail کند.  می جلوگیری 

انتخاب را ( skin tone/flesh tone)«پوست تون» توان می گزینه این با :Skin Tone Detail Correction( ح   

های  بدون آنکه سایر قسمت ،آن را تغییر داد جزئیات( و میزان Saturation)(، میزان اشباعPhase)نمود و سپس رنگ

 یابند. تصویر تغییر

 را( دیگر ناحیه دو و پوست تون) تصویر از ناحیه سه توان می گزینه این با :Triple Skine Tone Detail( ط   

 .  داد تغییر را ناحیه سه این جزئیات میزان و کرد انتخاب
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    هیستوگرام  
 

نمودار ستونی( از جمله امکاناتی است که عکاس و تصویربردار برای کنترل نوردهی و /  Histogramهیستوگرام )   

( Luminosity histogram)«هیستوگرام روشنایی»یستوگرام را البته این نوع ه] کنتراست تصویر در اختیار دارد

نیز وجود دارد که رنگ تصویر را  («RGBهیستوگرام  »و « هیستوگرام رنگی »)هیستوگرام  از می نامند. انواع دیگری

در برخی امروزه . تا چندی پیش این امکان تنها منحصر به عکاسی دیجیتال بود اما [با آن ها ارزیابی می کنند

اندازه تشکیل شده است  ی هم از یک مستطیل افقی شامل پنج خانهویدیو نیز تعبیه شده است. هیستوگرام های  دوربین

شود  می با ارتفاع متفاوت دیده)ستون ها( خطوطی عمودی  ،ها در تمام یا تعدادی از این خانه که بسته به نوع تصویر

 (.91)تصویر 

 

 11تصویر 

اما در  ،دوربین، قبل یا در حین ضبط مشاهده کرد LCDتوان در ویزور یا  می راویدیو، هیستوگرام های  در دوربین  

توان با زدن دکمه  می دوربین LCDدیجیتال عکاسی پس از گرفتن عکس و نمایش آن بر روی های  اغلب دوربین

Info  یاDisplay  هیستوگرام مربوط به آن عکس را بر رویLCD  مقیاس مشاهده کرد. پنج خانه تشکیل دهنده

 شوند: می ( با عناوین زیر نامگذاری93هیستوگرام از چپ به راست )تصویر 

 
 10تصویر                                                                                
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م سو -تصویر. اگر در یک ی بسیار تیره های توناین خانه مربوط است به / (Very darkخانه اول: بسیار تاریک ) -   

کامال سیاه »خطوط عمودی دیده شود درمی یابیم که در تصویر مورد نظر نواحی )از سمت چپ( نخست از این خانه 

فهمیم که نواحی  می م مابقی این خانه خطوط عمودی دیده شودسو -دووجود دارد و اگر در « جزئیاتفاقد بافت و 

 در تصویر وجود دارد.« دارند جزئیاتبسیار تیره که اندکی بافت و »

 های تون»رمی یابیم که در تصویر مورد نظراگر در این خانه خطوط عمودی دیده شود د/ (Darkخانه دوم: تاریک ) -   

 وجود دارد.« جزئیاتدارای بافت و ی تیره 

میانی تصویر. اگر در این خانه خطوط عمودی  های توناین خانه متعلق است به / (Medium)میانی خانه وسط:  -   

ه بخش )از چپ به توان به س می وجود دارد. این خانه را« میانی های تون»دیده شود درمی یابیم که در تصویر مورد نظر 

 -یک «.تصویری  تیره میانیِ های تون»متعلق است به )از سمت چپ( سوم ابتدایی این خانه  -یک .راست( تقسیم کرد

درصد که متعادل ترین تون میانی  18خاکستری «. متعادل تصویر میانیِ های تون»سوم میانی این خانه متعلق است به 

)و البته متعادل ترین تون تصویر یعنی دقیقا نقطه میانی بین سیاه کامل و سفید کامل در مقیاس خاکستری تصویر 

بخش یا به عبارت دیگر در نقطه میانی کل مقیاس  درست در نقطه وسط این ،شود می محسوباستاندارد است( 

درصد در تصویر  18گیرد. اگر در این نقطه خطی عمودی دیده شود درمی یابیم که خاکستری  می هیستوگرام قرار

تون پوست سفید )پوست «. روشن تصویر میانیِ های تون»سوم انتهایی این خانه متعلق است به  -وجود دارد.یک

 گیرد. می خش قرارقفقازی( در این ب

« های الیتِ» های توناگر در این خانه خطوط عمودی دیده شود درمی یابیم که / (Light)روشن  :خانه چهارم -   

 در تصویر وجود دارد. جزئیاتدارای بافت و 

خطوط عمودی دیده )از سمت چپ( سوم ابتدایی این خانه  -اگر در دو/ (Very light)بسیار روشن  :خانه پنجم -   

سوم انتهایی  -در تصویر وجود دارد و اگر در یک جزئیاتبا اندکی بافت و « های الیت» های تونشود درمی یابیم که 

در تصویر وجود دارد.در « جزئیاتفاقد بافت و  کامال سفیدِ»این خانه خطوط عمودی دیده شود درمی یابیم که تون 

سوم انتهایی از خانه آخر با خط زرد رنگی از مابقی مقیاس هیستوگرام جدا شده است و این  -این یکها  بعضی دوربین

فاقد بافت  دهد که اگر در این بخش خطوطی عمودی دیده شود به معنای آن است که نواحی کامال سفیدِ می هشدار را

 ( در تصویر وجود دارد.)نواحی ساچوره جزئیاتو 

ی های تونانواع  دهنده در سراسر مقیاس هیستوگرام نشان )ستون ها(خطوط عمودی بدین ترتیب نحوه پراکندگی   

توانند  می است که در تصویر وجود دارند. نکته بعدی ارتفاع خطوط عمودی است. خطوط عمودی در هر ناحیه از مقیاس

مساحت کل  نظر چند درصد از دهد که تون مورد می ارتفاع کوتاه یا بلندی داشته باشند. ارتفاع هر کدام از خطوط نشان

دهد که تون مورد نظر در تصویر  می بلندتر باشد نشان )یک ستون(خطیک قدر  ادر تصویر را اشغال کرده است. هرک

از کادر را به خود اختصاص داده است. بنابراین ارتفاع خطوط عمودی نشان  یتر بیشاست و در مجموع مساحت  تر بیش

 کنیم: می ویر است. در اینجا به عنوان نمونه دو مورد از تفسیر هیستوگرام را ارائهدر تصها  دهنده فراوانی تون

 

 نگاه کنید. 92 تصویر در موجود هیستوگرام به ◄

 
 19تصویر 
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تون کامال سفید »یابیم که این هیستوگرام متعلق است به عکسی که در آن  می طبق توضیحات ارائه شده در باال در   

 های  تونو  به میزان بسیار کمی وجود دارد «جزئیاتتون کامال سیاه فاقد بافت و »، وجود ندارد «جزئیاتفاقد بافت و 

وجود دارد. اغلب  آن میزان اندکی دربه کم نیز  جزئیاتبا بافت و  «الیتهای  »تون های  کم و جزئیاتتیره با بافت و 

 دارای بافت و «الیتهای » های تون، «جزئیاتتیره دارای بافت و های تون »چنین عکسی عبارت است از  های تون

یابیم که تفسیر ارائه  می بینیم و با دقت در آن اطمینان می چنین عکسی را 93. در تصویر «میانیهای تون »و  جزئیات

 شده کامال درست است.

 
 04تصویر 

 نگاه کنید. زیر  تصویر در موجود هیستوگرام به ◄ 

 
 

سیاه  تون کامالً»یابیم که این هیستوگرام متعلق است به عکسی که در آن  می توضیحات ارائه شده در باال درطبق    

وجود  تقریباً «جزئیاتتون کامال سفید فاقد بافت و »و  «جزئیاتتیره دارای بافت و های تون »، «جزئیاتفاقد بافت و 

تیره با های تون » ازاند  در این عکس عبارتها  در آن خیلی کم است. اغلب تون «میانیهای تون » در ضمنندارد و 

در  .جزئیاتدارای بافت و  «الیتهای » های تونکم و  جزئیاتبا بافت و  «الیتهای » های تون، «کم جزئیاتبافت و 

 یابیم که تفسیر ارائه شده کامال درست است.   می بینیم و با دقت در آن اطمینان می چنین عکسی را 99تصویر 
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 11تصویر                                                                  

 

 کنترل نوردهی تصویر

که خط عمودی مربوط به تون اصلی  کردتوان دیافراگمی را انتخاب  می برای اطمینان از مناسب بودن نوردهی تصویر  

صحنه )سوژه مورد نظرما درصحنه( در موقعیت مناسب خود بر روی مقیاس هیستوگرام قرار گیرد. در بعضی از 

ویدیو در وسط کادر دوربین نشانگری به شکل مربع کوچکی تعبیه شده است که اگر کادر دوربین را تنظیم های  دوربین

خط عمودی مربوط به آن تون در مجموع خطوط  ،خاص )تون مورد نظر( قرار دهیمای  نشانگر را روی سوژه کنیم و

شود و در نتیجه به راحتی درمی یابیم که در مجموع خطوط  می موجود در هیستوگرام با رنگ قرمز دیده و متمایز

درست خود بر  ست و آیا این خط در محلمتعلق به تون اصلی مورد نظر ما عمودی موجود در هیستوگرام کدام خط

افزایش نوردهی تصویر)از طریق باز کردن دیافراگم یا کند کردن سرعت شاتر یا ...(  روی مقیاس قرار گرفته است یا خیر.

 حرکتمقیاس  به سمت راستِگرام از جمله خط عمودی مورد نظر شود که تمام خطوط موجود در هیستو می باعث

 کند. می مورد نظر را به سمت چپ مقیاس جابجا تمام خطوط از جمله خط ،و کاهش نوردهی ندنک

 نگاه کنید، 93 تصویر در موجود هیستوگرام به◄

 
 16تصویر 

 

 ،«کم جزئیاتتیره با بافت و  های تون»، ها که این هیستوگرام متعلق به عکسی است که در آن اغلب توندر می یابیم    

است. چنین عکسی  جزئیاتدارای بافت و « های الیت» های تونو  «میانی های تون»، «بدون بافت و جزئیات تیره های تون»

 کنید.  می مشاهده 97را در تصویر 
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 17تصویر                                                                               

 

های » های تون جزئیاتمی بینید که چگونه عکاس با انتخاب دیافراگم بر اساس روشنایی آسمان باعث پدیدار شدن   

 تیره شده است. های تون جزئیاتو پنهان شدن « الیت

 

 کنید. نگاه 98 تصویر در موجود هیستوگرام به ◄

 
 11تصویر 

 

 «جزئیاتتیره دارای بافت و  های تون»که این هیستوگرام متعلق به عکسی است که در آن اغلب تون ها، می یابیم  در   

 کنید. می مشاهده 95است. چنین عکسی را در تصویر  «جزئیاتتون کامال سفید فاقد بافت و »و 
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 13تصویر 

 

تیره و  های توندر  جزئیاتبینید که چگونه عکاس با انتخاب دیافراگم بر اساس روشنایی زمین باعث پدیدار شدن  می   

 شده است.« های الیت» های توندر  جزئیاتاز دست رفتن 

 

 نگاه کنید، 19ویر تص در موجود هیستوگرام به◄

 
 11تصویر 

 

 «جزئیاتسایه دارای بافت و  های تون»که این هیستوگرام متعلق به عکسی است که در آن اغلب تون ها،  درمی یابیم  

 کنید. می مشاهده 11است. چنین عکسی را در تصویر  «جزئیاتدارای بافت و « های الیت» تون های»و 
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 11تصویر 

 

 95و  97های  و تلفیق عکسHDR (High Dynamic Range )ترفند بینید که چگونه عکاس با به کارگیری  می   

شده است و بدین ترتیب توانسته است عکسی با کنتراست متعادل از ها  تونتمام در  جزئیاتباعث حفظ بافت و 

 تر بیش( Dynamic Range«)پویایی دوربیندامنه »که کنتراست آن از ای  و صحنهپر کنتراست ثبت نماید ای  صحنه

 ثبت نماید.ها  تونتمام در  جزئیاتو با حفظ  بدرستیرا بوده است 

 

 کنتراست تصویر

 -ها حداقل یک آناولین و آخرین خط عمودی موجود در مقیاس که ارتفاع  ،برای تشخیص میزان کنتراست تصویر   

دورتری از هم گیریم. هرقدر این دو خط بر روی مقیاس در فاصله  می در نظرباشد را  ارتفاع مقیاس هیستوگرام سوم کلِّ

درمی یابیم که کنتراست تصویر و در ضمن بین این دو، خطوط عمودی چندانی وجود نداشته باشد د نفته باشقرار گر

یا بین این دو، خطوط عمودی زیادی وجود داشته  دنتر باش قدر این دو خط به هم نزدیکاست و برعکس هر تر بیش

 .است تر کمکنتراست تصویر درمی یابیم که  باشد

 

 تونالیته تصویر

رو  هیابیم که با تصویری روب ه یک و دو قرار داشته باشند درمیاگر عمده خطوط عمودی موجود در هیستوگرام در خان   

 (Low-key« )مایه -تاریک»است. به چنین تصویر کم کنتراستی اصطالحا تصویر ها  هستیم که در آن غلبه با تیرگی

 نگاه کنید. 13تصویر  گویند. به هیستوگرام موجود در می



 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

338 

 

 
 10تصویر 

در عکس عمده درمی یابیم که بنابراین  .اند در خانه اول قرار گرفتهخطوط عمودی بینید که عمده  می 13در تصویر    

)چند خط عمودی بسیار کوتاه در  است کم هستند و کنتراست تصویر کم جزئیاتتیره با بافت و  های تون، ها تون

شوند(. این  محاسبه کنتراست در نظر گرفته نمیدر  ،شوند که چون ارتفاع کمی دارند می دیده 9و  3های  خانه

درمی یابیم که  12با دیدن تصویر  بینید. می 12است که آن را در تصویر  Low-keyهیستوگرام مربوط به عکسی 

در کادر اندازه کوچکی مربوط است به قرص ماه که  13در هیستوگرام تصویر موجود چند خط عمودی بسیار کوتاه 

  دارد.

 
 19تصویر 

 

غلبه با  تصویر دریابیم که  درمی .ر خانه سه قرار داشته باشنداگر عمده خطوط عمودی موجود در هیستوگرام د   

 گویند.  می (Mid-key« )مایه میانی»میانی است. به چنین تصویر کم کنتراستی اصطالحا تصویری با  های تون

تصویر غلبه  دریابیم که  هار و پنج قرار داشته باشند درمیعمودی موجود در هیستوگرام در خانه چاگر عمده خطوط    

گویند. به  می (High-key« )مایه -روشن»ست. به چنین تصویر کم کنتراستی اصطالحا تصویر ها با روشنایی

 .نگاه کنید 13رام موجود در تصویر هیستوگ
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 13تصویر 

 

در عکس عمده درمی یابیم که ابراین بناند  در خانه آخر قرار گرفتهخطوط عمودی بینید که عمده  می 13در تصویر    

. این هیستوگرام مربوط به است کم هستند و کنتراست تصویر کم جزئیاتبا بافت و « های الیت» های ، تونها تون

 بینید.  می 19است که آن را در تصویر High-key  عکسی

 

 
 11تصویر 

 

 و گستردگی تون ها فشردگی

خطوط عمودی مربوط  ،ی با درخشش نزدیک به هم( وجود داشته باشندهای تونشبیه به هم ) های توناگر در تصویر    

ها در مقیاس هیستوگرام در کنار هم و چسبیده به هم دیده خواهند شد. حال در اینجا دو احتمال وجود خواهد  به آن

 داشت:

نا است که پدیده شود بدان مع تر کمدر نمودار هیستوگرام « ودی به هم پیوستهخطوط عم»در قطر هرق (الف   

صحنه که درخشش  های تون( در تصویر رخ داده است.یعنی تعدادی از Tonal compression)«فشردگی تون ها»

شده اند. به عنوان مثال موی تیره با پس و در هم ادغام در تصویر به شکل تونی مشابه بازسازی اند  نزدیک به هم داشته
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در تصویر به شکل تیرگی مشابهی بازسازی و در نتیجه درهم تلفیق شده اند.  ،بوده استتر  که اندکی تیرهای  زمینه

 دهد باعث افزایش کنتراست تصویر می تصویر را کاهشهای  به دلیل آن که تعداد خاکستری« فشردگی تون ها»پدیده 

 شود. می

ست که پدیده شود بدان معنا تر بیشدر نمودار هیستوگرام « خطوط عمودی به هم پیوسته»در قطر هرق (ب   

صحنه که درخشش  های تون( در تصویر رخ داده است.یعنی تعدادی از Tonal expansion)«گستردگی تون ها»

ای  عنوان مثال موی تیره با پس زمینهاند. به  ی متفاوت بازسازی شدههای توندر تصویر به شکل اند  شبیه  به هم داشته

متفاوت بازسازی و در نتیجه به شکل مجزا از ی در تصویر به شکل دو تون تیره  ،بوده استتر تیره  تنها اندکی از آن که

دهد باعث کاهش  می تصویر را افزایشهای  که تعداد خاکستریبه دلیل آن« ها گستردگی تون»اند. پدیده  ثبت شدههم 

 شود.   می صویرکنتراست ت

 در پایان ذکر چند نکته ضروری است:

فاقد تقسیم بندی است. در اینجا  مستطیل هیستوگرام به چهار خانه تقسیم شده است یا اساساًها  در برخی دوربین -   

 کنید.ی ذکر شده  تقسیم و سپس نمودار هیستوگرام را تفسیر  یل را به طریقه ذهنی به پنج خانهخودتان مستطد بای

به تصویر ویدیویی نیز این مفاهیم به همین شکل هستند اما « عکس»هر چند مثال هایی که در متن آمده است،  -   

 قابل تعمیم است.
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    های تولید شیوه  

 

 گیرد: های تلویزیونی به چند طریق صورت می تولید برنامه   

 

 ((Single Camera Productionتولید تک دوربینی -1

 شود: شود. این شیوه خود به دو شکل اجرا می تصاویر مختلف برنامه با یک دوربین ضبط می ،در این شیوه   

گزارشیی و  -ی مسیتند  هیای خبیری، برنامیه    ، گیزارش سادههای تلویزیونی غیرنمایشی نظیر مستندهای  الف( در برنامه

ی  پردازد. در این شیوه گر( به ثبت تصاویر می یا خبرنگار )گزارش تولیدات کم بودجه یک تصویربردار تحت نظر کارگردان

 تصویربردار وظایف زیر را به عهده دارد: ،تولید

و ...( و کنتراسیت  ، رنیگ،  تنظیم فنیی تصیویر )تنظییم نیوردهی    ٬حرکات دوربین٬نورپردازی صحنه، کادربندی اجرای

 ضبط تصویر ویدیویی.

 را« فوکیوس کشیی  »کنند.  نورپردازی و تصویربرداری کمک می امورار تصویربردار به در این شیوه، عمدتاً یک یا دو دستی

اسیت   Recorderیا متصل به است  Camcorder. دوربین مورد استفاده یا برعهده دارداو  دستیار اولِ تصویربردار یا خودِ

ی  شود. البته در تولیدات خبری چند سالی است که رویکیرد جدییدتری در شییوه    دوربین انجام می بایند ضبط تصویر آو فر

هیای میرتبط نظییر کیارگردانی، صیدابرداری،       تولید به وجود آمده است و آن تربیت تصویربردارانی است که به سایر زمینیه 

های خبری حاضیر   بتوانند به تنهایی در موقعیت گری و اجرا نیز اشراف داشته باشند تا تدوین، طراحی صحنه و حتی گزارش

« تولیید تیک نفیره   »ی خبر، تصویربرداری، تدوین و ارسال تصاویر خبری بپردازند. این شیوه کیه اصیطالحاً    شوند و به تهیه

(Single Person Production) ایین  جیویی در هزینیه و نییروی انسیانی رواج یافتیه اسیت و        نام دارد، به منظور صرفه

 نامند. می« خبرنگار تک نفره»یعنی  One-Man Journalistربرداران را تصوی

بیه  معمیوال  ی صدابرداری را نیز بیر عهیده دارد و ضیبط صیدا      معموالً تصویربردار وظیفه ،تک دوربینی در شیوه تولید

 گیرد. دوربین صورت میوسیله 

های داستانی کوتاه و نیمه بلند( و برخی مسیتندهای   ها، فیلم های تلویزیونی، مجموعه های نمایشی )فیلم ب( در برنامه

پردازند.  یک گروه تصویربرداری زیر نظر کارگردان به ثبت تصاویر می ،نمایشی –های مستند  گسترده و پرهزینه یا برنامه

 است:ها به ترتیب زیر  اعضای گروه و وظایف آن

طراحی پالن نورپردازی و نظارت بر اجرای درست آن، تنظیم فنیی تصیویر، طراحیی موقعییت      /* مدیر تصویربرداری

بیرداری   و حرکت دوربین در هر نما و نظارت بر اجرای درست آن، مدیریت بر کار گروه تصویرلنز نوع  ،قرارگیری دوربین

 ی تصویرسازی از وظایف مدیر تصویربرداری است. وهترین شی فکری با کارگردان برای انتخاب مناسب و هم

 حرکات دوربین و ضبط تصاویر زیر نظر مدیر تصویربرداری از جمله وظایف او است. جرایا ،کادربندی* تصویربردار/ 

دوربین، تراز کیردن و  لنزها و دوربین، مراقبت و تمیز کردن لنزهای فوکوس کشی، تعویض * دستیار اول تصویربردار/ 

 ست.از جمله وظایف او( کردن دوربین set up)ی دوربین  ولیهاندازی ا راه

هیا و ادوات   حمل و نقل وسیایل تصیویربرداری و نیورپردازی، نصیب چیراغ     دستیاران تصویربردار )گروه فنی(/ سایر * 

 افراد است.سازی وسایل حرکتی دوربین و کمک به انجام حرکات دوربین از جمله وظایف این  نورپردازی، آماده
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ی خود یا  حی که مدیر تصویربرداری ارائه کرده است( به کمک دستیاران ویژهنورپردازی )طر اجرای طرحِ/ * نورپرداز

ست. در واقع ممکن است دستیاران نورپرداز و دسیتیاران تصیویربردار جیدا از    ستیاران تصویربردار از وظایف اوبه کمک د

 ه تصویربردار و هم به نورپرداز کمک کنند.هم ب ،هم باشند و ممکن است گروه فنی

نفر خواهند بود. در خصیوص   7یا  3هایی با گستردگی متوسط حدوداً  گروه تصویربرداری تشریح شده در باال در برنامه

 گروه فوق ذکر دو نکته ضروری است:

تیوان در نظیر داشیت. در     می ین گروه تصویربرداریِ ممکن است کهتر کوچکگروه تصویربرداری تشریح شده در باال  -   

نفره گسترش دارنید   39های  ی و تصویربرداری گاه تا گروهبردار فیلمهای  سازی در دنیا گروه ای فیلم های کامالً حرفه نظام

 :افیرادی نظییرِ   ،ی یا مدیر تصویربرداری به کیار مشیغول هسیتند   بردار فیلمدر این گروه تحت نظر مدیر متعددی و افراد 

، (Crane man)، متصدی حرکت کیرین (Travelling man)، متصدی تراولینگ(Focus puller)متصدی فوکوس

، دسیتیارِ نیورپرداز   (Gaffer/ارشید نیورپردازی  نسیین  )تک، متصدی زدن کالکت، نیورپرداز ارشد «Steadycam» کاربرِ

، کیارگران  (Electrical crew)کیار و گیروه بیرق    ، بیرق (Electrical assistant)، دسیتیار بیرق  (Best boy)ارشید 

 . و ... (Grips)فنی

ی میدیر تصیویربرداری و هیم وظیایف تصیویربردار و نیورپرداز را بیر عهیده دارد. میدیران           گاه یک نفیر هیم وظیفیه    -   

با کمک دستیاران خود اجرای نیورپردازی را نییز بیر عهیده      ایستند و خود پشت دوربین میاغلب تصویربرداری کشور ما 

 گیرند. می

یک نفر به عنوان دستیار اول نور و تصویر، سرپرستی گروه دستیاران را بر عهده دارد و هم وظیایف دسیتیار اول   گاه  -   

 تصویربردار و هم وظایف دستیار اول نورپرداز را بر عهده دارد.

ی، آماده سازی ها و ادوات نورپرداز گاه دو یا سه نفر به عنوان گروه فنی حمل و نقل وسایل تصویر و نور، نصب چراغ -   

 دهند. های فنی و اجرایی را انجام می حرکات دوربین و سایر کمک اجرایوسایل حرکتی، کمک به 

ینید ضیبط   آفرو اسیت   Recorderیا متصیل بیه    Camcorderدر این شیوه نیز دوربین مورد استفاده یا به صورت    

بیه  ی صدابرداری را بر عهده دارند و صیدا   ش وظیفهانگیرد. در این شیوه صدابردار و دستیار تصاویر در دوربین صورت می

دستگاه جدا از دوربیین )دسیتگاه ضیبط    به کمک صدا  اگرشود.  ای ضبط می دستگاه جداگانهوسیله به دوربین یا وسیله 

 شوند. می (Sync)زمان ، همصدا و تصویر ،ی تدوین ای صدا( ضبط شود، بعداً در مرحله حرفه

 

 Multiple Camera Production))تولید چند دوربینی -0

. ایین  ثبت می شیوند  زمان در حال کار هستند، چند دوربین که همبه وسیله های مختلف یک صحنه  در این شیوه نما

 شود: شیوه خود به دو شکل اجرا می

ه هسیتند.  پارچ ها بخشی از یک زنجیره تجهیزاتی یک دوربین ،در این شکل از کار/ پارچه الف( تولید چند دوربینیِ یک

و کابل تصویر بیه ییک    Adaptorهر کدام از طریق یک  هستند و (Recorder کننده )مثالً ها فاقد بخش ضبط دوربین

تیوان از   = واحد تنظیم دوربین( میی  .Camera Control Unit) C.C.U. با دستگاه هستند متصل C.C.Uدستگاه 

نظیم سطح سیاهی، میزان وضیوح تصیویر و ...( را انجیام داد.    دور تنظیمات فنی دوربین )دیافراگم، تنظیم رنگ، تفاصله 

شود. بیا ایین    ی تصویر)میکسر تصویر( می نندهک وارد یک ترکیب C.C.Uهای  سیگنال ویدیویی پس از خروج از دستگاه

ای بیر  Final)توان انتخاب کرد که در هر لحظه تصویر کدام دوربین به عنیوان تصیویر نهیایی )تصیویر      کننده می ترکیب

بیر روی تصیاویر   ( Visual effect)«هیای تصیویری   جلوه»انواع  جرایا در ضمنزمان فرستاده شود.  ضبط یا ارسال هم
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برای تبدیل تصاویر یک دوربین به دوربین  (Transition)«بصری جلوه های انتقال»ها و انتخاب انواع  دوربینحاصل از 

 پذیر امکان (Video mixer)«ی تصویر ترکیب کننده»ی  و ...( به وسیله Cut ،Dissolve ،Wipe ،Fadeدیگر )مثالً 

ییا   VDRیا  VTRبرای ضبط وارد یک دستگاه ضبط تصویر )مثالً  «تصویر ی کنندهترکیب »است. سیگنال خروجی از 

شیود. در واقیع در    میارسال ی تصویر  زمان به واحد فرستنده شود یا مستقیماً برای ارسال هم ( مییا ... کامپیوتری  حافظه

گییرد. در بخیش صیدا نییز ایین       هیا صیورت میی    دسیتگاهی جیدا از دوربیین    به کمیک پارچه ضبط تصویر  این روش یک

)میکسیر  «ی صیدا  کننیده  ترکییب »سیم بیه   از طریق ارتباط بی ها از طریق سیم یا شود و میکروفون پارچگی دیده می یک

هیا،   ی حاصیل از میکروفیون  ها، اصالح و تغیییر بسیامدهای صیدا    نصدا( متصل هستند. تنظیم صدای حاصل از میکروفو

هیای مختلیف و در نهاییت     سایر تغییرات صوتی، ترکییب صیداهای حاصیل از میکروفیون    اعمال ماند صداها و بررسی پس

ی  ترکیب کننیده »است. خروجی  پذیر امکان «ی صدا ترکیب کننده»ی نهایی با دستگاه  تنظیم شدت صدای ترکیب شده

ییا مسیتقیماً   ، دهید(  نیز برای ضبط وارد یک دستگاه ضبط کننده )همان دستگاهی که ضبط تصویر را انجیام میی   «صدا

 کار تیدوینِ  زمان با تصویربرداری د. در این شکل از تولید در واقع همشو میارسال زمان به واحد فرستنده  برای ارسال هم

 شود. و محصول نهایی ارسال یا ضبط میگیرد صورت می  کارگردان و صدابرداربه وسیله صدا و تصویر 

هر استودیوی ضبط تصاویر ویدیویی( و یا شود: یکی در استودیوهای تلویزیونی ) این شیوه از تولید در دو جا دیده می 

حضور یابید. در   آنجاهر واحد سیار ضبط تصاویر ویدیویی( بتواند در یا ) دیگری در هر لوکیشنی که واحد سیار تلویزیونی

شیوند. سیایر تجهییزات     ها داخل استودیو یا در لوکیشن مورد نظر مسیتقر میی   ها و میکروفون ی تولید، دوربین این شیوه

C.C.U.)گرهیای   های ضبط صیدا و تصیویر، نمیایش    ی تصویر، میز نور، دستگاه ی صدا، ترکیب کننده ها، ترکیب کننده

هیای   ، دسیتگاه «ردار نمیا بُی »و  «گیر شیکلِ میوج    نمیایش »تصویر، تجهیزات الکترونیکیی نظیارت فنیی تصیویر از جملیه      

هیا و  CG (Character Generator) ،Video player ییا دسیتگاه   کیامپیوتر ی الگوهای گرافیکی مثیل   ایجادکننده

مستقر هستند. بیین افیراد داخیل اتیاق فرمیان ییا       سیار سایر تجهیزات جانبی( داخل اتاق فرمانِ استودیو یا داخل واحد 

)به ویژه کارگردان( و افراد داخل استودیو یا مستقر در لوکیشین )تصیویربرداران و میدیر صیحنه( ییک      سیار داخل واحد 

ی  دیگر را بشنوند. به این شییوه  توانند با هم صحبت کنند و صدای یک سیستم ارتباط صوتی برقرار است که این افراد می

تولیید   گویند. در ایین شییوه از   می Intercom (Internal communication)یا « ارتباط داخلی»ارتباطی اصطالحاً 

 کنند: افراد زیر فعالیت می

ها تصویربردار وجود خواهد داشت، مگر آن که یک یا چند دوربین بدون تصویربردار  به تعداد دوربین /* تصویربرداران

ین را بر عهده دارند. در ایین شییوه   ی کادربندی و حرکت دورب و با هدایت از راه دور کار کنند. تصویربرداران تنها وظیفه

 ی تصویر برداراست. نیز به عهده «کشیفوکوس »و  کنند تصویربرداران مستقیماً زیر نظر کارگردان فعالیت می

 *Cable man (متصدی کابل/)     دستیار تصویربردار است و کابل دوربین )کابل اتصال دوربین به اسیتودیو ییا واحید

کنید کیه    ای باز ییا جمیع و حمیل میی     تصویربردار دوربین را حرکت دهد، او کابل را به گونه اگرسیار( را در دست دارد. 

 مزاحمتی برای حرکت دوربین ایجاد نشود.

ی و بیردار  فیلم ها در داخل استودیو یا لوکیشنِ ی دوربین ی استقرار اولیه وظیفه /* کارگران فنیِ استودیو یا واحد سیار

جمیع  در صیورت اسیتفاده از واحید سییار،      ها با اتاق فرمان یا واحد سیار را بر عهده دارند. نبرقراری کابل ارتباطی دوربی

 کردن تمامی تجهیزات در پایان فیلمبرداری نیز بر عهده این افراد است.

بیا کیارگردان در ارتبیاط     Intercom ی حضور دارد و بیه وسییله  بردار فیلم لوکیشنِدر در استودیو یا  /* مدیر صحنه

بازیگران و سایر عوامل داخل استودیو یا لوکیشن )غیر از تصیویربرداران( ارتبیاط   با  مدیر صحنهاز طریق کارگردان  .است

 کند. را برای شروع ضبط آماده می داخل استودیو یا مستقر در لوکیشنگروه  ،مدیر صحنه .کند برقرار می
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دهید و   ها را انجام می تنظیمات فنی دوربین C.C.U وسیله ه بپیش از شروع ضبط، او  /* متصدی تنظیم فنی تصویر

)و سایر تنظیمات دوربین( صیورت   ها در حین ضبط نیز تغییرات و اصالحاتی در روشنایی و رنگ دوربیندر صورت لزوم 

داشیته باشیند. بیه ایین فیرد در کشیورمان        دهی و ...نیور ، تراسیت کن ٬رنگ های مختلف تداومِ دهد تا تصویر دوربین می

 شود. وی بیش از همه با نورپرداز و کارگردان در ارتباط است. گفته می« مَن -نودال»اصطالحاً 

در طراحی و اجرای نورپردازی را بر عهده دارد. در حین اجرای برنامه نیز  ،وی مستقیماً زیر نظر کارگردان /* نورپرداز

 ها را تنظیم می کند.پروژکتور شدت نور (دیمر میزِ«)نور زِمی» به وسیله ،صورت لزوم

ها و سیایر اقیدامات نیورپردازی بیه نیورپرداز       بر روی آنفیلتر پروژکتورها، نصب و تنظیم در نصب  /* دستیار نورپرداز

 کند. کمک می

حرکات  اجرای، راهنمایی تصویربرداران برای تنظیم کادرهای مورد نیاز و نماها )دکوپاژ( ی تقطیع وظیفه /* کارگردان

ی هیا  جلیوه »زمیان، انتخیاب    ی مناسب بیرای ضیبط ییا پخیش هیم      دوربین، انتخاب و ارسال تصویر هر دوربین در لحظه

یر صیحنه( و  ، نظارت بر وقایع داخل استودیو یا صیحنه )از طرییق ارتبیاط بیا مید     «یبصر  جلوه های انتقال»و  «تصویری

ی کارگردان است. در آن دسته از کارهای نمایشیی کیه    نظارت بر کار افراد داخل اتاق فرمان یا داخل واحد سیار بر عهده

کیارگردانی اسیت کیه شیرح وظیایف او گفتیه شید         اول،شوند، عمومیاً دو کیارگردان وجیود دارد:     به این شیوه تولید می

ی هیدایت بازیگرهیا و نظیارت بیر      کارگردانی است کیه وظیفیه   ،( و دوملویزیونییا به عبارتی کارگردان ت )کارگردان فنی

ای منسیجم و   ها را بر عهده دارد )کارگردان هنری(. این دو کارگردان برای دستیابی به فیلم یا برنامیه  اجرای درست بازی

 منطبق شدن کاملِ فرم و محتوا همکاری دقیق و کاملی با هم خواهند داشت.

فرکیانس و  ها، تصیحیح   ها، تنظیم شدت صدای حاصل از میکروفون انتخاب و تنظیم میکروفون وظایف او، /* صدابردار

و سیایر اقیدامات الزم بیرای دسیتیابی بیه صیدای        ، ترکیب صداهای حاصل از میکروفون هیا صدا سایر مختصات فیزیکی

 است.مناسب 

 «صیدا  بیومِ »میکروفیون بیر روی    اگری او است.  عهده ها در صحنه بر ی استقرار میکروفون وظیفه /* دستیار صدابردار

از وظیایف   «صیدا  بومِ»یت تغییر موقعدر صورت لزوم در طی اجرای برنامه و  «صدا بومِ»داشتن  ی نگه وظیفه ،نصب باشد

در برنامه های گسترده تعداد دسیتیاران صیدا    گویند. می (Boom man)«متصدی بوم»که در این حالت به وی،  ستاو

 از یک نفر است. تر بیش

و امثیال آن   Logoهیا،   ی الگوهای گرافیکی مورد نیاز برنامه از جملیه زیرنیویس   متصدی ساخت و ارائه /* گرافیست

 .است

انجیام و کنتیرل فراینید    (، Video recorder«)دستگاه ضبط صدا و تصیویر » به وسیلهوی  /* متصدی ضبط تصویر

 .فتندگ می Ampex man در سال های گذشته،عهده دارد. در کشورمان به این فرد بر ضبط را 

برنامیه   دیر تولید، ناظر پخشِکننده، م * در این شیوه تولید افراد دیگری نیز حضور دارند از جمله منشی صحنه، تهیه

وظیایف او بیر عهیده کیارگردان     و بخشیی از   وجود نیدارد « مدیر تصویربرداری»در این شیوه  .ن فنی و ... زنده، مهندسا

 .گذاشته شده است

هسیتند ییا    Camcorderا به صیورت  چند دوربین )که ی ،این شکل از کار در /پارچه غیریک ربینید دوب( تولید چن

کننید. تصیاویر    مختلفی از صحنه ضبط می)نماهای( زمان تصاویر  اند( از چند زاویه به طور هم مجهز شده Recorderبه

شوند. گروه تصیویربرداری زییر نظیر میدیر      گر تدوین می ی تدوین طبق نظر کارگردان و تدوین ضبط شده بعداً در مرحله

کننید و هماننیدی تصیاویر     های مناسب مسیتقر میی   ها را در موقعیت ی کارگردان دوربین تصویربرداری و البته با مشاوره
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آورند. گروه تصویربرداری در این شیکل   ( پیش از شروع ضبط به وجود میو ... رنگ ،ختلف را )به لحاظ نورهای م دوربین

هیا، تصیویربردار و دسیتیار اول تصیویربردار وجیود       زیرا به تعیداد دوربیین   ،است یاز تولید پرتعدادتر از تولید تک دوربین

هیا مشیابه    تولید شامل افراد زیر خواهد بود کیه وظیایف آن   خواهد داشت. به هر حال گروه تصویربرداری در این شکل از

 گفته شد: یچیزی است که در مورد گروه تصویربرداریِ تولیدات تک دوربین

ها(، گروه فنی نیور   ها(، دستیاران اول تصویربردار )به تعداد دوربین مدیر تصویربرداری، تصویربرداران )به تعداد دوربین

خواهد بود(، نورپرداز و احتماالً افراد دیگری  تر بیشباشد، تعداد افراد گروه فنی  تر بیشها  ینو تصویر )هر چه تعداد دورب

 ی نورپرداز. کار یا دستیاران ویژه بنا به ضرورت مثل برق

ای )دسیتگاه ضیبط    ی دسیتگاه جداگانیه   صدا توسط صدابردار و به کمک دستیارانش به وسییله  ،در این شکل از تولید

هیا   زمان )سینک( خواهد شد. البته گاه میکروفون هم ،ی تدوین با تصاویر سپس در مرحله شود و ضبط می ای صدا( حرفه

کننید و   متصل میها به یکی از دوربین  (Sound mixer)«ی صدا ترکیب کننده»را به صورت مستقیم یا از طریق یک 

را ضیبط  ( Master shot اصیلی ییا کلیی صیحنه/    )نمیای  «مای مادرن»این دوربین که معموالً وسیله به کار ضبط صدا 

 پذیرد. کند، صورت می می
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    ضبط صدا با دوربین ویدیوسریعِ راهنمای 

 

صدا را نییز بیا دوربیین وییدیو ضیبط کنیید بیه         ٬ید که در کنار ضبط تصویر ویدیوییر داشتدر نظای  گاه در صحنههر   

 کنید:ترتیب زیر عمل 

  

 کنترل مختصات اکوستیکی صحنه -1

اسیفنج و هیر میاده     ٬پتو  ٬صحنه : با استفاده از اشیا و مواد جاذب صدا نظیر موکت  «واییس آزمان پَ »کنترل  -الف   

 را تا حد قابل قبول کاهش دهید.   (Reverbration time«)صحنه واییِآس زمان پَ» ی،متخلخل و پرزدار دیگر

ارتباط هیوای داخیل )صیحنه میورد نظیر( را بیا       ها  با بستن در و پنجرهدر صحنه های داخلی کنترل نویز صحنه :  -ب   

 ترین عامل انتقال نویز از بیرون به صحنه شما هستند. هوا مهمهای  ( قطع کنید زیرا مولکولبیرون )فضاهای دیگر

 

 انتخاب میکروفون مناسب  -0

 ممکن انتخاب کنید. «حساسیت»میکروفونی با حداکثر  -الف   

 ن گسترده و تا حد امکان خطی باشد. آ «پاسخ فرکانسی»میکروفونی انتخاب کنید که  -ب   

مناسیب نیوع صیدا و    ( Polar pattern«/الگوی قطبیی )» ی آن«زاویه دریافت صدا»میکروفونی انتخاب کنید که  -ج   

 شرایط ضبط صدای مورد نظر باشد.

 

 میکروفون  درستِاستقرار  -9

در . ( اسیتاندارد را رعاییت کنیید   منبیع صیدا  میکروفون تا  ی ه)فاصل «کارِ ی هفاصل» ،استقرار میکروفون به هنگام -الف   

 39تیا   29د، ئیی کاردیوهیای   میکروفیون در سانتی متر و  29تا  19 استاندارد، «کار ی هفاصل» ،همه جهتیهای  میکروفون

در نتیجیه   ،شود که صدای ورودی به دوربین ضیعیف باشید   می صدا باعث. دور بودن میکروفون از منبع استسانتی متر 

افیزایش دهیید و   در حال ضبط را بطور مصنوعی )الکترونییک(   یصداشدت شما برای تقویت آن مجبور خواهید بود که 

شود . نزدیک بودن بیش از حد میکروفون به منبع صدا نیز مشیکالتی نظییر    می این خود موجب افزایش نویز و هام صدا

Pop noise کند .   می ایجاد 

ای  د( آن را بیه گونیه  ئیی د ییا هایپرکاردیو ئی، کاردیومند است ) مثال میکروفون دو جهتیاگر میکروفون شما جهت  -ب   

وزد ، بخیش   می نویز در صحنه باشد. مثال اگر بادغیر حساس آن به سمت منابع تولید کننده های  مستقر کنید که بخش

 غیر حساس میکروفون را در مسیر وزش باد قرار دهید . 

استفاده کنید یا اگیر فاصیله سیوژه از دوربیین زییاد اسیت از       صدا توانید از بوم  می برای استقرار مناسب میکروفون -ج   

گییره   ،که به یقه ی لباس)ای  یقههای  شرایط میکروفوناستفاده کنید. در برخی ( Wireless micمیکروفون بی سیم )

 کنند.   می ( مناسب ترین استقرار را برای شما فراهمشوند میپنهان یا پشت آن 
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 استفاده از ادوات جانبی میکروفون  -3

کارهیای  ( اسیتفاده کنیید . بیوم مخیتص     طول قابل تغییر و وزنی سیبک دارد  که)صدا ای  حرفه : از بومِ  Boom-الف   

ای ضیبط بهتیر صیدای    نیز برای پرهیز از دیده شدن میکروفون در کادر تصویر یا بیر ها  بلکه در مصاحبه ،نمایشی نیست

 توان از آن استفاده کرد. می دور از دوربین یا در حال حرکت است ( که نسبتاًمصاحبه شونده )اگر 

های  جی باعث حذف یا کاهش صدای باد و در صحنهخارهای  در صحنه ( : بادگیر مناسبWind screenبادگیر) -ب   

ی  فیلتیر های وییدیویی   شود. البته برای کاهش یا حذف صدای باد در غالب دوربین می Pop noiseداخلی باعث کاهش 

ای  که داخل منو  یا به صیورت دکمیه   Mic low cutیا  Wind  به عنوان مثال گزینه .الکترونیکی نیز تعبیه شده است

پایین صدا، صیدای  های  د و با حذف بخشی از فرکانسچنین کاربردی دارشود  می انتخاب بر روی بدنه دوربین دیدهقابل 

که صدای مزاحم بیاد وجیود نیدارد     مواقعیدر   . استفاده از این گزینهدکن می باد را نیز ) که فرکانس پایینی دارد ( حذف

پایین صدا و در نتیجه اصطالحا الغر شیدن صیدا(   های  ز فرکانسباعث تغییر ناخوشایند در صدای اصلی ) حذف بخشی ا

 خواهد شد . 

 بوم به میکروفون منتقل نشود .های  شود که لرزش می لرزه گیر: باعث -ج   

 

 کنترل اتصاالت -1

جیک  پیین )  2هیای   : برای اتصاالت تیرجیح در اسیتفاده از جیک   ای ، کابل و اتصاالت حرفهاستفاده از میکروفون -الف   

XLR .که در ایران به جک کنونی معروف است ( است 

در سیاختمان  ی ئی جزاشیکاالت  : خراب بودن قطعات داخلی میکروفیون ییا   ها و میکروفونها  ، کابلکنترل اتصاالت -ب   

نامیید. البتیه در برخیی     «نیویز سیسیتم  »توان آن را  می کند که می ل و خراب بودن اتصاالت خود ایجاد نویزیا شُها  کابل

دفترچیه  وجود دارد که البتیه در   MicNR  ( امکانی به نامبرای کنترل یا حذف چنین نویزی )نویز میکروفونها  دوربین

 :نکنیدرا فعال  MicNRزیر گزینه  های موقعیتراهنمای برخی دوربین های ویدیو توصیه شده است که در 

 کند.   می رد زیرا صدای اصلی را خرابکه نویز سیستم وجود ندا مواقعیدر  -   

 با فاصله از دوربین مستقر شده است.« میکروفون خارجی متصل به دوربین » که  مواقعیدر  -   

 ( صدایی وارد دوربین نمی شود. input 2شود و از ورودی دوم ) می صدا ضبط 1وقتی تنها در کانال  -   

 قرار دارد. Lineبر روی حالت  Micوقتی دکمه انتخاب ورودی به جای حالت  -   

 

  (LEVEL TUPNI)«سطحِ ورودی»و  (TUPNI)«ورودی»درستِ  انتخاب-3

تیراک   چهیار ها  ند دو تراک صدا )البته برخی دوربینقادر عمدتاً ویدیوهای  دوربین :(TUPNI«)ورودی» انتخابالف(    

هیا   توان بیه ایین ورودی   می ( دارند کهTUPNIاما برای ضبط این دو تراک معموال دو یا سه ورودی ) ،صدا( ضبط کنند

هیا بیه    ایین ورودی  .کرددستگاه پخش صدا و ...( را متصل ، صوتی دیگر) میکسرهای  میکروفون یا کابل خروجی دستگاه

)دو  NAENی دوربیین( و  ییک ورودی در جلیو   )معمیوالً  TNOUI به صیورت یا  TUPNI 2و  TUPNI 1 صورت

کیه صیدای وارد شیده از     کیرد توان انتخیاب   می یییا گزینه ها با دکمه ها شوند. می ورودی در پشت دوربین( نام گذاری

 ضبط شود. و یا هر دو( 3یا  1بر روی کدام تراک صدا )تراک ها  طریق هر کدام از این ورودی

 کرد:توان در یکی از سه وضعیت زیر تنظیم  می را  هر ورودی :(LAVAL TUPNI«)سطحِ ورودی» انتخابب(     
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در ایین حالیت    کنییم.  میی  میکروفون متصل کردیم این حالت را انتخاب ،مورد نظر : هر وقت به ورودیCTMحالت  -   

وارد  بدرسیتی امپدانس )مقاومت ظاهری مدار( کم است و در نتیجیه سییگنال ضیعیف الکتریکیی حاصیل از میکروفیون       

 شود. می دوربین

غییر از میکروفیون    دسیتگاهی صوتی )هیر  های  کابل خروجی دستگاه ،مورد نظر : هر وقت به ورودی LTUA لتحا -   

در این حالت امپیدانس میدار    کنیم. می دستگاه پخش صدا و ...( دیگر را متصل کردیم این حالت را انتخاب، مثال میکسر

 شود. می نسبتا شدیدی است که از دستگاه صوتی مورد نظر وارد دوربینالکتریکی باالست و مناسب سیگنال 

وجیود   « PPSony mini DVcam 150» دوربیین  نظییر هیا   : این حالت در برخی دوربیین EII CTMحالت  -   

 20dB+  بیه انیدازه  معمیوال  شیود را   میی  نظیر  ورودی موردصدایی که از میکروفون وارد شدت انتخاب شود  اگردارد و 

فیوق العیاده شیدید )میثال بلنید شیدن        یکنیم و در نظر داریم که صیدای  می دهد. وقتی از میکروفون استفاده می کاهش

صیدای در  شدت توانیم  می با انتخاب این حالت بهتر گیریم. می هواپیما از فاصله نزدیک( را ضبط کنیم از این حالت بهره

مشیابه چنیین گزینیه ای در سیایر      )پوتانسیومتر( کنترل کنییم. «ولوم»با استفاده از را حال ضبط ) صدای بسیار شدید( 

  نامگذاری شده است. Trimدوربین ها، در فهرست تنظیمات دوربین وجود دارد و با عناوین مختلفی نظیر 

 بیه معیروف  )دو ورودی تک پیین   AUDIO CH1,CH2های  توان از طریق ورودی می در بعضی دوربین ها، صدا را   

در اغلیب   .کیرد  دوربیین  وارد دیگیر  صوتیهای  دستگاه از LTUL- i از طریق ورودی یا( راست و چپ سونیهای  جک

افیزودن   برای فقط صدا این بلکه ،کرد ضبط تصویر همراه توان نمی را طریق این از شده وارد صدای ،دوربین های ویدیو

 VMNیید در وضیعیت   با دوربیین  شیرایط  ایین  در .است استفاده قابل (صداگذاریباشد ) شده ضبط قبال که تصویریبه 

صیدای  های کنتیرل شیدت   شود را با استفاده از ولوم  می شدت صدایی که از این دو ورودی وارد دوربین در ضمن باشد.

 .کرددوربین نمی توان کنترل 

 

 48v» (Phantom power +48v)+ فانتوم پاور» انتخاب وضعیت-7

ی دو ییا گزینیه ا   کلیید  پذیرنید(  میی  هیایی کیه میکروفیون    TUPNI) ویدیوصدا در دوربین های  هر کدام از ورودی   

اگیر بیه    .نامییده میی شیود    Phantom power +48vکیه    ( دارندOTTو  OU به صورت)  48V+ وضعیتی به نام

 نیاز بیه منبیع تغذییه دارد و اگیر در آن    خازنی  میکروفون)کردیم وصل  بدون باطری میکروفون خازنیِ ،ورودی موردنظر

از دوربیین ییا هیر دسیتگاهی کیه      الکتریکیی   یجرییان  جریان تغذیه کننده آن باید بیه صیورت   باشیم،باطری قرار نداده 

در غییر ایین صیورت     و باشد OUالقا شود( باید این کلید  نه آباز طریق کابل میکروفون  ،ن متصل استه آمیکروفون ب

 OTT( بایید  مثیل میکروفیون دینامییک    یا به منبع تغذیه نیازی ندارنید  منبع تغذیه دارند کهی )در مورد میکروفون های

 نییز بایید    کنیممتصل  LTUA خط ، که به ورودی در صورتی شود. می دوربینباطری مصرف بی دلیل چون باعث  ،باشد

 باشد. OTT، این گزینه

 

 Sample rateو  bit انتخاب مناسبِ -1

 که عبارت است از: ،( دارندAudio mode) برای ضبط صدا دو حالتها  دوربیناغلب    

 

 16bit/ 48 KHZ الف(    
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 ا ایین حالیت ضیبط   در این حالت همراه تصویر، دو تراک صدا با کیفیت باال ضبط خواهد شد.البته بر روی نواری که بی    

 کرد.)صداگذاری(  اضافهوسیله دوربین ه بتوان صدایی دیگر را  دیگر نمی می شود

  12bit /32 KHZب(    

ضبط است. این دو تیراک اضیافی   بل اق الفاز حالت تر  اما با کیفیت پایین ،در این حالت همراه تصویر، چهار تراک صدا   

توسط دوربین بر روی میدیای میورد   اصلی  را پس از ضبط صدا و تصویرِ)مثل موسیقی( صدایی دیگر  کردنامکان اضافه 

 سازد. می فراهمنظر 

با توجه به اینکه در حال حاضر کمتر کسی فرایند صداگذاری را داخل دوربین انجام می دهد و تقریبا همه این فرایند    

انجام می دهند، بهتر است از بین دو حالت فوق، حالت الف را انتخیاب   کامپیوتررا به مرحله تدوین واگذار می کنند و در 

 کنید.

 

 در حال ضبط( صدای Level/تنظیم سطح )شدت -3

بیش از حد استاندارد ضبط شیود عیالوه بیر اینکیه     شدتی اگر صدا با  سیگنال صدا باید با شدتی استاندارد ضبط شود.   

در نتیجیه بیه چنیین صیدایی      .دهد می خود را از دستهای  شنیده خواهد شد بخش قابل توجهی از فرکانسبلند بسیار 

تیوان شیدت    میی  در مراحل پیس از ضیبط   گویند. می یا اعوجاج شده( Distortion)دچار «ستورتید»صدای  اصطالحاً

د شد و شیفافیت  از دست رفته دیگر احیا نخواههای  اما فرکانس ،رسانداستاندارد  و به سطح چنین صدایی را کاهش داد

خواهید  شینیده  ضیعیف   ،از حد استاندارد ضبط شود تر کم)شدت( از سوی دیگر اگر صدا با سطحی  صدا کم خواهد بود.

توان شدت چنین صدایی را افزایش داد و به سطح استاندارد رساند اما ایین کیار    می شد. هر چند در مراحل پس از ضبط

شیدت(  ) رو الزم است در حین ضبط به دقت کنترل نمود که صدا بیا سیطح   از این شود. می باعث افزایش هام و نویز صدا

 نشیانگر  ) دوربیین، میکسیر و...(   مام دستگاههای ضبط و کنترل صیدا برای همین منظور بر روی ت استاندارد ضبط شود.

دسیی  »واحید   ر دریتصفحه مندرج این م دهد. می خاصی وجود دارد که شدت صدای در حال ضبط را نشانهای ( میتر)

صفر دسی بیل را  ی بندی شده است که اغلب محدوده باال + دسی بل درجه2تا   «منفی بی نهایت »از اعداد  معموالً «بل

( «پوتانسییومتر »یا  «ولوم») یک یا دو پیچ تنطیم ر،یتدر کنار این م اند. به معنای محدوده خطر تعیین کرده با رنگ قرمز

ییک پییچ   بیرای هیر تیراک صیدا     ها  در برخی دوربین .کردتوان شدت صدا را تنطیم  می وسیله آنهاه نیز وجود دارد که ب

در دوربیین هیایی    با یک پیچ تنظیم شدت صدای هر دو تراک قابل تنظیم است.ها  تنظیم وجود دارد و در برخی دوربین

وجیود دارد.در حالیت    EAPENEIA و LTULAPدارند عمیدتا در منیوی دوربیین دو حالیت       که یک پوتانسیومتر

LINKED   امیا در حالیت     ،کنید  میی  ییک نسیبت تغیییر    هبی ، اگر پوتانسیومتر را بچرخانید شدت صدای هیر دو تیراک

EAPENEIA ،را تنظیم کند 3و تراک  1شدت صدای تراک  و به صورت جداگانهتواند به ترتیب  می پوتانسیومتر. 

ی نمایشگر در محیدوده صیفر دسیی بیل      باشد که متوسط نوسانات عقربهای  ر حال تنظیم شدت صدا باید به گونهه به  

برای مدت ضبط خواهد شد و اگر  «دیستورت»عقربه برای مدت زیادی در محدوده باالی صفر باقی بماند صدا  اگر باشد.

 البته صفر دسی بل شدت استاندارد بیرای صیدای اصیلی    شود. می صفر باشد صدا ضعیف ضبطتر از پایین خیلی  ،زیادی

شیدت  غالبیا  که قرار است ضیعیف شینیده شیوند     ی صحنه یا صداهایی قی اصلی و ...( است و صدای زمینهگفتار، موسی)

 دسی بل دارند. -19تا  -19ابر با استانداردی تقریبا بر

 ست:اجراتنظیم شدت صدا به دو روش قابل    
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ه دلخواه و بیه طریقیه دسیتی    توان شدت صدا را ب می با استفاده از پوتانسیومترها (:CEUNELتنظیم دستی) (الف   

 یک و دو قابل انتخاب است.های  تراکاین وضعیت برای هر کدام از  .کردتنظیم 

 راصیدا   شیدت  کننید و تنظییم   حالت پوتانسیومترها دیگر کیار نمیی  در این  (:EGMیا  ENIOتنظیم خودکار) (ب   

ایین   که البته گاه ممکن است دقییق نباشید.   کند می ) یا دستگاه صوتی مورد استفاده( به طریقه خودکار تنظیم دوربین

 یک و دو قابل انتخاب است.های  تراکبرای هر کدام از  زوضعیت نی

وقتیی تنهیا ییک     میثالً  ،کیرد را برای تنظیم شدت صیدا اسیتفاده    توان ترکیبی از دو وضعیت دستی و خودکار می گاه   

در ایین   ضیبط کنیید.  یک و دو )تراک( توانید صدای آن را بر روی هر دو کانال  می ،اید یکروفون به دوربین متصل کردهم

 در ایین صیورت   .کنیید  تنظیمخودکار  به صورتی دستی و کانال دیگر را به صورترا ها  حالت شدت صدای یکی از کانال

 کنید.استفاده  ی داشتبهتر که کیفیت دو کانال هر کدام از ایناز در مرحله تدوین می توانید 

را حذف یا با شیدت بسییار کیم و     «نویز صحنه»توان  می دیگرزمان  صدای اصلی و اقدامات همشدت با تنظیم مناسب    

خواهیید کیه    میی  کنیید و  می عنوان مثال وقتی از فردی در کنار خیابانی شلوغ تصویربرداریه ب .کردقابل اغماضی ضبط 

 کار ببندید:ه توانید اقدامات زیر را ب می شنیده شود تر کم ()سر و صدای خیابان صدای وی غالب باشد و نویز

 هیید و یا زیر چانیه وی قیرار د   ی باریک استفاده کنید و آن را باالی سر فرد«ریافت صدازاویه د»از میکروفونی با  الف(   

در این حالت میکروفون را باید خیارج از   از نویز صحنه ضبط شود. پرشدت تر ،به سمت دهان او نشانه روید تا صدای فرد

گسیترده ای  « زاوییه دریافیت  »کادر قرار دهید )اگر میکروفون مورد اسیتفاده،   نزدیک به لبه هایکادر ولی تا حد امکان 

 دارد یا می توان بدون استفاده از بوم آن را داخل کادر قرار داد، تا حد امکان آن را نزدیک دهان فرد مستقر کنید(.

 نزدیک فرد قرار دهید. تا حد امکان میکروفون را ب(    

 دامکان بلند صحبت کند.از فرد بخواهید که تا ح ج(    

بچرخانیید و  را حال پوتانسیومتر  ،دوربین از صفر دسی بل عبور کند نشانگرِ صدایشود که  می سه اقدام فوق باعث د(   

 کنید.به ضبط صدا  شروعصدا را تا صفر دسی بل کاهش دهید و سپس  )شدت(سطح

صیدای   سیرو سیگنال )صدای اصلی = صیدای فیرد( بیه نیویز )    )نسبت( اختالف ،چهار اقدام فوق دادن در واقع با انجام   

را افیزایش   (Signal to Noise Ratio)«نسبت سییگنال بیه نیویز   » تر دقیق ، یعنی به تعبیردای خیابان( را زیادتر کرده

 سازد. می فراهم با حداقل نویزرا که این امر امکان ضبط صدای اصلی  داده اید

 

 شنیداری صدا()کنترل  انیتورینگ صدام -11

وسیله سیستم شنوایی خود کنتیرل  ه کیفیت صدای در حال ضبط و شدت آن را بای  حرفه با استفاده از هدفونی کامالً   

بیه نیام   معمیوال  ) به خاطر داشته باشید که بر روی بدنه دوربین یا بر روی خود هدفون یک پییچ تنظییم   .کنیدنیتور( ا)م

COUTION تغییر ایین پییچ    کنید. تنظیم  شنوید با آن می که در هدفون را شدت صداییمی توانید ( وجود دارد که

است و ممکن اسیت   مؤثراما در قضاوت شما از کیفیت و شرایط صدا  ،ی بر شدت صدای در حال ضبط نداردتأثیرتنظیم 

فون را رو سیطح صیدای داخیل هید     از این .موجب شود که شما تنظیمات صحیح یا ناصحیحی بر روی صدا صورت دهید

از حد صدای هیدفون   افزایش یا کاهش بیش متناسب با حساسیت سیستم شنوایی خود و در سطحی متعادل قرار دهید.

 .اندازد می اشتباه به و هم در خصوص میزان نویز صدا ) شفافیت( صدا «طیف فرکانسی»صوص خهم شما را در 
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 :شود ، دو اشکال ایجاد میزیاد باشدخیلی اگر شدت صدای هدفون    

در نتیجیه ممکین اسیت بیه      ،پایین و باالی صدا شدتی بیش از حد دارندهای  کند که فرکانس می کاربر احساس الف(   

 بیفتد و تغییری بی دلیل در صدا اعمال کند.ها  فکر تصحیح این بخش

شوند ییا شیدتی بسییار پیایین و قابیل       شود که در عمل یا ضبط نمی می ها شنود و نگران آن می کاربر نویزهایی را ب(   

 .خواهند داشتاغماض 

 

 :، دو اشکال ایجاد می شوداگر شدت صدای هدفون خیلی کم باشد   

و در نتیجیه ممکین اسیت تصیحیحاتی     میانی شدتی بییش از حید دارنید    های  کند که فرکانس می کاربر احساس الف(   

 د.کندلیل در این ناحیه اعمال  بی

الزم را در ایین   ود و در نتیجه اصطالحناست برخی از نویزهای قابل توجه یا ایرادهای مهم صدا را نش مکنمب( کاربر    

 خصوص صورت ندهد.
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 عباس پوریار محتوای کالس های آموزشی استاد -       

 مرتضی دهنوی محتوای برخی از جزوات استاد -       

 « PPSony mini DVcam 150» دوربینکتابچه راهنمای  -       

-American cinematographer video manual, Michael grotticelli, ASC press, 2001 
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    صدابرداری مفاهیم مرتبط با 

 [عباس پوریار نگارش یافته است.تمامی محتوای این مقاله بر اساس محتوای کالس آموزشی استاد ]                                                        

 

 یربردار قرار می گیرد، نظیر تصویربرداری خبری وظیفه صدابرداری بر عهده تصو ،از آنجا که در بسیاری از موقعیت ها   

، با مبانی فیزیک صوت و مفاهیم پایه ای مرتبط با صدا در دوربین ویدیواو باید عالوه بر آشنایی با گزینه ها و بخش ه

آشنا باشد تا بتواند صدا را با کیفیت فنی و زیبایی شناسانه مناسبی ضبط کند.به همین منظور در این نیز صدابرداری 

 به اختصار به مهمترین مفاهیم مرتبط با صدابرداری اشاره شده است.   مقاله

 

 «ویژگی های امواج صوتی»

340بلکه سرعتی معادل  ،شود ولی بالفاصله منتشر نمی ،آید ام به وجود میصوت از ارتعاش اجس   
m

/s  دارد. برخالف

 تر بیشمحیط مادی تراکم صوت برای انتشار نیازمند فضایی مادی است. هر قدر  ،نیز قابلیت انتشار دارد نور که در خأل

ویژگی های فیزیکی اصلی ترین  ست.از هوا تر بیشمثالً در جامدات سرعت صوت  ،شود تر منتقل می صدا سریع ،باشد

 امواج صوتی عبارتند از:

 

 تواتر()بسامد/ فرکانسالف(    

واحد  .نمایش داده می شود Nیا  Fکه با  در واحد زمان )ثانیه( موج صوتی عبارت است از تعداد نوسان ،«فرکانس»   

C)«سیکل بر ثانیه»یا  (Hz«)هرتز»، فرکانس
/S ).و یک میلیون هرتز را یک  «هرتزکیلو»هزار هرتز را یک است

 می نامند. «هرتزمگا»

20بلکه صدا ارتعاشات بین  ، گوییم نمی «صدا» ،به هرگونه ارتعاش فیزیکی   
Hz  20تا

KHz  است که برای انسان قابل شنیدن

80  ،ی صدای مردان دهمحدوهر منبع تولید کننده صدا، دامنه فرکانسی معینی دارد، به عنوان مثال،  است.
Hz

-8500
Hz   و

150  ی صدای زنان، محدوده
Hz

-10500
Hz .است 

 

  نوسان ی دامنهب( 

نوسان،  ی دامنه بستگی دارد. موج صوتی «ی نوسان دامنه»به صدا ولی قدرت  ،صدا به فرکانس وابسته استشفافیت 

ی نوسان با حرف  تر است.دامنه صدا قوی ،باشد تر بیشی نوسان  هر قدر دامنه ه تا پایین ترین نقطه موج است.فاصله قلّ

A و واحد آن  شود نمایش داده میdB دسی بل( است(. 

  

 )دوره( Periodج(    

پریود  ه است.واحد آن، ثانیدهند و  نمایش می T. پریود را با حرف گویند می «پریود»، کامل به مدت زمان یک نوسان   

 .با فرکانس نسبت عکس دارد
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  (Wave length) طول موجد(    

ی  ی دو نقطه ف دیگر به فاصلهدر تعریکند،  نوسان طی میی که موج در یک ا عبارت است از فاصله، «طول موج»

 گونهم Bو  Bو همچنین  Aو  Aدر شکل زیر نقاط گویند. ول موج میموج، ط از)دو نقطه مشابه و متوالی(  همگون

Aبنابراین فاصله  ،هستند A  یاB B  ،«محسوب می شود.« طول موج 

 
طول  و واحدهای منشعب از متر، نظیر نانومتر است.« متر»( است و واحد اندازه گیری آن، λ)«الندا»نماد طول موج،  

طول موج کوتاه تر و در نتیجه فرکانس  ،تر باشد ی نقاط همگون کم فاصلههر قدر .موج با فرکانس نسبت عکس دارد

 طول موج با پریود نسبت مستقیم دارد.شود. تر می بیش

  (V( سرعت صوت)ھ   

  آید. در هر محیطی متفاوت است و از تقسیم طول موج بر پریود به دست می «سرعت صوت» 

 

  «منحنی حساسیت گوش به فرکانس های مختلف»

20)گوش انسان در طیف صدای قابل شنیدن حساسیت    
Hz

-20
KHz

انسان به  گوش نمودار حساسیتیکسان نیست. (

 :به شکل زیر است به دست آمده است (Audiometry)های مختلف که در آزمایش شنوایی سنجی  فرکانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به آن فرکانس حساسیت گوش باالتر بودن ی  دهنده تر باشد نشان پایینفوق، در هر فرکانسی، نمودار  منحنیِهرقدر    

 است.

 
60 

 

 

50 

 

 

40 

 

 
20HZ   50Hz      1KHz             5KHz                  10KHz               15KHz              20KHz 

db 
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می توان ( «میل هرتز»است مثل  ممتد تک صدایِصوت تک فرکانس، ) «صوت های تک فرکانس»با استفاده از    

که قابلیت تولید )ساز  های صوت با استفاده از دستگاه نمود. اندازه گیریحساسیت گوش را به فرکانس های مختلف 

1توان یک فرکانس مشخص )مانند  می (صداهای تک فرکانس را دارند
KHz ) و سپس قدرت آن را به تدریج  تولید کردرا

ند آن را بشنود. توا سالم می  گوش د،برس( بل صفر دسی )مثالی مشخصی  به اندازه افزایش داد. وقتی قدرت این صوت

50)مثالً  ی متفاوتحال اگر فرکانس
Hz ) مگر آن  ،شنودبرا  گوش سالم نمی تواند آن قبلی تولید کنیم، قدرت با همانرا

50 در مورد فرکانس )به طور مثال ییر دهیمتغکه قدرت صدا را 
Hz 50تا  قدرت را باید

dB .)در می بنابراین افزایش دهیم

20) فرکانس های مختلفحساسیت گوش در یابیم که 
Hz

-20
KHz

منحنی موجود در نمودار فوق با  متفاوت است. (

 چنین روشی به دست آمده است. از این منحنی درمی یابیم که:  

  .های متوسط است فرکانس بهحساسیت گوش  و بیشترینهای پایین  فرکانس بهحساسیت گوش کمترین »   

 «چیزی بین این دو منها الیه است.باال های  فرکانس بهحساسیت گوش 

1بل در فرکانس  صفر دسیمعادل  یِانرژی صوتفوق ی نمودار  مبنای تهیه   
KHz ی شنوایی آستانه»که به آن  است» 

20ی باالتری شروع کنیم )مثالً از  اگر بررسی خود را از نقطهگویند. حال  می
dB)، شویم که اختالف حساسیت  متوجه می

یعنی حساسیت آن به همه فرکانس ها  شود یابد تا جایی که تقریباً خطی می های مختلف کاهش می فرکانسبه گوش 

 .برابر خواهد شد

 
 

های ما در  .حساسیت گوششکل می گیرد بهترین حساسیت گوش ما در آستانه شنوایی یعنی در صفر دسی بل   

 شود. تقریباً خطی می «ناکیدرد ی  آستانه»کند و در  ی شنوایی میل به خطی شدن پیدا می های باالتر از آستانه شدت

120کند و برابر با  میایجاد درد در گوش  ،آن حد از انرژی است که در صورت تولید شدن ناکیی درد آستانه
dB  .است

 کند. از این آستانه باالتر برود ایجاد کری می صوت در صورتی که انرژی

)کنترل کیفیت صدا به روش «نیتورینگما»پخش، شدتی که برای ضبط یا برای  یهنگام تنظیم صدای بهاگر 

 صدابردار، حساسیت گوش اشدب ی دردناکی( )نزدیک به آستانهی شنوایی  کنیم باالتر از آستانه انتخاب میشنیداری( 

در نواحی کم  در این حالت، اوکند. شروع به تصحیح می در نتیجه، صدابردارو  می شودها یکسان  انسنسبت به تمام فرک

کند و در این حالت فکر  و در نتیجه، آن را تصحیح میاحساس  نرمالاز حد  بیشفرکانس و فرکانس باال، شدت را 

0

10

20

30

40

50

0 2 4 6 8
20Hz                  1KHz                                                                     20KHz 

 ی دردناکیآستانه

 ی شنواییآستانه

db 
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به خوبی های پایین و باال را  فرکانسمی شنوند را  چنین صداییاما وقتی مردم عادی  ،شده است نرمالصدا  کند می

 از صدابردار، صدا نیتورینگهنگام ماباید بنابراین  نخواهند شنید )البته عکس این حالت هم ممکن است(،

 صدا استفاده کند.  متعادلِ (level)شدتِ

 

 «دسی بل»

1گرد و صیقلی با جرم  ،ای فلزی صیقلی و تراز، گلوله  بر روی سطحی کامالً فرض کنید   
gr نیرویی به این  .قرار دارد

1 به اندازه ثانیهیک  در آن را تاکنیم می گلوله وارد 
cm  ،1 ی به مساحتبر سطح مقدار نیرواگر این حرکت دهد

cm2 

بر  دین»یک با برابر حاصله )به یاد آوریم که فشار از تقسیم نیرو بر واحد سطح به دست می آید( « فشار» ،وارد شود

1)«متر مربع سانتی
din

/cm2)  1)«میکروبار»یک با برابر  ،به عبارت دیگریا
μBar

ین فشاری که گوش تر کم.خواهد بود (

 برای شنیدن نیاز دارد عبارت است از:انسان 

                                                                        2
4

10000

2
102

cm
din 

 
 انسان نامیده می شود.« آستانه شنوایی»فتادن برگی بر گل و الی زمین است، برابر با صدای ا که این میزان فشار   

ی شنوایی را  آستانه معادلِ اگر میزان فشارست.بسیار وسیع ا «ناکیی درد آستانه»تا  «ی شنوایی آستانه»ی بین  فاصله

 .استی نزدیک  صدای انفجار بمبی از فاصله معادلکه  رسیم می ناکیی درد به آستانه یک میلیون برابر کنیم

غیر از اینکه گوش ما دامنه فرکانسی و دامنه شدت صوتی معینی را ادراک می کند، ویژگی های خاص دیگری نیز    

 دارد که یکی از این ویژگی ها، ادراک لگاریتمیِ سیستم شنوایی انسان است:

یعنی اگر  صدا را بلندتر می شنودمشخصی ثابت و های ما مقدار  فیزیکی صدا، گوششدت با هر بار دو برابر شدن »   

از هزار بلندگو به همان صدا شنود که  میبلندتر گوش ما همان قدر صدا را افزایش یابد از یک بلندگو به دو بلندگو صدا 

 «گویند. لگاریتمی می ادراک، . به این نوع شنیدنافزایش یابددو هزار بلندگو 

دو برابر شدن بار های ما با هر  که از یک سو وسعت شنوایی آدمی بسیار زیاد است و از سوی دیگر گوش به علت آن

 («دسی بل»مثال تعریف واحد شنود، محاسبات ریاضی مربوط به صدا ) می تر بیش ثابتیمنبع صوتی میزان شدت 

که برای خالصه کردن اعداد بزرگ از روش  خواهیم داشتبا اعداد بزرگ سر و کار چندان ساده نخواهد بود و معموالً 

خواهد  c، عدد bدر پایه  aروشی ریاضی برای خالصه کردن اعداد است. لگاریتم عدد  ،لگاریتملگاریتم استفاده می شود.

 باشد.  aمعادل  cبه توان  bشد به شرط آنکه 

 توان عمل کرد: میزیر به دو صورت  (dB)«بل دسی»واحد شدت منابع صوتی در برای تعیین    

شدت منابع صوتی را در مقایسه با این مبنا گیریم و  در نظر میبه عنوان صفر دسی بل را  ییمطلق: مبناروش الف( 

10×2برابر با استاندارد  یمبناروش، کنیم. در این  میمشخص 
-4

 
din

/cm2 ی شنوایی و مساوی صفر  یا همان آستانه

 بل است. دسی

2×10
-4

 
μBar 

= 0
dB          

کنیم. در این بررسی میزان قدرت  را مشخص میآن دو نسبی: دو صدا را با هم مقایسه و میزان اختالف روش ب( 

 ها مهم است. بلکه اختالف آن ،صداها مطرح نیست

دو منبع صوتی شدت مثالً اگر  دو منبع صوتی نسبت به هم است،اختالف شدت  معادل لگاریتمِ ،(Bel)«بِل»واحد 

W1  وW2  باشد، واحدBel به شکل زیر محاسبه می شود: 
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 2

1log
W

W
Bel  

 که عبارت است از: کنیم استفاده می «بل دسی»گیری قدرت شنوایی ما واحد بزرگی است از  برای اندازه «بِل»چون    

2

1log10
W

W
dB  

عبارت است  «دسی بل»میزان  ،باشد (W2)دو برابر منبع صوتی دوم (W1)شدت منبع صوت اول اگر به عنوان مثال،

 از:

BelBel 3.0
1

2
log  

dbdB 33.010
1

2
log10  

3به اندازه  انسان  صدا، گوششدت با هر بار دو برابر شدن از محاسبه فوق درمی یابیم که    
dB  تر بیشبا شدت صدا را 

توانیم بین دو صدا احساس کنیم.در سیستم مطلق اگر  بل عبارت است از حداقل اختالفی که ما می یک دسی د.شنو می

10×2بل را  صفر دسی
-4

 
μBar 3توانیم  می ،فرض کنیم

dB  10×2را با دو برابر کردن
-4

 
μBar چون با هر  ،به دست آوریم

3 تنها صداشدت ، نیرودو برابر کردن بار 
dB یعنی: ؛یابد افزایش می 

3
dB

=1
dB

×2= (2×10
-4

)×2=4×10
-4

 
μBar 

به ترتیب  ،را که اختالف یک میلیون برابری دارند« ناکیآستانه درد»و « آستانه شنوایی»می توان  به شکل خالصه   

 زیر تعریف کرد:

    dB = 2×10-4  𝜇 0آستانه شنوایی: 

     dB    200 𝜇 120 =:ناکیآستانه درد

10×2بل برابر با  شاخص صفر دسی ،های صوتی ی دستگاهرگی اندازهشاخص های در 
-4

 
μBar بلکه ممکن است  ،نیست

بل در نظر  توان شدت یک ولت را برابر با صفر دسی میمثال  دیگری تنظیم شده باشد،شاخص مبنا بر حسب ولتاژ یا 

 گرفت.

 تعیین شدت منابع صوت به مثال زیر توجه کنید: برای مقایسه دو روش مطلق و نسبی   

 را به روش مطلق اندازه گیری کرده ایم و به نتیجه زیر رسیده ایم: Bو  Aفرض کنید که شدت صدای دو خیابان 

 Aخیابان شدت صدای                        Bخیابان شدت صدای             

                30db                                                              60db 

از روش زیر استفاده  ،گیری کنیم این دو خیابان را به صورت نسبی نسبت به هم اندازهصدای اگر بخواهیم شدت حال 

 کنیم:  می

        
شدت صدای خیابان  

شدت صدای خیابان  
 
  

  
 
 

 
                   

 

 

3به اندازه  Aخیابان  پس شدت صدای
dB  خیابان صدای از شدتB است. تر بیش 

↓ 

Log2= 0.3 
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«Phone» 

به  زیرا حساسیت گوش ما نسبت ،هایی وجود دارد تفاوت «گوشویژگی های ادراکی »و  «قوانین فیزیکی صوت»بین    

0شدت  در ،گوش مامثال متفاوت است. به عنوان ،های مختلف فرکانس
dB ِ1 شروع به شنیدنِ فرکانس

KHz  می کند اما

40فرکانسِ 
Hz 50 باید حداقل

dB کند. شدت داشته باشد تا گوش ما شروع به شنیدن آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1فرکانس )این دو در این مثال،    
KHz  40و

Hz ) 0)شدت  ی متفاوتشدتلحاظ فیزیکی به
dB  ِ1برای فرکانس

KHz  و

50شدت 
dB ِ40 برای فرکانس

Hz) یعنی هر دو در حد  ،بلند شنیده می شوند ،یک میزاندر ذهن ما هر دو به  اما ،دارند

به نام  یواحدو « بلندی صدا»مفهومی ذهنی به نام  برای توجیه این اختالف،. ادراک می شوند «ی شنوایی آستانه»

1 فرکانسِ چون شروع به شنیدنِ.شده استوضع ( phone)«فون»
KHz 0شدت  در

dB  در اتفاق می افتد، چنین شدتی

0)«صفر فون»با برابر چنین فرکانسی 
phone

ی شروع شنوایی در هر  نقطهبدین ترتیب و  گرفته می شوددر نظر  (

40فرکانس  ،مثال عنوانبه در نظر می گیرند. «صفر فون»فرکانس را نیز همین 
Hz  50 حداقله بنیاز

dB  دارد تا شدت

40فرکانسِ  شنیدنِ یعنی شروعِشنیده شود، 
Hz  50در شدت

dB 50بنابراین در این فرکانس، شدت  ،اتفاق می افتدdB 

0)«صفر فون»معادل 
phone

 شود. در نظر گرفته می (

 .)کمیت( صدا متفاوت استکه با شدت« صداحجم »دارد به نام در خصوص ادراک صدا مفهوم دیگری نیز وجود [  

ت را به دنبال دارد. مثالً اگر یک نوازنده را به افزایش کمیّ ،کند اما افزایش حجم افزایش حجم ایجاد نمی ،افزایش کمیت

قوی تر ولی اگر به یک نوازنده بگوییم دو برابر  ،شود زیاد میو هم حجم صدا صدا شدت هم دو نوازنده افزایش دهیم 

 [شود. حجم صدا زیاد نمیصدا بیشتر می شود اما وازد، هرچند شدت بن

 زیر را رسم کرد: منحنی را برای تمام فرکانس ها اندازه گرفت و « ی شنوایی آستانه»با استفاده از روش فوق می توان   
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شوند و  یی شنوایی محسوب م زیرا تمام نقاط این منحنی آستانه ،نامید «منحنی صفر فون»توان  این منحنی را می

که هر فرکانس در آن شنیده خواهد شد. باالتر از صفر فون برای صداهایی که باالتر از  هستند مربوط به کمترین شدتی

1فرکانس صدایی با اگر آستانه شنوایی شدت دارند در نظر گرفته می شود، مثال  
KHz  10شدت و

dB باشیم، داشته 

10برابر با صدا این بلندی 
phone .1تنها در  «فون» با واحد ذهنیِ «بل دسی» واحد فیزیکیِ خواهد بود

KHz  با هم منطبق

1هستند یعنی در فرکانس 
KHz بل باشد، واحد ذهنی نیز صفر فون خواهد بود و اگر شدت  اگر شدت صوت صفر دسی

10صوت 
dB  10باشد، واحد ذهنی نیز

phone ها با هم منطبق نیستند. اما این دو واحد در سایر فرکانس ، بود و ... خواهد 

 .کنند ذهنی ایجاد نمی کمیت مساویِ فیزیکی لزوماً دو دو کمیت مساویِنشان می دهد که در صدا، « فون»مفهوم 

بلندی »اما  است dBو واحد آن  Intensityمعادل  ،مفهومی فیزیکی «شدت صدا» در مجموع می توان گفت که  

 است. phoneآن  و واحد Loudnessمعادل  مفهومی ادراکی و ذهنی، «صدا

ی  نسبت به همهدارند(  یکی)دستگاه های مرتبط با صدا که ساختاری الکترالکتروآکوستیکی  حرفه ای های دستگاه  

1با فرکانس  ی، صوتAبه طور مثال تصور کنید منبع  کنند، ها بدون تبعیض عمل می رکانسف
KHz  با شدت وx

dB  تولید

0.2 با مثالً برابرالکتریکی وقتی این صوت به میکروفون برسد ممکن است جریانی  ،می کند
mv  میکروفون ایجاد بوسیله

40. حال اگر از همین منبع، صوتی با فرکانس شود
Hz  با همان شدت فرضیِو x

dB  تولید شود، اگر کیفیت میکروفون

0.2 جریانِهمان خوب باشد باز هم 
mv شدت  هم در حالی که گوش در برابر این دو فرکانسِ ند،ک را تولید می

 نسبت به صدا، الکتروآکوستیکی حرفه ای های دستگاه ، واکنشالعمل متفاوتی خواهد داشت. به عبارت دیگر عکس

 شنود. گوش ما غیرخطی می  است اماخطی )تقریبا( 

گیرند یعنی ابزارهای الکتروآکوستیکی خنثی باشند  طبیعت قرار میو انسان هایی که بین  واسطهایده آل آن است که 

های الکتروآکوستیکی  از این رو به دستگاه شود برای گوش ما طبیعی باشد، د میتا صدایی که توسط این ابزارها ایجا

ها در نهایت  هیعنی این دستگا گویند، می «مینالعاده اَ فوق»یعنی  [High Fidelity (Hi-Fi)]«فای -های» ،حرفه ای

 دهند و آنها را بازسازی می کنند. نشان میهای مختلف حساسیت  فرکانسبه داری  امانت

 

20 فرکانسیِ ی دامنه تقسیم بندی»
Hz  20تا

KHz» 

20ابل شنیدن برای انسان اصوات ق ی دامنه   
Hz  20تا

KHz ( هرقدر فرکانس صدا افزایش یابد، صدا زیرتر و شفاف است

20های زیر  به فرکانس. (تر می شود
Hz  ،«20باالی های  به فرکانسو « مادون صوت

KHz  ،«گفته « ماورای صوت

مثالً خفاش تا فرکانس ) متفاوت است ،مختلفقابل شنیدن در موجودات  یِی فرکانس شود.همان گونه که دامنه می

135
KHz در موجودات مختلف یکسان نیست.  ی شنوایی نیز ، آستانهشنود( ی امواج رادیویی است را می که در محدوده

20 ی فرکانسیِ دامنه
Hz  20تا

KHz :به بخش های زیر تقسیم می شود 

 

20 ←( Low frequencyصدای بَم ) -
Hz

-500
Hz

  

500 ← (Lower mid-frequency/)نسبتا بم صدای زیر متوسط -
Hz

-1
KHz

   

1 ← (Mid frequencyصدای متوسط ) -
KHz

-5
KHz

  

5 ← (Upper mid-frequency/)نسبتا زیر صدای باالی متوسط -
KHz

-8
KHz

   

8←( High frequency) صداهای زیر -
KHz

-20
KHz
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 «فاصله مجذورِ عکسِ»قانون 

برقرار  «فاصله مجذورِ عکسِ»ی  رابطه ،«شدت صوت»و  «ی صوت گیرنده ی صوت تا ی منبع تولید کننده فاصله»بین    

به جای آنکه نصف شود،  وتشدت ص، «ی صوت گیرنده ی صوت تا تولید کنندهی منبع  فاصله»است. با دو برابر شدن 
 

 
 

که به این  شود چهار برابر میبه جای آن که دو برابر شود، فاصله نصف شود، شدت صوت این اگر  ،شود و برعکس می

 .می گویند «عکسِ مجذورِ فاصله»قانون رابطه، 

 

 «شخصیت منابع صوت»

زیر در توضیح این قضیه، .فرکانس از نظر شخصیت صدا با هم متفاوت هستند هم منبع صوتیِآید که دو  می گاه پیش   

 :آمده است

 «ت مرکبصو» و «ت سادهصو» اصوات قابل شنیدن دو دسته هستند:

شنیده می شوند )مثل بوق « تک صدای ممتد»و به صورت  اند شده تشکیلاز یک فرکانس  تنها اصوات ساده   

شنوایی انسان یا کنترل کیفیت ابزارهای قدرت هایی نظیر تشخیص  این اصوات در آزمایشگاه برای استفاده تلویزیون(.

 نامطبوع هستند. اصوات ساده تمامتقریباً  .شوند الکتروآکوستیکی تولید می

صدای انسان و اکثر صداهای موجود در  )مثل اند ها تشکیل شده ای از فرکانس اصوات مرکب از مجموعه

 «ت مرکب نامطبوعصو» و «ت مرکب مطبوعصو»شوند:  خود به دو دسته تقسیم می .اصوات مرکب(عتطبی

را دارد به دستگاه )صداهای ساده و مرکب( های مختلف  با فرکانس ییدستگاهی که توانایی تولید صداها

 .می گویند Oscillatorیا  Signal generatorبه آن معروف است و « ساز فرکانس»

ی  به اجزای سازنده (Sound analyzer)«تجزیه کننده صدا» ی دستگاهی به نام توان به وسیله صوت مرکب را می

1)یک صوت ساده بدهیم )مثالً دستگاه این اگر به  تجزیه کرد.آن  ی هتشکیل دهنداصوات ساده یعنی به آن 
KHz  در

1روی نقطه  آننمودار حاصل از 
KHz بل  شود که هر قدر شدت صوت را بر حسب دسی یک خط عمودی ایجاد می

های  یک صوت مرکب بدهیم تعدادی خط با طول این دستگاهحال اگر به شود. بلندتر میافزایش دهیم این خط عمودی 

و با چه شدتی تشکیل شده ای ه اصوات ساده دهد این صوت مرکب از چ که نشان میمی شود  در نمودار حاصلمتفاوت 

کنند.  صدای مشخصی را تجزیه و سپس دوباره آن را به طور مصنوعی تولید می توانند است. با استفاده از این نمودارها 

 توان صدای اشخاص را بازسازی کرد. می ترتیببه این 
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که فرکانس های خواهیم دید  ،باشد «وت مرکب مطبوعص» دهیم، کننده می گر صوت مرکبی که به دستگاه تجزیها   

در واقع اولین)کمترین/پایین ترین( فرکانس هستند،  از ی آن، مضربی صحیح )مضرب صحیحِ فرد یا زوج( تشکیل دهنده

تر به دست  های پایین صوت مرکب در اثر ضرب مضارب صحیح )هم فرد و هم زوج( در فرکانس فرکانس های طیفِ

400 ،ترین فرکانس از طیف صوت مرکب مطبوع اگر پایین مثال آید. می
Hz ها به شکل  ی فرکانس باشد، ممکن است بقیه

 زیر باشند:

                                                                       
KHzKHzHzHz 124800400
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یعنی مضاربی که در طیف  ؛ار استبینیم که طیف حاصل از یک صوت مرکب مطبوع از نظم خاصی برخورد می

 هستند. زوج و فردمند از ضرایب  زوج یا فرد یا ترکیبی قاعده  شانتمامهای مرکب مطبوع وجود دارند  فرکانس

و ( Fundamental frequency)«فرکانس پایه»د در صدای مرکب را فرکانس موجواولین)کمترین/پایین ترین( ]

( Harmonic frequencies)«های هارمونیک فرکانس»را فرکانس های بعدی که مضربی از فرکانس پایه هستند 

 [نامند. می

)از فرکانس پایه  ها بدهیم، باز هم طیفی از فرکانس  را به دستگاه تجزیه کننده «صوت مرکب نامطبوع»حال اگر یک 

موجب  نظمی بیو همین  نداردگونه نظمی  اوت که این طیف هیچتف با این ،های بعدی( وجود خواهد داشت تا فرکانس

مضرب غیر صحیحی از  «فرکانس های هارمونیک»در چنین صوتی، در واقع شود. می چنین صوتینامطبوع بودن 

 هستند. «فرکانس پایه»

 (رنگ صدا)کیفیت/ «صدا طنین» ،به لحاظ شخصیت )منابع صوتی مرکب مطبوع(فرکانس هم عامل تمایز منابع صوتیِ

 (شدت)نسبت دامنه»، « ها فرد یا زوج بودن هارمونیک»، «تعداد هامونیک ها»، ناشی از «صدا طنین». است

شود هر  است که مجموع این عوامل باعث می« همبه  ها هارمونیک (شدت)نسبت دامنه»و « کانس پایهها به فر هارمونیک

 خود را داشته باشد. منبع صوتی شخصیت خاصِ

یک فرکانس را  ،یعنی هر دو ؛ت را بنوازندهارپ و پیانو( هر دو یک نُ ̋دو ساز مختلف )مثالنوازنده های که  تصور کنید   

که چرا شخصیت یا این است سوال  .این دو صدا متفاوت خواهد بود «شخصیت»یا  «رنگ»در این حال  ،تولید کنند

 دو ساز یک صوت پایه با فرکانس مشخصاین های  نوازندههرچند در پاسخ باید گفت که ن دو صدا متفاوت است؟رنگ ای

300فرکانس  ،مثال هر دو نوازنده به عنوان)کنند  تولید می و مشابه
Hz خود هایی که  هارمونیک، اما (کنند را ایجاد می

های پایه را ایجاد  نوازندگان تنها فرکانس ،تر . به معنای دقیقهستندمتفاوت در این دو حالت د نشو تولید میبه خود 

وضعیت فیزیکی ساز، وضعیت بدنی نوازنده،  عوامل بسیاری از جملههای بعدی بستگی به  کنند و ایجاد هارمونیک می

 مکان قرارگیری نوازنده، تکنیک نوازندگی و ... دارد.

گونه نیست که  آید و این ک زمان پدید میهای هارمونیک در ی ذکر این نکته الزم است که فرکانس پایه و فرکانس

 ها در طول زمان به وجود آیند. ابتدا فرکانس پایه ایجاد شود و هارمونیک

 ، فرایند«کوک کردن)»یعنی با کوک کردن  ،ها وجود داشته باشد تدر موسیقی همواره باید نسبت مشخصی بین نُ  

یک فرکانس پایه تنظیم شود )یک باید فرکانس مورد نظر را داشته باشند(  ها دقیقاً تنُتنظیم ساز است به گونه ای که 

ما هنگام کوک به عنوان مثال ت پایه ایجاد شوند. های مشخصی نسبت به این نُ ها با نسبت تو سایر نُ Do)ت مانند نُ

440را در فرکانس  La)ت مشخص )مثالً کردن ساز یک نُ
Hz  های  با نسبت یبعد های تکنیم و در نتیجه نُمی تنظیم

880را در فرکانس  Laت همین نُتمام شرایط ثابت باشد و اگر حال شوند.  ایجاد می پایه تِاین نُبه  نسبت یمشخص
Hz 

شوند. بنابراین از هر  تنظیم می پایهاین فرکانس به های قبلی نسبت  همان نسبتبا  یهای بعد تتنظیم کنیم باز هم نُ
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شود و تنها شفافیت صدا در  اما تغییری در هارمونی ایجاد نمی ،شوند ها دو برابر می فرکانسکتاو بعدی کتاو به اُاُ

 شود. می تر بیشتر  اکتاوهای باالتر و پرفرکانس

حجم و » عوامل متعددی نظیردر طنین یا رنگ صدای انسان نیز وجود دارد.ها ی انسان در صدا (رنگتفاوت طنین)   

تارهای در واقع  .تاثیر دارند« وضعیت شیپور استاش» و« ها سینوس حجم و شکل»، «یبین حجم و شکل» ،«دهان شکل

دهان،  ها به وسیله هارمونیک هستند( و مؤثرو در زیر یا بم بودن صدا )کنند  فرکانس پایه را ایجاد میصوتیِ حنجره 

 د.نشو ها ایجاد می بینی و سینوس

در  ،(ایجاد کنندصدا های نباید تغییری در هارمونیک ) را تغییر دهندصدا های الکتروآکوستیکی نباید رنگ  دستگاه   

تغییری در که  یهای .دستگاهرخ می دهد [HD (Harmonic Distortion)]«اعوجاج هارمونیک» ،غیر این صورت

 ( نامیده می شوند.Uncolored sound«)بی رنگ»، کنند رنگ صداها ایجاد نمی

های دو صدای مختلف را  هارمونیکمی توان  [Vo Coder (Voice Coder)]«صدارمزگذار »با دستگاهی به نام    

کند با  را ادا می معیّنی  ا های صدای انسان که جمله هارمونیکمی توان مثال  ، به عنوانکردض یبا هم تعو

ی  آبشار جمله گویی که ،شنیدرا با صدای آبشار  معیّنو در نتیجه آن جمله نمود های صدای آبشار تعویض  هارمونیک

 کند! را ادا می مورد نظر

 

  (تشدید/ Resonance « )رزونانس»

به ارتعاش در خودبخود نیز ها را مرتعش کنیم، منبع دوم  فرکانس داشته باشیم و یکی از آن اگر دو منبع صوتی هم   

به آن برسد. طبیعی است که از منبع اول شرط الزم برای ارتعاش منبع دوم این است که انرژی کافی البته آید.  می

به این پدیده،  .خواهد بودولی فرکانس این دو منبع برابر  ،از انرژی منبع اول خواهد بود تر کمانرژی منبع دوم 

 هستند. (رزوناتور«)تشدید کننده»تمام ابزارهای موسیقی دارای  تشدیدِ صدا( می گویند.«)رزونانس»

 روابط و فرکانس حاصل از آنهستند. بین مختصات سیم های پایه رکانس در سازهای زهی، سیم ها تولیدکننده ف   

 زیر برقرار است: 

 .فرکانس باالتری ایجاد می کند ،دکشیده تر باش  با فرکانس نسبت مستقیم دارد. هر قدر سیم« نیروی کشش» الف(   

 با فرکانس نسبت معکوس دارد. «سیمطول »ب( 

 با فرکانس نسبت معکوس دارد. «سیمقطر » ج(

 است. مؤثر در فرکانس آن «سیمجنس » د(

ی ساز را به  . معموالً جعبهشکل می گیرد «رزونانس»ی  شود و پدیده ها مرتعش می ی سیم سیلهی ساز به و جعبه  

های  فرکانس ای تشدیدِبر تشدید کند.را د نشو ها ایجاد می توسط سیم که هایی سازند که بتواند انواع فرکانس ای می گونه

 بزرگی  ی تشدید کننده جعبه پایین نیاز بههای  فرکانس برای تشدیدِی کوچک و  ی تشدید کننده عبهج باال نیاز به

متفاوت  «ی ساز جعبهدرون  هوایو فشار  مقدار»و  «ی ساز شکل و جنس جعبه»بسته به رزونانس  ،در سازها.است

کند  ها را تقویت می ی ساز دامنه جعبهدهد، زیرا  شدیدِ صدا به آن رنگ هم میبر تی ساز عالوه  جعبه پذیرد. صورت می

ها را به شکل یکسان تقویت  تتمام نُدر حالت نرمال فایر  اما آمپلی) ها یکسان نیست تاین تقویت برای تمام نُ اما

پیانوهای بزرگ ارکستر  .می ماند( تنها صدا را تقویت می کند و رنگ صدا بی تغییردر این حالت، و بنابراین  کند می

دارد:  تاثیر، چند این در .تنظیم می شودهای مختلفی نسبت به ساز  زاویهدر شود و  بزرگی دارند که باز می سمفونیک درِ
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بر سوم، دهد و  رفلکتور به صدا جهت می مانندِه کند؛ دوم، میساز میزان تشدید را تنظیم ی  جعبه با افزایش حجمِاول، 

 گذارد.  می تأثیررنگ صدا 

 

 (بازآوا / Echo) «پژواک»

 .«سرعت صوت»به دوم و سماند شنوایی( )پَ«خصوصیات گوش»به  : اول،به دو عامل بستگی دارد «پژواک»ی  پدیده   

با اینکه صدا دیگر وجود ندارد اما همچنان برای  ،و ناگاه صدا قطع می شود در حال شنیدن صدایی هستیموقتی    

)به مدت لحظاتی 
 

  
یعنی وقتی صدا قطع می شود، اثر آن همچنان به مدت  ثانیه( آن را می شنویم، 

 

  
ثانیه در ذهن  

 می گویند.« سماند شنواییپَ» ،ما باقی می ماند. به این پدیده

، صدای خود را با تکرار خواهیم شنید ،فاصله دارد صدایی ایجاد کنیم از ما متر 17 بیش تر ازاگر در مقابل مانعی که    

شنویم. چون  و بار دوم صدای منعکس شده از مانع را میمی شنویم زیرا یک بار هنگام تولید صدا، صدای خود را 

متر را طی  23 از بیش تربه سمت مانع و انعکاس از آن  نمتر است، صدا در رفت 17 از ما بیش تر ازی مانع  فاصله

 بیش تر ازاین فاصله را در  صدا متر در ثانیه است، 239که سرعت حرکت صدا  آنجاکند و از  می
 

  
ثانیه طی خواهد  

 تاخیرِ بیش تر از کرد. در این مدتِ
 

  
رود و ما صدای منعکس شده را به صورت  سماند صدای اول از بین میپَ ثانیه، 

البته شرط دیگرِ شکل گیری می نامند.« بازآوا»یا « پژواک»را « تکرار صدا»این نوع شنویم. ای می صدای جداگانه

این است که انرژی)شدت( صدای اول به اندازه ای زیاد باشد که صدا در جریان رفتن به سمت مانع و انعکاس « پژواک»

 آن و رسیدن به گوش از بین نرود.

 

 

 

 

با تاخیرِ کمتر از  صدای اول وصدای منعکس شده ، باشد متر 17تر از  مانع کم اگر فاصله   
 

  
ثانیه به گوش می رسند،  

صدای  ذهن مادر  ی اول در ذهن ما تمام شود، صدای منعکس شده را می شنویم وسماند صداپَیعنی پیش از آن که 

شکل « پژواک»و پدیده  ا یک صدا خواهیم شنیدتنه ،د شد و در نتیجهنمنعکس شده با صدای اول بر هم منطبق خواه

 نمی گیرد.

 دااگر مقابل ص شود و شنیده می یتر بیشصدای منعکس شده با تاخیر  ،باشد تر بیشمتر  17از  مانع هر قدر فاصله   

 خواهد شد. تر بیش)تعداد پژواک( های انعکاس یافته  داتعداد ص ،موانع متعددی وجود داشته باشد

 

 «آوایی پَسزمان »

به عبارت  .کند مختلف تغییر میهای  مکان در منبعبا قرار گرفتن دارد که  یمعیّن ویژگی های کیفیِهر منبع صوتی    

 گذارند و به این ترتیب هر مکانی شخصیت صوتی خاصی دارد. می تأثیربر کیفیت منابع صوتی  مختلفهای  مکان ،دیگر

، دارد( محسوس یکه بر شفافیت صدا تاثیر)مکان  شخصیت صوتیِ هر ی هشکل دهندیکی از مهمترین ویژگی های 

 است. (Reverberation time)«آوایی زمان پس»

ع
 مان

17m 

17m 
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. پس از قطعِ صدا، تصور کنید در صحنه ای صدایی در حال تولید و شنیده شدن است، اما ناگهان صدا قطع می شود   

برای لحظاتی صدا همچنان در صحنه وجود دارد و شنیده می شود. به این  علی رغم اینکه صدایی تولید نمی شود اما

 .مشابهی ندارند« آوایی سپَزمان » ،صحنه های مختلف.می گویند« آوایی سپَزمان » ،مدت زمان کوتاه

کسانی چه  ،کهاین : اولوارد است آن دو ایراد بهزیرا علمی نیست ، تعریفی «آوایی سپَزمان »تعریف فوق از مفهوم    

صدا  چهزیرا هر  ،قدرت صدا چقدر است حداکثر ،کهها چقدر است و دوم این ی صدا هستند و قدرت شنوایی آن شنونده

را به صورت « آوایی سپَزمان »حال می توان مفهوم .در صحنه خواهیم داشت تری بیش« آوایی سپَزمان » ،تر باشد قوی

 زیر به شکلی علمی تعریف نمود:

60به میزان  اش، منبع تولید کننده پس از قطعِصدا که است مدت زمانی هر صحنه،  آواییِ سزمان پَ»   
dB  می تضعیف

 «شود.

60از عدد  در تعریف باال به این دلیل   
dB  در حدود شدتی شنویم  که میانگین صداهایی که ما می شده استاستفاده

60
dB 60 ییصداوقتی در نتیجه و د ندار

dB ِ0به یابد شدت می  کاهش
dB  زمان  رسد.ی شنوایی می  به آستانهیعنی

 دهند. نشان می T60آوایی را با  پس

پایان  ̋مثال ،روند شود و صداها در هم می صدا کم می شفافیت(«)وضوح» ،باشدزیاد صحنه ای « آواییِ سپَزمان »اگر    

باشد صداها خشک خیلی کم صحنه ای « آواییِ سپَزمان »اگر شود و  ی بعدی منطبق می بتدای جملهی قبلی بر ا جمله

 صحنه است.« آواییِ سپَزمان » مرتبط با صدابرداری، کنترل یکی از مهمترین اقدامات شوند. و نامطبوع می

 صحنه تاثیر دارد:« آواییِ سپَزمان »دو عامل بر    

در بیشتر می شود، زیرا  صحنه« آواییِ سپَزمان » تری داشته باشد،زرگ(/ هرقدر صحنه ابعاد بVالف( ابعاد صحنه)   

 د.نمان در هوا شناور می تر بیش، و جذب شدن صوتی پیش از برخورد با سطوح مکان های بزرگ امواج

مساحت سطوح به » ضربِ  با مجموع حاصلصحنه « آواییِ سپَزمان / »(α)ب( ضریب جذب سطوح موجود در صحنه   

نسبت عکس دارد، یعنی هر قدر سطوح جاذب صدا با مساحت بیشتری  «ها ضریب جذب آن»در « رفته در صحنهکار 

کمتر و هر قدر سطوح منعکس کننده صدا با مساحت بیشتری در « آوایی سپَزمان »در صحنه وجود داشته باشند، 

 بیشتر خواهد بود.« آوایی سپَ زمان»صحنه وجود داشته باشند، 

 شوند: ی کلی تقسیم می به دو دسته سطوح و اجسامی که در صحنه قرار دارند،   

صیقلی هستند و بخش عمده ای از  ،اجسامسطوح و این  / (Reflective)بازتاب دهنده صداسطوح اجسام و  -1      

 می کنند.منعکس  دریافت می کنند راکه  صدایی

رزدار)مثل موکت، پتو و فرش( ی پُبافت ،اجسامسطوح و این  /(Absorber) صدا کننده جذبسطوح اجسام و  -3      

 می کنند. دریافت می کنند را جذبکه  صداییو بخش عمده ای از  )مثل اسفنج( دارندمتخلخل یا ساختاری

 صوصیات هر دو دسته را دارا هستند،که خاجسام دیگری نیز وجود دارند سطوح و   بدیهی است که بین این دو دسته،

ضریب »به نام برای اجسام، خصوصیتی ابلیت انعکاس دارند. به همین دلیل یعنی اجسامی که هم قابلیت جذب و هم ق

 شود: میدر نظر گرفته  (α)«جذب صدا

اجسامی  «ضریب جذبِ»و  (α=1)برابر با یک خواهد بود ،کنند صدا را جذب می تماماجسامی که  «ضریب جذبِ»   

 «.استسایر اجسام بین صفر تا یک  . ضریب جذبِ(α=0)بودصفر خواهند با برابر  می دهند،بازتاب  تمام صدا راکه 
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. این اتاق ها در واقع خاص استهایی  در اتاق نصب ،دارند «یک» اجسامی که ضریب جذبِیکی از کاربردهای    

کنند. در واقع  ابزارهای الکتروآکوستیکی را آزمایش میهای صوتی ویژگی فضاهایی آزمایشگاهی هستند که در آنها 

 Anequick«)صدا اتاق بی»به همین دلیل کنند و  آمیزی بر روی صدا اعمال نمی گونه رنگ ها هیچ گونه اتاق این

room)  اتاق مرده»یا(»Dead room) نامیده می شوند. 

است و  ضریب جذب، صفرکه در آن نیز وجود دارد  (Live Room«)اتاق زنده»یعنی اتاقی به نام  ،عکس این حالت   

ضریب جذب مواد شود، گونه صدایی جذب نمی هیچچون  ،هایی در چنین اتاقشود. صدا در این اتاق منعکس می تمام

 شود.  مختلف آزمایش می

ولی در عمل  ،میزان ثابتی باشد )از بم ترین تا زیر ترین صدا( برای تمام طیف صدا صحنه بایدهر  «ِآوایی سپَزمان »

20ای وجود ندارد که بتواند تمام طیف  هیچ ماده
Hz

-20
KHz .در واقع ضریب جذب مواد مختلف برای را جذب کند

های طیف  را برای تمام قسمتآوایی  سپَزمان  بتوان کهرو برای این . از ایناستت های مختلف طیف صدا متفاو قسمت

های آکوستیکی، زمان  ی مکان سفارش دهندهشود.استفاده در صحنه ای از مواد مختلف  عهباید از مجمو اشتثابت نگه د

در صحنه باید فهمند که از چه موادی  می یمحاسبات و آنها با انجاماعالم می کند مورد نظر خود را به معماران  آواییِ سپَ

رنگ در  اما جنسِ ،ندارد تأثیرجذب آنها  نگ مواد در ضریباین مواد با جنس، مساحت و رنگ مناسب )راستفاده کنند.

از توان به معماری ساختمان دست زد،  در مواردی که نمیگذارد( انتخاب می شوند. تأثیر میضریب جذب 

گوناگون را داخل این  وادو انواع ممی دهند آنها را مقابل دیوارها قرار  می کنند وهای بزرگ استفاده  چهارچوب

 کنترل خواهد شد. آوایی سپَدهند. به این ترتیب تا حدود زیادی  ها جای می چهارچوب

)شفافیت( وضوح ،شود تر بیش آوایی سپَیعنی هر قدر زمان  ،نسبت عکس دارد )شفافیت( صدابا وضوحآوایی  سپَزمان 

چون اگر زمان  ،تا حدی مجاز است تر بیشبرای رسیدن به وضوح آوایی  سپَزمان کردن شود. البته کم  کم می صدا

زیر یک  پَس آواییکنند زمان  شود. در استودیوهای بزرگ تلویزیونی سعی می صدا نازیبا می ،کم شودخیلی  آوایی سپَ

تری الزم داشته بیش آوایی سپَبه هر دلیل دیگر، زمان  یاموسیقی ضبط کنیم ها ین استودیواشد. اگر بخواهیم در اثانیه ب

 نماییم. میمیکس صدای اصلی مصنوعی ایجاد و با  آواییِ سپَزمان باشیم 

 

 :، از جملهقابل انجام است مختلفیصحنه به روش های  آواییِ سپَ زمان تغییر   

صفحاتی وجود دارد که یک سمت آنها ماده جاذب صدا و سمت  و سطوح جاذب صدا در صحنه/ جایی اشیا الف( جابه   

را کنترل می صحنه  آواییِ سپَ. مساحت این صفحات و محل قرارگیری آنها زمان منعکس کننده صداستدیگرشان ماده 

 کند.

. این روش صدای درحال ضبط یا صدای ضبط شده را افزایش داد آواییِ زمان پسمی توان به شکل مصنوعی  (ب   

بسیار کمی دارند تا  آواییِ زمان پسزیرا چنین استودیوهایی  ،رود در استودیوهای رادیویی و تلویزیونی به کار میبیش تر 

 صدا افزود. آواییِ زمان پسبتوان به شکل مصنوعی هر قدر الزم بود به 

 

صحنه را با روش های ذکر شده  آواییِ پسدر نهایت الزم به ذکر است که به هنگام صدابرداری باید به دقت زمان    

زیاد ضبط شود در مراحل  آواییِ زمان پسکنترل نمود تا صدا با کیفیت، شفافیت و وضوح مناسب ضبط شود.اگر صدا با 

کمی ضبط شود در مراحل بعد به شکل مصنوعی می توان  آواییِ زمان پسبعد چندان قابل اصالح نیست، اما اگر صدا با 

صحنه، با قراردادن اجسام و  آواییِ زمان پسز این رو باید هنگام صدابرداری، در صورت زیاد بودن آن را افزایش داد. ا

 را کاهش داد. آوایی زمان پسسطوح جاذب صدا در صحنه 
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 «دیفیوزیته» 

های  در تمام قسمت ییا همگن بودن کیفیت صوت «دیفیوزیته»صحنه ها، دیگر در کیفیت آکوستیکی  مؤثرعامل    

نعکاس امواج صوتی ا، می کند.آن برخورد موجود در به سطوح مختلف صحنه وقتی صدای تولید شده در  است.صحنه 

خواهد داشت. برخورد امواج  تأثیر ،شود در شدت صوتی که شنیده می آن هاکنند که نوع برخورد  با هم برخورد مییافته 

 بود: خواهد صوتی به دو شکل

. دارندقرار  «خالف جهت هم»فاز( هستند یا کامالً در  )هم«جهت هم»کنند یا با هم  که با هم تالقی میصوتی دو موج  

 «تشدید هطنق» ،تالقی هطافزایش می یابد که در این حالت به نقشدت صوت  ،ی تالقی جهت باشند در نقطه وقتی هم

که در این و شدت صوت کاهش می یابد کنند  در نقطه تالقی یکدیگر را خنثی می ،جهت باشند اگر غیر هم گویند و می

 شود. گفته می «کور هطنق» ،تالقی هطنقحالت به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیگر نقاط در غیر از نقاط کور و نقاط تشدید وجود دارد. «کور هطنق»و چندین « تشدید هطنق»در هر صحنه چندین 

تضعیف وضعیتی بین تشدید و نقاط در این در نتیجه جهت.  جهت هستند و نه کامالً غیر هم امواج نه کامالً همصحنه، 

 آید. صوت پدید می

شنوند و  زیاد میبا شدت باشند صدا را قرار داشته ی تشدید  یک مکان اگر در نقطهحاضر در در واقع شنوندگان    

شنوند. برای رفع این غیرهمگنی باید موارد زیر را در ساخت بنا  کم میبا شدت هایی که در نقطه کور هستند صدا را  آن

 رعایت کرد:

اگر کف و سقف موازی ) پرهیز کرددر صحنه و سطوح موازی  ، سطوح مقعرمنظم هندسیاحجام از به کار بردن باید 

استفاده نمود. ها «دیفیوزر»از  برای همگن کردن صحنه باید. (از بین بردهستند باید با ساخت سقف کاذب این توازی را 

این احجام در  .دارند ی محدبحسط ( کهنیم استوانه و ...به شکل نیم کره،  چوبی ̋)غالبا هستنداحجامی ها «دیفیوزر»

  نکنند.با هم تالقی رفت و برگشت صوتی در حال که امواج داده می شوند قرار  به گونه ایصحنه 

 ناشی از نظم مواج صوتیا تالقیزیرا هرگونه  داد،قرار  صحنهداخل و به شکل غیرقرینه بدون نظم  باید ها را«دیفیوزر»

صحنه تاثیر خواهند  آواییِ پسزمان  و در تغییر ها ضریب جذب دارند«دیفیوزر» .است و قرینگیِ سطوح منعکس کننده

 . داشت

برابر در تمام نقاط آن آوایی  پس زمان ،)همگن( باشد«دیفیوز»یعنی  ،داشته باشد «دیفیوزیته»خاصیت  صحنهاگر    

 خواهد بود.

 

 جهتهای همموج

 های خالف جهتموج

 1موج 

 2موج 

 1موج 

 2موج 
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«Noise» 

دو طریق  بههر صحنه ای  بهنویز  ورود محسوب می شود.« نویز» ای ی ناخواستههنگام صدابرداری، هرگونه صدا   

 گیرد: صورت می

 (صحنه های هوای بیرون با مولکولصحنه های هوای درون  از طریق اتصال مولکول)از طریق هوا  الف(   

 از طریق اتصال مکانیکی صحنه مورد نظر با صحنه های دیگر. ب(   

مجهز می شوند تا نویز منتقل به مواد جاذب صدا ساخته و هایی  البیرنتبه شکل  استودیوهادر  سازهای هوا کانال   

با ترفندهایی اتصال فیزیکی بنابراین  کند، نویز تولید  و دشو به کانال منتقل ممکن است اساز هو  دستگاه.لرزش دشون

تواند  می صحنه در ساختمانِموجود های  شکاف یا سایرشکاف درها  .دستگاه هواساز با کانالِ انتقال هوا را کم می کنند

د، به همین دلیل این شکاف ها را با مواد جاذب شوو انتقال نویز  صحنه و خارجِ ی داخلهای هوا مولکولاتصال باعث 

  میکروفون ،در استودیوهای صداسبب به همین  کند، می ایجادفرکانس و قوی  های کمنویزلرزش زمین صدا پُر می کنند.

وجداره د دیوارها را ،در استودیوها منتقل نشود.  های زمین به آن کنند تا لرزش را با مواد االستیک به زمین متصل می ها

در داشته باشند. به هم این دو جدار نباید اتصال مکانیکیالبته  ویز از بیرون به داخل منتقل نشود،می سازند تا ن

 نشود.منقل اتاق  بهاز کف  نویزکنند تا  کف اتاق را بر روی فنرهایی سوار می ،البراتوارهای صدا

 

 «پرسپکتیو صدا»

 صدای موجود در هر صحنه دو نوع است:   

 رسد. که مستقیماً از منبع صوتی به شنونده میاست صدایی  / [Directive sound(D)]«صدای مستقیم»الف(    

شود  صدایی است که پس از برخورد به سطوح منعکس می / [Reflective sound(R)]«صدای منعکس شده»ب(    

  رسد. و به شنونده می

در هر صحنه ای، بیش از هر  )یعنی احساس شنونده از دور یا نزدیک بودن منبع تولیدکننده صدا( «پرسپکتیو صدا»   

تر از شدید)یعنی صدای مستقیم  تر باشد بزرگ Rبه  D شدتِ هرقدر نسبتِوابسته است.  «Rبه  Dنسبت »به چیز 

هرقدر .احساس می شود ترصدا دور باشد، تر کوچکو هرقدر این نسبت تر صدا نزدیک  ،(شنیده شودصدای انعکاسی 

گاه .ایجاد نمودپرسپکتیو  می توان احساسنیز  داشدت صبا تغییر بنابراین  شود، می ضعیف تر شنیده ،باشدصدا دورتر 

به طور مثال برای نشان دادن دور  ،دهند صدا را تغییر میشدت برای ایجاد پرسپکتیو تنها  صدابرداری و صداگذاریدر 

برای ایجاد  .احساس کاملی از پرسپکتیو ایجاد نمی کند کاراما این  ،آورند صدا را پایین میشدت صدا صرفاً  بودن

 :عبارتند از صدا پرسپکتیوِبر  مؤثرعوامل  موثر بر آن باید توجه داشت. املاحساس کاملی از پرسپکتیو به تمام عو

  بزرگتر باشد، صدا نزدیک تر احساس می شود. / هرقدر این نسبتترین عامل( )مهم Rبه  Dنسبت الف(    

 / هر قدر شدت صدا بیشتر باشد، صدا نزدیک تر احساس می شود.  صدا شدتب(    

/ هر قدر این تاخیر کمتر صدای منعکس شدهلحظه شنیدن و مستقیم  لحظه شنیدن صدایبین زمانی تاخیر  ج(

   باشد، صدا نزدیک تر احساس می شود.

   تر شود، نزدیک تر احساس می شود.«زیر»تغییرات طیف صدا/ هر قدر صدا  د(   
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اول،  ؛برای آنکه صدایی دور به نظر آید آورند. این چهار عامل در ترکیب با هم احساس پرسپکتیو را به وجود می   

قیم بشنویم؛ می کنیم که صدای منعکس شده را قوی تر از صدای مست کاریرا کاهش می دهیم یعنی  Rبه  Dنسبت 

لحظه شنیدن صدای شنیدن صدای مستقیم و لحظه دوم، شدت صدا را کاهش می دهیم؛ سوم، در صورت امکان بین 

( Low frequencyتاخیر زمانی ایجاد می کنیم و چهارم، بخش هایی از صدا که فرکانس پایینی دارند ) منعکس شده

 Low frequencyقسمت های  ،یدکننده صدا دورتر باشدقدر منبع تول)زیرا در واقعیت هم هر را تقویت می کنیم

 Midو  High frequencyهای  تر باشد قسمت نزدیکتولیدکننده صدا هرقدر منبع  بیشتر شنیده می شود و

frequency دنشو شنیده می تر بیش). 

مشابهت وجود داشته « پرسپکتیو تصویر»و « پرسپکتیو صدا»در انواع تولیدات نمایشی و مستند الزم است که بین    

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع:

 عباس پوریار محتوای کالس های آموزشی استاد           

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «نورپردازی»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ی
داز

پر
ور

 ن

371  

    کنیم؟ ردازی میپچرا نور 
 

نورپردازی را معادل هایی که  کم نیستند آن د.نپردازی داردر خصوص نورافراد مرتبط با فیلم سازی گاه تلقی نادرستی    

که افزایش حساسیت دوربین های ویدیویی را دلیلی بیرای حیذف نیورپردازی از     کسانی نددانند و بسیار روشن سازی می

٬ تصیحیح  ٬( همراه بیا کنتیرل  Available light)«صحنهدر نور موجود »دانند.هر چند بهره گیری از  چرخه تولید می

ن کیردن پروژکتورهیای   تلطیف و تغییراتی بر روی آن می تواند خود به معنای نورپردازی باشد و دیگیر نییازی بیه روشی    

 نتیایج  به تواند نمیها  صحنه همه در و است انجام قابل خاص شرایطی در ای شیوه چنین اما٬مخصوص نورپردازی نباشد

 و اثیرات  دادن دسیت  از و نیورپردازی  حیذف  بیرای  موجیه  دلیلیی  اقتصیادی  جویی صرفهبرای آنکه  .شود منجر درستی

 نسبت بیه انجیام   یترمؤثرتر و  آگاهانه نورپردازی نتایج بسیار کاملاجرای و به دلیل اینکه  نشود آن العاده فوق های جلوه

چرا نورپردازی میی  »که  یمابیمگی پاسخ این پرسش مهم را بازضروری است که ه ،از روی عادت خواهد داشتآن  دادن

 «کنیم؟

 

 کرد:توان در دو گروه تقسیم  اما این دالیل را می ،نورپردازی متعدد است انجام  دالیل   

 )زیبایی شناسانه( دالیل هنری -دالیل فنی                                                    ب -الف        

 

 «دالیل فنی»

در شود که در بسیاری از موارد نتیوان بیه اسیتفاده از نیور موجیود       ها باعث می و نگاتیوها  محدودیت های فنی دوربین   

 :عبارتند ازپردازی  انجام نور «دالیل فنیِ» آید. پردازی ضروری به نظرمیکرد و در این حالت انجام نورصحنه اکتفا 

 

 پردازی به منظور تحقق نوردهی نور الف(

یندی است کیه  آ( فرExposoure)«نوردهی» وجود نخواهد آمد.ه ب «فرایند نوردهی»گیری  هیچ تصویری بدون شکل  

دوربین ویدیو( بتابد.بدیهی اسیت کیه بیرای تحقیق      گر حسطی آن نور اجازه می یابد به سطح حساس به نور )نگاتیو یا 

تواند روشین سیاختن    می این اولین دلیل نورپردازی وجود نور در صحنه ضروری است.بنابر ،و شکل گیری تصویر نوردهی

 نیورپردازی  ٬های کامال تاریک در صحنه»پس در مجموع می توان گفت که  باشد.تصویر  صحنه به منظور تحقق نوردهیِ

 «صورت گیرد.تصویر  سازی و ایجاد نور در صحنه صورت می پذیرد تا نوردهیِ وشنر منظور به

 

 نورپردازی برای رسیدن به بازترین دیافراگم ب(

اما غالبا برای ثبیت تصیویری    ،تاریک ممکن است برای چشم انسان کافی باشد های نسبتاً نور خفیف موجود در صحنه   

هایی نیورپردازی بیرای افیزایش     رو در چنین صحنه واهد بود. از اینکافی خ ها نا ها و نگاتیو توسط دوربیننرمال با نوردهی 

 پذیرد. کرد، صورت می ثبتال منرتصویری  ،کمیت روشنایی صحنه تا آنجا که بتوان با بازترین دیافراگم لنز
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 Optimum نورپردازی برای رسیدن به دیافراگمِج( 

قدری باشید کیه بتیوان بیا اسیتفاده از بیازترین دییافراگم لنیز         ه بصحنه ت نور ممکن است کمیّها  در بسیاری از صحنه  

قیدری  ه بی صیحنه  ت نیور  کمیّی  تیا  گییرد  می صورت نورپردازی هم باز اینحال با اما ٬کردثبت نرمال تصویری با نوردهی 

 از ییک سیو   افزایش یابد که بتوان به هنگام ثبت تصویر از دیافراگمی میانگین استفاده کرد.دلیل این کیار آن اسیت کیه   

های بسیار بسته نییز   دیافراگماستفاده از از سوی دیگر  شوند و میلنز های باز موجب تشدید خطاهای  دیافراگماستفاده از 

برای پرهییز  رو  از این شوند. ( میDiffraction)«راش نورپَ»ی  پتیکی ناخوشایند از جمله پدیدههای ا موجب بروز پدیده

دیافراگمی که نه کیامال  )  Optimumاز دیافراگمِنمود تا بتوان تر  صحنه را روشن ،از طریق نورپردازیباید این خطاها از 

 .  کردباز و نه بسیار بسته است( استفاده 

        

 «عمق میدان تصویر»نورپردازی به منظور کنترل  د(

جلوه بصری و تاثیر عاطفی تصویر بر مخاطب است.عمق میدان کم در  همم عاملی( Depth of field)«عمق میدان»   

ویییژه خطییای ه بیی ،مطلییوب نیسییت همییواره امییا٬هییر چنیید ممکیین اسییت در مییواردی توجیییه دراماتیییک داشییته باشیید

رو نورپردازی ممکن است به منظور افزایش روشنایی صیحنه و در نتیجیه    از این .سازد را مشهودتر می «کشی فوکوس»در

 امکان استفاده از دیافراگم های میانگین یا نسبتا بسته صورت پذیرد تا عمق میدان تا حد قابل قبولی افزایش یابد.

 

    «دامنه پذیرش کنتراست» نورپردازی به منظور غلبه بر محدودیتِ (ھ

ن معییّ  را دارد و اگر کنتراست صیحنه از ایین حیدِ   صحنه نی کنتراست پذیرش مقدار معیّ تحملِ ،هر نگاتیو یا دوربین   

جزئییات و  روشن یا کامال تاریک و بدون  کامالً شکلی نامناسب، به صورته هایی از صحنه در تصویر ب تر باشد بخش بیش

 Dynamic»ییا   «Latitude»را  «دامنه پذیرش کنتراست»یا  «تحمل کنتراست حدِ»این  .شد بافت بازسازی خواهند

Range »کن است به منظور غلبه بیر محیدودیتِ  می گویند. نورپردازی مم Latitude   طرییق  از یعنیی ٬صیورت گییرد 

و ثبیت کامیل    فیلم یا دوربیین قیرار گییرد    لتیتیودِ ودهحدم در تا دهیم می کاهش قدر آن را  صحنه کنتراست، ازینورپرد

 .صحنه امکانپذیر شود

 

 ها  نورپردازی به منظور حفظ تداوم بین پالن و(

پالن  این بین تداوم حفظ نکات مهمترین از یکی٬وقتی صحنه یا سوژه ای را از زوایای مختلف تصویربرداری می کنیم   

( Jump)«رشپَی »درستی و بدون هرگونه ه یک صحنه یا سوژه ب ست.برای آنکه پالن های ثبت شده از زوایای مختلفها

 مییزان  ٬منید( از حییث مقیدار روشینایی     )یا تفاوت قاعیده  ضروری است که تداوم و نوعی همانندی ،به هم متصل شوند

در نورپردازی ممکن است به این منظور صیورت پیذیرد.  ٬در نتیجه .باشد داشته وجود ها آن بین رنگ و ، وضوحکنتراست

کنتراست و رنیگ   ٬م که روشناییکنی نورپردازی مختلف زوایای از آنگونه توانیم می را سوژه و صحنه ٬جریان نورپردازی

و یکدسیتی  داشیته باشیند   ( «قاعیده منید   تفیاوت »ییا   «تشیابه »تصاویر حاصل از زوایای مختلف تناسیب قابیل قبیولی )   

 شود.بین تصاویر حاصل  خوشایندی
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 یکدست کردن بازسازی رنگ در سراسر صحنه ازی به منظوردنورپر ز( 373

های مختلف یک صحنه با منابع نیوری   وجود دارد که بخش کنیم این احتمال ه استفاده از نور موجود بسنده میوقتی ب  

بیه   .با دمای رنگ متفاوت روشن شده باشد و در نتیجه بازسازی رنگ در سراسر تصویر به شکل یکدست صورت نپیذیرد 

بیه  نواخت رنگ در سراسر تصویر را در نظر داریم حتما مجبیور خیواهیم بیود کیه صیحنه را       این منظور اگر بازسازی یک

یا با فیلترهای مخصیوص نیورپردازی کیفییت رنگیی منیابع نیور        منابع نوری با دمای رنگ مشابه نورپردازی کنیم کمک

 .موجود در صحنه را یکسان نماییم

 

 «دالیل هنری»

انجیام   «دالییل هنیری  ».دجود داروبرای انجام نورپردازی نیز  (شناسانه زیبایی)هنری هایی ضرورت٬ فنی کنار دالیل در   

 نورپردازی عبارتند از:

 

 هویت بخشی به موضوع الف(

 نخواهید  آشیکار  کامال صحنه در موجود موضوع های هویت ٬کندصحنه را روشن با شدت یکنواخت نوری تخت و  اگر   

فرمی و  ٬به ویژگیهای شکلی موضوع هازیرا هویت  ،گرفت نخواهد صورتها  آن هویتتمامِ وجوه  بر کاملی کیدأت یا ،شد

 موضیوع هیا  روشنایی صحنه هویت  ز و کارِو کنترل سادقیق اما می توان از طریق نورپردازی  ،وابسته است ها آنظاهری 

  نشان داد. را به شکلی کامل

 

 فضا سازی     ب(

( یعنیی خصیلت   Mood/Atmosphere)«فضیا » ترین دالیل انجام نورپردازی خلق فضایی خاص است. جمله مهماز    

ناواضیح   ٬تاریک و تنگ ٬روشن و وسیع ٬غمگین ٬اصطالحاتی نظیر پر هیجان .صحنه حال و حس و کلی جلوه٬عمومی

قدیمی و تاریخی و ... که بیرای   ٬شاد و کودکانه٬تخت و کم انرژی ٬مرموز و قوی ٬صمیمی ٬مال بر و شفاف ٬وغبار آلود

فضیای صیحنه   . در فییلم بیرداری،   صحنه اشیاره دارنید   یِ«فضا»روند در واقع به  ه کار میبها  تشریح حس و حال صحنه

.از شیکل میی گییرد   ترکیب بنیدی و نیورپردازی    ٬نوردهی ٬لباس و صحنه طراحی ٬رنگ بواسطه عوامل متعددی نظیرِ

 صورت داد.ها  ای در صحنه ضاسازی خاص و کنترل شدهتوان ف ردازی میطریق نورپ

 

 برجسته نمایی ج(

مقیدار برجسیته نمیایی بیه      شود. آن گفته می عدیِبه کیفیت سه بُ( Modeling)«موضوع در تصویر برجسته نمایی»   

را بیا برجسیته نمیایی شیدید ییا       موضوع)یا صحنه( بستگی دارد.از طریق نورپردازی می توانتعامل نور و سایه  چگونگیِ

میی    موضوع)صیحنه(  دو چشیم بیه  با  ما یعنی ،است «چشمی دو» ٬.از آنجا که دید آدمیکردخفیف در تصویر بازنمایی 

درجیه( بیه ذهین میا میی رسید و از       دو  -اختالف دیدی در حد یکی با) تصویر دو موضوع)صحنه(، هر از همواره٬ نگریم

امیا دوربیین    ؛کنییم  درک خوبیه ب نیز راآن ( عمق)«سومِ عدبُ» ٬موضوع)صحنه(توانیم غیر از ارتفاع و عرض  رو می این

 رو از ایین  و کند میثبت  خاص زاویه یک از ٬تنها یک تصویر موضوع)صحنه()تک لنزی( دارد و از هر «تک چشمی»دید 

در  موضوع)صیحنه( به همین دلیل است که تصیویر حاصیل از    روست. ههمواره با مشکل روب بعد سوم)عمق( تشخیص در
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ه ایین نقیصی   توانید بیه رفیع    نورپردازی میی  از آن چیزی است که چشم می بیند.تر  عدو کم بُتر  تخت اغلب معمول موارد

 همیواره تصیویر   زیاد یا کم بودن عمیق  .البتهدر تصویر بیفزاید موضوع)صحنه( نماییِ برجستهعمق و عد، د و بر بُکمک کن

هیای   یکیی از قابلییت   بنیابراین .بلکه بستگی کامل به اهداف زیبایی شناسیانه میا دارد   ،شود وب نمیمزیت یا عیبی محس

سیه بعیدی و عمییق    )موضوع )تخت دیده شدن آن( یا افزایش برجسته نمایی  موضوعنورپردازی کاهش برجسته نمایی 

 .خواهد شداستفاده  حالتدو   از یکی از این موقعیتی، در هر های هنری که بنا به ضرورت دیده شدن آن( است

 

 ایجاد یا کنترل کنتراستد( 

ای  گ و مییزان درخشیش دارنید.نور واسیطه    های معینی از حیث رنی  هر کدام از اشیا و سطوح موجود در صحنه ویژگی   

ای عمیل کنید کیه     تواند به گونه نور می رو است که این ویژگیها و اطالعات را از صحنه به تصویر منتقل می کند و از این

 در تغییراتیی  ٬در جرییان انتقیال اطالعیات از صیحنه بیه تصیویر      ییا  تغییر در تصویر بازسازی شیوند    این اطالعات بدون

ثبت شده در تصویر تغییراتی به وجیود آید.بیدین    موضوع هایای که در رنگ و درخشش  گونه به ،گیرد صورت اطالعات

ای نیور را   یا به گونهحاصل شود مشابه صحنه  یرتصوی االمکان حتیای استفاده نمود که تا  ترتیب می توان از نور به گونه

 رو نورپردازی ممکن اسیت بیه منظیور خلیق کنتراسیتی خیاص       از این ٬شودثبت بکار برد که تصویری متفاوت از صحنه 

 تیرگی( یا کنترل کنتراست موجود در صحنه صورت پذیرد. -تراست رنگی یا کنتراست روشناییکن)

 

 تر کمک به خلق ترکیب بندی کامل (ھ

است و قاب تصویر و چیدمان آگاهانه عناصر درون انتخاب ( به معنای Composition/)کمپوزیسیون«ترکیب بندی»   

 :، از جملهتر کمک کند مؤثرتر و  بندی کامل تواند به خلق ترکیب می و متعددی روش های مختلفرپردازی به نو

 توان یک عنصر را در تصویر جدا از سایر عناصر نشان داد. ازی میبا نورپرد -   

 داد.نشان توان عناصر موجود در تصویر را کامال مرتبط و متحد  با نورپردازی می -   

 .      کردتوان نگاه و توجه بیننده را به نقطه خاصی از تصویر هدایت  روشن می -با ایجاد سایه -   

 و از اثر ناخوشایند احتمالی آن کاست. کردر را پُ «فضای منفی قاب»توان  با ایجاد سایه می -   

 

 پردازانه نور نقش داستان و(

شیود. ایین   اطالعات ضروری به او داده مجموعه ای از  بایدبرای آنکه داستان در ذهن مخاطب شکل گیرد و به پیش رود    

 و پنهیان  شیکلی  به نورپردازی طریق از ٬کالمی مستقیم و غیر غیر به صورت ،کالمی توان بجای ارائه مستقیمِ اطالعات را می

نیورپردازی را در صیحنه بیه     می توان ٬که بازیگر الف بر بازیگر ب مسلط استاین گفتن برای̋ مثال ،نمود منتقل ترمؤثر البته

 اسیت ها و تروکاژهای تدوین مشیابه   نورپردازی با برخی از ترانزیشن در ضمن.گیردای انجام داد که سایه الف بر ب قرار  گونه

، خیاموش شیدن تیدریجی تمیام ییا بخشیی از نیور صیحنه        ̋ مثال آنها در داستان پردازی بازی کند، نقشی مشابهمی تواند و 

کدام بخیش کیوچکی از صیحنه را روشین      که هر ییا خاموش و روشن شدن سریع نورهای متعدداست   Fade outمعادل

نور صیحنه  تدریجی خاموش شدن و همچنین،  ( سریع بین پالنهای مختلف باشدCut)«برش»معادل  ، ممکن استاند کرده

 .باشد Dissolveمعادل می تواند و روشن شدن همزمان آن با نوری با رنگ متفاوت 
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 تیرینِ  تنهیا معیروف   در اینجا ذکر شدکور خالصه نمی شود.آنچه نجام نورپردازی تنها به موارد مذدالیل فنی و هنری ا    375

گیرد و هر اقیدامی کیه در حیوزه نیورپردازی      ن است که هر تصمیمی که میسته به آموفقیت نورپرداز واب این دالیل بود.

در غییر اینصیورت    ،همواره به ضرورت های نیورپردازی توجیه کنییم    بایدرو  از این .آگاهانه و با دلیل باشدانجام می دهد 

 دو خطا خواهیم شد: دچار

 

 ضروری است. ̋هنری کامال به دالیل فنی و کار اینکه  مواقعیدر بی اساس کنار نهادن نورپردازی به دالیلی  -  

که سازوکار نور موجود در صحنه برای ثبت تصیویر دلخیواه کیامال مناسیب      مواقعینورپردازی از روی عادت در  انجام - 

 است. 
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   انواع نور 
 

جهات گوناگون شناخته شود و انواع مختلف آن بازشناسی شود. نور از جهیات  نور به عنوان ابزار اصلی نورپرداز باید از    

 بندی است: گوناگونی قابل تقسیم

 

 «جنس»الف( انواع نور از حیث 

 شود: نور به لحاظ جنس به دو نوع تقسیم می   

 

 (Natural ligh) نور طبیعی -1

نیور  »و  light) (Sky«سیاطع شیده از آسیمان    نیور »، (Sun light)«خورشیدمستقیم نور »شامل سه نوعِ  «نور طبیعی»

بیا عبیور از اتمسیفر     نیور خورشیید  بخشیی از   .رسید  است. نور خورشید به دو گونه به سطح زمیین میی   (Moon light)«ماه

شیود و   میی  پراکنیده  ،به هنگام عبور از جیو  نور خورشیدبخشی از  .گویند می Sun lightکه به آن رسد مستقیما به زمین می 

هیا را در سیطح زمیین روشین      این نور که عمدتاً متمایل بیه آبیی اسیت و سیایه     تابد؛ از آسمان به زمین میبه شکل نوریِ نرم 

 ند.نام می( Day light)«نور روز» را Sky lightو  Sun lightترکیب  شود. نامیده می light Skyکند،  می

 

 (Artificial Light) نور مصنوعی -3

تا چیراغ بیرق خیابیان ییا پروژکتیور پیر       گرفته کنند، از یک شمع کوچک  میمنابع بسیار متنوعی نور مصنوعی ایجاد 

منبیع نیور   ». نورهای مصنوعی به لحاظ شدت و رنگ بسیار متنوع هستند. نور مصنوعی ممکن است از یک HMIشدت 

بلکه بیرای زنیدگی عیادی و بیرای روشین کیردن        ،یبردار فیلمها و منابع نوری که نه برای  )چراغ شودحاصل « کاربردی

آبیاژور ییا    شوند، مثل نامیده می( Practical sources)«منابع نور کاربردی»شوند،  عادی زندگی ساخته میهای  محیط

 نورپردازی ساطع شود. مخصوصیا از یک پروژکتور  فلورسنت(المپ 

 

 «جهت کلی تابش»ب( انواع نور از حیث 

 شود: ، به دو نوع تقسیم مینور از حیث زاویه تابش    

 

 (Flat light) نور تخت -1

به موضوع ییا  )هم موقعیت و هم ارتفاع با لنز دوربین( دوربین لنز راستا با محور  اگر نور دقیقاً از موقعیت دوربین و هم

از ایین رو در تصیویر    .آورد ن به وجود میی هایی خارج از دید دوربی شود. این نور سایه نامیده می «نور تخت»صحنه بتابد، 

ها را در تصویر کیم   تصویر کم خواهد بود. چنین نوری موضوع شود و به همین دلیل کنتراست ی چندانی دیده نمی سایه
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بیدون  از این رو به آن نور تخت ییا   .دهد کاهش میدر تصویر موضوع یا صحنه را  (Depth)«عدبُ»دهد و  بافت جلوه می 377

 گویند. میعد بُ

 

 نور تخت

 (Directional light) مند نور جهت -3

)ارتفیاع(  «زاوییه عمیودی  »ییا   «زاوییه افقیی  »یعنیی نیور    ویه به موضوع یا صحنه بتابدبا زالنز اگر نور نسبت به محور 

 شود. نامیده می «مند جهت نور»، متفاوتی نسبت به محور لنز داشته باشد

 

 



 

 

378 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

 مند نور جهت

د نافزای بر کنتراست تصویر میاین سایه ها کند که  هایی ایجاد می از موضوع یا صحنه سایه هایی چنین نوری در بخش   

تواند از زوایای بسیار متنیوعی   د. البته چنین نوری مینشو در تصویر مییا صحنه عد و بافت موضوع و باعث پدیدار شدن بُ

 کند. ایجادهای مختلفی  به موضوع یا صحنه بتابد و حالت

 

 «نقش»نواع نور از حیث ج( ا

 شود: کند، به چهار نوع تقسیم می نور به لحاظ نقشی که در روشن کردن موضوع بازی می   

 

 (Key light) نور اصلی -1

ی نهیاییِ موضیوع در تصیویر     شود و جلوه نورهای متعددی استفاده می ،معموالً برای نورپردازی و روشن کردن موضوع

در ی نهایی موضوع  جلوهایجاد را در  تأثیرن یتر بیشیک نور معموال اما از این بین  ،است نورهاتمامی این  تأثیرحاصل از 

 گویند. می (Main lightیا به عبارتی  Key light)«نور اصلی»، آنبه  تصویر دارد که

                                                                                                                                                     

 
 نور اصلی                                                                  

 

هیر   در ضمن این نیور میی توانید   .مند و سخت یا نرم باشد طبیعی یا مصنوعی، تخت یا جهت ممکن است «نور اصلی»   

 ای به موضوع بتابد. رنگی داشته باشد و از هر زاویه
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 (Fill light)کننده نور پر -3

، هیا  ایین سیایه  )مییزان تیرگیی(   کند که غلظیت   هایی ایجاد می مند به موضوع بتابد، سایه به شکل جهت اگرنور اصلی    

 همیواره  نیوری اسیت   ،«کننیده نیور پر »کنید.   ت تصویر را تعیین میی میزان کنتراسو  مقدار بعد و بافت موضوع در تصویر

هیا و در   غلظیت سیایه  تابانده میی شیود تیا    ها  و همواره کامالً نرم که به سایه)غیر از یک استثنا( تر از نور اصلی  شدت کم

تصویر در غالب موارد باعث  از آنجا که کاهش کنتراست و بُعد و بافت دهد. عد، بافت و کنتراست تصویر را کاهش بُنتیجه 

هر رنگیی   ممکن استکننده نور پر نیز می نامند.« نور تلطیف کننده»را « نور پرکننده»لطیف تر شدن تصویر می شود، 

 رنگ نور اصلی است. اما عمدتاً هم ،داشته باشد

                 
 با نور پرکننده                                           بدون نور پرکننده

.این اسیتثنا،  مواره شدتی کمتر از نور اصلی داشیته باشید  هباید همانگونه که گفته شد غیر از یک استثنا، نور پرکننده    

ور اصلی هم هماننید  در چنین حالتی )بویژه اگر نرکننده را هم شدت انتخاب می کنیم، پ زمانی است که نور اصلی و نور

و در  ار کم غلظت و نامشهود خواهند بودیا سایه ها بسینخواهیم داشت  تصویرر نور پرکننده، نوری نرم باشد( سایه ای د

پردازی، ایین شییوه از نیور   کنتراسیت تصیویر بشیدت کیم خواهید بیود.       همچنیین  بافت سوژه در تصویر و  و بعدُ ،نتیجه

 نامیده می شود. (Shadowless lighting)«نورپردازی بدون سایه»
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 نورپردازی بدون سایه                                                 

در سایر موقعیت ها، نور پرکننده باید شدتی کمتر از نور اصلی داشته باشید امیا   « نورپردازی بدون سایه»غیر از شیوه    

 باید باشد؟پرسش مهم این است که اختالف شدت این دو نور چقدر 

عد و بافتی کیه در  اختالف شدت این دو نور به انتخاب نورپرداز می تواند کم یا زیاد باشد.این انتخاب بر اساس میزان بُ   

حاصیل شیود و در نهاییت    نظر داریم در تصویر بازسازی شود و همچنین میزان کنتراستی کیه در تصیویر انتظیار دارییم     

نسیبت  »مفهومی به نیام   اختالف شدت نور اصلی و نور پرکننده بات می پذیرد.صور( که مورد نظر است Moodفضایی )

مشخص میی   «: شدت نور اصلی شدت نورپرکننده»( بیان می شود.این نسبت به صورت Lighting ratio)«نورپردازی

دیافراگم بیا هیم اخیتالف شیدت      اگر شدت نور پرکننده نصف نور اصلی باشد )یعنی این دو نور به اندازه یک استاپِشود.

خواهد بود و اگر شدت نور پرکننده « 2:1»داشته باشند(، نسبت نورپردازی، 
 

 
نور اصلی باشید )یعنیی ایین دو نیور بیه       

بیه همیین ترتییب    خواهد بود و « 4:1»، نسبت نورپردازیدیافراگم با هم اختالف شدت داشته باشند(،  اندازه دو استاپِ

نسیبت  »باالتر خواهد بود.هرچیه  « نسبت نورپردازی»سبت به نور اصلی شدت کمتری داشته باشد، هرقدر نور پرکننده ن

( خواهند شد و در نتیجیه  تیره تر )غلیظ تر ،یه هاو به ...( سا 16:1و به  8:1و به  4:1به  2:1باالتر رود )از « نورپردازی

را خیلیی  « نسیبت نیورپردازی  »هد یافت.البتیه اگیر   عد و بافت سوژه در تصویر و همچنین کنتراست تصویر افزایش خوابُ

( بیشتر شود، دیگر بود یا نبیود نیور   Dynamic range)«فیلم یا دوربین دامنه پویاییِ»افزایش دهیم به گونه ای که از 

عید و  و در نتیجیه بُ پرکننده تاثیری نخواهد داشت و سایه ها کامال تیره )سیاه، بدون بافت و جزییات( ثبت خواهند شید  

شییوه   در« نسیبت نیورپردازی  » بیه حیداکثر خیود خواهید رسیید.     بافت سوژه در تصویر و همچنیین کنتراسیت تصیویر    

   است.     « 1:1»، «بدون سایه نورپردازیِ»
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 4:1نورپردازی با نسبت                                                64:1نورپردازی با نسبت                            

 

( باشد.اصرار بیر نیرم بیودن نیور پرکننیده و      Soft light«)نور نرم»باید همواره « نور پرکننده»همانگونه که ذکر شد،    

نور پرکننده، سایه مجددی ایجیاد نکنید.نور   به این دلیل است که « نور اصلی»همچنین کم شدت تر بودن آن نسبت به 

استفاده می شود و خود نباید سایه ای ایجاد کند، در غییر ایین صیورت،    پرکننده برای روشن کردن سایه های نور اصلی 

موضوع در تصویر سایه های دوگانه ای خواهد داشت که این جلوه ای نامطلوب و خطایی مشهود در نورپردازی محسوب 

 می شود.

   (Separation light /Back light) نور پشتنور جدا کننده/  -2

روی ای روشین   تابد و با ایجیاد هالیه   نوری است که از پشت به موضوع می ،«نور پشت»یا به عبارتی « نور جدا کننده»

عید صیحنه در   و افیزایش بُ  سوژه در محیل لبیه هیا    ، تاکید بر حجمِزمینه باعث جدا شدن موضوع از پس ،های موضوع لبه

 شود. تصویر می
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 نور پشت                                                                   

نرم یا سخت، غیر از اهداف زیبایی شناسانه، به « نور پشتِ».انتخاب باشد (Soft)«نرم»یا  (Hard)«سخت»می تواند  نور پشت   

نرم نورپردازی کرد. نور پشت را  «نور پشتِ»ویژگی های موضوع نیز وابسته است، به عنوان مثال، هنرپیشه های کم مو را باید با 

در معموال بیشتر از نور اصلی است. نور پشتشدت به موضوع تاباند.« نسبتا از پشت» یا« دقیقا از پشت» موقعیتِاز  می توان

 از لبه کدام بخشاینکه  با توجه بهمی تواند هم رنگ نور اصلی باشد یا رنگی متفاوت از نور اصلی داشته باشد. نور پشتضمن 

 :نمودتقسیم  یبه انواع را «نور پشت»می توان  ،شود روشن می «نور پشت»به وسیله به چه شکلی  و ی موضوع ها

/ این نور، سر و سرشانه های فرد را روشن می کند و بیشتر بیرای نماهیای بسیته کیاربرد     (Head light)«نور سر» -   

 دارد.

موضیوع نمیی    می کند و بیه وجیه جلیوییِ   حاشیه های موضوع را روشن / این نور، تنها (Rim light)« نور حاشیه» -   

 تابد.

یعنی به بخشیی   ،/ این نور، عالوه بر حاشیه موضوع، بخشی از لبه آن را نیز روشن می کند(Edge light)«نور لبه» -   

 از وجه جلوییِ موضوع نیز می تابد.

وشین  / این نور عالوه بر لبه و حاشیه موضوع، خط بیرونی گونیه را نییز ر  (Kicker light)«چهارم پشت -نور سه» -   

     می کند.

 (Hair light)«نور مو» -   

 (Background light) زمینه نور پس -3

برای روشن کردن تمیام ییا    «زمینه نور پس»موضوع اصلی است.  پشتِو همواره عمدتاً سطحی دو بعدی  «زمینه پس»   

پس زمینیه را از سیوژه پییش زمینیه      ،اول اینکه دو تاثیر مهم دارد:« نور پس زمینه». رود بخشی از این سطح به کار می

نور پیس  »بدون  هویت مکانی ایجاد می کند. ،دارد و دوم اینکه« نور پشت»جدا می سازد و از این جهت کارکردی شبیه 
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نیور  »واسیطه  ه امیا بی   ،در تصویر آشکار نخواهد شد ،موضوعمکان قرارگیری  و پس زمینه کامال تیره خواهد بود ،«زمینه 383

نیور  » ایجیاد میی شیود.   « هویت مکانی»ب و بدین ترتی، در تصویر ارائه موضوعاتی از مکان قرارگیری ، اطالع«پس زمینه

هر کیفیتی )سخت یا نرم( داشته باشد، از هر زاویه ای به پس زمینیه بتابید، تمیام ییا      و می تواند هر رنگی  «پس زمینه

اغلب موارد، شدت آن کمتر از نور اصلی انتخیاب  )هرچند در  بخشی از پس زمینه را روشن کند و هر شدتی داشته باشد

      می شود(.

 

 
 نور پس زمینه                                                                  

جلوی موضیوع اصیلی    یاکنار  ٬پشت ممکن استاگر از این نور برای روشن کردن دکور )دکور عمدتاً سه بعدی است و    

 گویند. می( Set light)«نورِ دکور»قرار داشته باشد( استفاده شود، به آن 

 

 (Specialized lightنور ویژه ) -9   

اگر از تمام یا تعدادی از چهار نورِ اصلی، پرکننده، پشت و پس زمینه استفاده کردیم اما باز نقصی در نورپردازی وجیود     

چون نواقص نیورپردازی ییا جلیوه هیای     جلوه ای خاص داشتیم، از نورهای ویژه استفاده می کنیم. داشت یا نیاز به ایجاد

ایین نیور    /Eye light«)نور چشم» از جمله: نیز انواع زیادی دارند،نورهای ویژه نوری مورد نیاز متنوع و متعدد هستند، 

متعادل سازی چهره کیاربرد وییژه ای دارد(،   برای ایجاد درخشش در چشم ها استفاده می شود و در شخصیت پردازی یا 

اسیتفاده میی    / این نور برای روشن کردن سایه ای که کاله لبه دار بر روی چهره ایجاد می کنید Hat light«)نور کاله»

  ( و ... . Cheek light(، نور گونه)شود
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 ترکیب نورهای اصلی، پشت و پس زمینه                                                      

 

 «چگونگی آرایش پرتوها»د( انواع نور از حیث 

نور نسبت به هم میی توانید    ی دهنده)آرایش( پرتوهای تشکیل وضعیتی نوری تشکیل می شود.نور از میلیاردها پرتو

 کیفیت متفاوت داریم:دو رو دو نوع نور با  متفاوت باشد و از این

 

 (Hard light) نور سخت -1   

ییا بیه شیکلی مینظم      ،میوازی یعنیی  )منظمی داشیته باشیند   کامالً یا نسبتاً آرایش ی نور  اگر پرتوهای تشکیل دهنده   

تابید،   میی  به موضیوع « سخت نور»است. وقتی  «سخت»، نور حاصله نوری (باشند« همگرا»یا به شکلی منظم  و «واگرا»

هیا شیکلی مشیخص و دقییق خواهنید       مرزی دقیق و باریک خواهد بود و در نتیجیه سیایه   ،مزر بین نواحی تیره و روشن

ها در تصویر دارد، البته اگر جهت تابش  عد و بافت موضوعگر شدن بُ ی آشکار بر جلوهتأثیر «نور سخت»داشت. از این رو 

 .عد و بافت فراهم باشدبرای پدیداری بُنور و سایر شرایط نیز 
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 نور سخت

 

بلکیه بیه    ،ها و در نتیجه کنتراست تصویر به سخت یا نرم بودن نور وابستگی مستقیم ندارد سایه )میزان تیرگی(غلظت   

متمرکیز هسیتند،    «نیور سیخت  »اما به هر حال چون پرتوهای  ،کننده وابسته استنور پرشدت و  نورپرکننده بود یا نبود

ییا   ی منعکس شده از سطوحِ اطراف موضوع مثیل دیوارهیا، کیف    کندهتابند و در نتیجه نور پرا به اطرافِ موضوع می تر کم

نور مسیتقیم  وجیود خواهید داشیت.    تیر  کیم ها و کیاهش کنتراسیت شیود،     شدن سایه  سقف که ممکن است باعث روشن

 «درخشیان بسییار  نیواحی  »به موضوعی کامالً یا نسبتاً صیقلی و براق بتابید،   اگرنوری سخت است. نور سخت  ،خورشید

(Specular highlightبر روی موضوع ایجاد می ) .کند 

 

 (Soft light) نور نرم -3   

مسیر حرکت متفیاوتی داشیته باشید، نیور      ،هر پرتوو  نداشته باشندآرایش منظمی ی نور  اگر پرتوهای تشکیل دهنده   

مرزی پهن و ناواضح  ،تیره و روشنتابد، مرز بین نواحی به موضوع ب« نور نرم»خواهد بود.اگر حاصله نوری نرم  ی هپراکند

نمیود   تیر  کیم در تصیویر  عد و بافیت موضیوع   در نتیجه بُشکلی نه چندان مشخص خواهند داشت و ها  خواهد بود و سایه

نییز  عد و بافت موضوع در تصویر نظیر زاوییه تیابش نیور    البته به شرط آنکه سایر شرایط الزم برای پنهان شدن بُ ،یابد می

 .محقق شده باشد

چیون  امیا بیه هیر حیال      ،و در نتیجه کنتراست تصویر به سخت یا نرم بودن نور وابسته نیستها هر چند غلظت سایه    

ی محیطیی   هپراکنید  تابد و به شکل نور طرافِ موضوع میبه راحتی به سطوح ا ، اگر کنترل نشودپراکنده است «نور نرم»

نیور  »اگر کنید.  یجه کنتراست تصویر را کم میها و در نت سایهگی( شود و غلظت)میزان تیر ها اضافه می به سایه )آمبیانس(

را کنترل کنیم که به سطوح اطراف موضوع نتابد یا اگر سطوح اطراف موضوع کیامالً تییره باشیند و نیور را بازتیاب       «نرم

ها را کامالً غلیظ بازسازی و کنتراست باالیی در تصویر ایجیاد   سایه ٬نور مورد استفاده توان علی رغم نرم بودنِ ندهند، می

درخشیان بیر روی   بسییار  و نیواحی   ی شیدید هیا  بازتابش «نور نرم»در نوری نرم است.  ،ابری هایروز در« نور روز»کرد. 

 شود. میایجاد نموضوع 
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 نور نرم

 

 عامل وابسته است:شود به دو  نرم یا سخت بودن نوری که از یک منبع ساطع می

 

 ی فیزیکی منبع نور اندازه -1

منیابع نیور   .»میی شیود   ایجیاد تیری   تیری داشیته باشید، نیور نیرم      ی بیزرگ  ی منبیع نیور انیدازه    هر قدر سطح تابنیده    

خورشید هر چنید  دارد.نوری کامالً سخت که شمع  کنند، مثل ، نوری کامالً سخت ایجاد می(Point sources«)ای نقطه

دارد و نیور آن سیخت   را ای  نقطه نور اد از زمین برای ما حکم منبعِی زی به دلیل فاصلهاما  ،بسیار بزرگ استدر واقعیت 

ی  سطح ابر خواهد بود و به دلیل بیزرگ شیدن سیطح تابنیده    رد، منبع نور تمام گی وقتی ابر مقابل خورشید قرار می.است

 شود. نور، نور حاصله نرم میمنبع 

شفاف و دیگری حبابی شیری رنگ دارد. هر چنید شیدت    یانگی را در نظر بگیرید که یکی حبابوات خ 199دو المپ    

منبیع  ی  سیطح تابنیده   ،در المپ شیفاف به لحاظ نرمی و سختی مشابه نیست.نور این دو المپ برابر است اما نور این دو 

تمیام   ،نیور منبیع  ی  سیطح تابنیده   ،فیالمان المپ است که سطح بسیار بسیار کوچکی است و در المپ شیری رنیگ  ،نور

« نیور نیرم  » ،و المپ شیری رنگ «نور سخت»المپ شفاف  ،تری است. در نتیجه سطح حباب المپ است که سطح بزرگ

ارتباطی با شدت)کمیت(  (Hardness)«نور سختی»یا ( Softness)«نرمی نور» ،بینید همان گونه که میکند. ایجاد می

 آن ندارد.
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 موضوع ی منبع نور تا فاصله -3 387

کند  ی پیدا میتر کوچکی فیزیکی  اندازه ،ی دورتری از موضوع قرار گیرد، به نسبت موضوع هر قدر منبع نور در فاصله   

تیر   هر چه منبع نور بیه موضیوع نزدییک    ،بر عکس تر خواهد بود و تاباند، نوری سخت یو در نتیجه نوری که بر موضوع م

 تر بر موضوع خواهد تاباند. کند و نوری نرم تری پیدا می ی بزرگ اندازه ،شود، به نسبت موضوع

کوچیک( را  ی  تابنیده سطح با )پروژکتوری «ای پروژکتور نقطه» توان یک برای تاباندن نوری کامالً سخت بر موضوع می

ییا   «سیافت الییت  پروژکتیور  »توان ییک   ی دور از موضوع قرار داد و برای تاباندن نوری کامالً نرم بر موضوع می در فاصله

 ی نزدیک به موضوع قرار داد. بزرگ( را در فاصلهی  تابندهپروژکتوری با سطح )«پروژکتور مجهز به سافت باکس»

 نور سخت    

 نور نرم    

 توان به دو نوع تقسیم کرد: پروژکتورها را می ،نور از حیث نرم یا سخت بودنِ

به  د،نکن کوچک که نور سخت ایجاد میی  ی با سطح تابندههایپروژکتور(/ Point sourcesپروژکتورهای نقطه ای) -   

 .از این نوع است (Fresnel)«پروژکتور فِرنِل» عنوان مثال،

تعبیه شیده  ( صاف )رفلکتورناو فلزی  یسطحها، ور(/ در ساختمان این پروژکتSoft sourcesنورِ نرم) هایپروژکتور -   

ساطع می کند.البتیه  نوری نرم به صورت  ،پرتوهانظم پروژکتور را دریافت و پس از بر هم زدن  المپِ این سطح، نور.است

از ایین پروژکتیور از    یبا ساختمان متفاوت نیز وجود دارد، بیه عنیوان مثیال، در نیوع    « پروژکتورِ نورِ نرم»انواع دیگری از 

ساطع می کنید و درنتیجیه   « نور نرم»ف دارد، چون المپ فلورسنت حباب غیر شفا المپ فلورسنت استفاده شده است و

بر روی پروژکتور نقطه ای می توان آن را به منبع نورِ  Soft boxنیازی به رفلکتور در این پروژکتور نیست.البته با نصب 

 نرم تبدیل کرد.
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 وجود دارد: دو روش« نور نرم»به  «نور سخت»برای تبدیل 

ی  ی سطح تابنده با افزایش اندازهفیلتر دهیم. این  قرار می (Diffuser)«نور ی نرم کنندهفیلتر » ،بر روی منبع نور -1

ای کیه   شیفاف دارد، بیه گونیه    نیمیه سیاختاری  ، شیود  که در انواع مختلف ساخته میفیلتر کند. این  نور را نرم می ٬منبع

و نور نرم بیه  از دست می رود بودن پرتوها منظم  درنتیجه ومی شوند  از مسیر خود منحرف ،پرتوها به هنگام عبور از آن

 آید. می دست

بیا   Diffuserهای  فیلترهستند.  Diffuserاز انواعی  Frostو  Diffusion ،Silk ،Spun glassهایی نظیر  فیلتر

در  Diffuserفیلتیر  کننید. هیر چیه     تیر میی   کدرتر باشند، نور را نیرم شوند و هر چه  ختلف ساخته میممیزان شفافیت 

پروژکتورهیای نیورِ   »بیر روی   Diffuserفیلتیر  کنید. بیا نصیب     تر می ی دورتری از منبع نور قرار گیرد، نور را نرم فاصله

 ایجاد کرد. (Ultra soft-light)«نور بسیار نرم»توان  می( Soft sources«)نرم

یییا  (Soft reflector«)ناصییاف اقِبییرّ»کییه ( Reflector)«سییطحی بازتابنییده»را بییه  «نییور سییخت»تییوان  مییی -2   

هیدایت  موضیوع  سمت به  ،که نوری نرم خواهد بود راآن ، تاباند و نور منعکس شده از باشد (Mate reflector«)مات»

و میواردی از  حرفه ای  ماتِ و ی ناصافها ی سفید، فویل آلومینیوم چروک شده یا بازتابنده . دیوار سفید رنگ، پارچهکرد

 را بازتاب دهند.و نور نرم  کنند نور سخت را دریافتتوانند  این دست می

سیطوح  کاهند. دمیای رنیگ نیور میی    انیدکی از  ری از شیدت و  اقدم ،نور عالوه بر نرم کردن نور ی کنندههای نرم فیلتر   

 تاباننید  میکه باز  رنگ نوری ،دهند و بسته به رنگ خود ی نور نرم عالوه بر نرم کردن نور شدت آن را کاهش می بازتابنده

ترین وسیله برای دریافت نیور سیخت و بازتابانیدن آن بیه صیورت نیور نیرم ییک بازتابنیده ییا            دهند.مناسب تغییر می را

Reflector  نور را نرم و به سیمت موضیوع    ٬ایِ براق اما ناصاف یا مات است که بدون تغییر در دمای رنگ نقرهسفید یا

 نیز را آن رنگ دمای٬که عالوه بر نرم کردن نور ،طالیی رنگ نیز وجود دارند های کند.البته بازتابنده ظر هدایت میمورد ن

 ی بسیته  تصیاویر  ٬در روزهیای ابیری   ̋میثال  ،سازند که کاربردهای خاصی دارنید  نور را طالیی رنگ می دهند و کاهش می

)به  ها است و چشم (ابری هوای در روز نور کلوین بودن باال دلیل به)آبی اندکی خارجی های صحنه در هنرپیشه ی چهره

تیوان   ده از ییک بازتابنیده طالییی رنیگ میی     با استفا قدری در نیم تاریکی قرار دارند. دلیل تابش نور روز از باال به چهره(

از مقابل به چهره تاباند و در نتیجه هم رنیگ آبیی اضیافی     ،تر و با کلوین پایین عنوان نور پرکنندهبه بخشی از نور روز را 

ی کیه نیور را نیرم و مینعکس میی      یاه  عالوه بر بازتابندهپدید آورد.ها  و هم درخشش کاملی در چشم کردرا حذف  چهره

( نیز هیم بیه رنیگ نقیره ای و     Mirror Reflectorیا  Shiny Reflector) صاف کامال و صیقلی های بازتابنده٬کنند

صرفا نیور را بیه    ()بدون آنکه نور را نرم سازد در کیفیت نوراین نوع بازتابنده بدون تغییر  .وجود دارند هم به رنگ طالیی

درون اتیاقی تارییک   ه عنوان مثال می توان با آن نیور خورشیید را بی   ه ب قطه ای خاص از صحنه هدایت می کند،سمت ن

 م شود.بی آنکه نور نر ،کردهدایت 

کیفییت  » ،نرم یا سیخت بیودن نیور    .تر کرد تر و نرم نرم را باز هم نرم توان هر نورِ نرم بودن نور امری نسبی است و می   

 شود. نیز نامیده می« نور
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یا تغییر دهید. ایین    زد،عاطفی و هویت چهره را به اشکال متفاوتی پدیدار سا تأثیری ظاهری،  تواند جلوه نورپردازی می   

متفیاوت  ای  تواند عیوب چهره را تقویت یا تلطیف کند و ساختمان چهره را هر بار به گونه جادوی نورپردازی است که می

 در تصویر نمایش دهد.

یا بیرعکس، بیا تغیییر موقعییت      (Soft light«)نرم نور»به  (Hard light«)سخت نور»با تغییر کیفیت نور اصلی از 

های مختلیف   نتخاب شدتکننده، با ااستفاده کردن یا نکردن از نور پرصلی و انتخاب ارتفاعی خاص برای آن، با نور اافقی 

تیوان ییک    دوربیین میی  ارتفیاع  و افقی کننده، با استفاده کردن یا نکردن از نور جدا کننده و با تغییر موقعیت برای نور پر

 کرد.و ثبت ی مختلف نورپردازی  چهره را به صدها شیوه

بیه  ی تغییر موقعیت نور اصیلی   که عمدتاً به واسطه را گذاری شده ی بسیار معروف و نام شیوه تنها چندما از این میان 

توان برای هر پروژکتور ییا منبیع    دریابیم که چگونه می بایدکنیم. ابتدا  ایم و در ادامه تشریح می برگزیده ،می آینددست 

 ن کرد و به این ترتیب موقعیت و ارتفاع قرارگیری آن را تشریح کرد:ی عمودی و افقی بیا نور دو زاویه

پروژکتورها و منابع نور نسبت به موضوع معموالً برای هر پروژکتیور ییا منبیع نیور دو      برای تشریح موقعیت قرارگیری 

 .ی عمودی ی افقی و زاویه شود: زاویه زاویه عنوان می

 (Horizontal angle)ی افقی  زاویه   

آن اسیت کیه    دهنیده   ع اسیت و نشیان  منبع نیور( نسیبت بیه موضیو    ) موقعیت افقی پروژکتور کننده  ی افقی بیان زاویه

تابد. اگر دوربین دقیقاً مقابل موضوع )چهره( قرار داشته باشد، خطی  پروژکتور از مقابل، کنار، پشت و یا ... به موضوع می

ی تعییین  مبنیا  ،شود واین خط نامیده می «ی افقی درجهصفر  خطِ»، کند که دوربین و موضوع را به هم متصل میفرضی 

 ست.پروژکتورهامنابع نور و ی افقی  زاویه

ی افقی آن  راستا با این خط فرضی به موضوع )چهره( بتابد، زاویه اگر پروژکتور بر روی این خط قرار داشته باشد و هم

درجیه خواهید بیود و     59ی افقیی آن   از کنار به موضوع )چهره( بتابد، زاوییه ̋ کامال صفر درجه خواهد بود و اگر پروژکتور

بنیابراین دو   درجه خواهد بیود.  189ی افقی آن  مثالً اگر پروژکتور دقیقاً در پشت موضوع )چهره( قرار داشته باشد، زاویه

پروژکتور در یکیی از ایین زواییا    راست وجود دارد که منبع نور یا  ی هدرج 189چپ و صفر تا  ی هدرج 189زاویه صفر تا 

 قرار می گیرد.

 (Vertical angle)ی عمودی  زاویه

آن است کیه پروژکتیور از    دهنده  نسبت به موضوع است و نشان)منبع نور( کتور ارتفاع پروژ کننده  ی عمودی بیان زاویه

ای فرضیی را بیه صیورت افقیی از      تابد. اگیر صیفحه   تر از سطح چشم به چهره می ارتفاعِ هم سطح چشم یا باالتر یا پایین

یین ی فرضی مبنای تع شود و این صفحه ی عمودی نامیده می صفر درجه ،چشمان موضوع عبور دهیم، ارتفاعِ این صفحه

 ست.اوژکتورهپر  )ارتفاع( ی عمودی زاویه

ی عمیودی آن   های موضوع به چهیره بتابید، زاوییه    سطحِ چشم این صفحه یعنی هم با ترازِ ارتفاع و هم اگر پروژکتور هم

ی فرضی یعنی باالتر از سطح چشم به چهیره بتابید،    و اگر پروژکتور از ارتفاعی باالتر از این صفحه بود صفر درجه خواهد

 عمیود،  شود. مثالً اگر پروژکتور دقیقیاً  فحه سنجیده و به صورت اعداد مثبت بیان میی عمودی آن نسبت به این ص زاویه
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تیر از سیطح    درجه خواهد بود. اگر پروژکتور از ارتفیاعی پیایین   59 مثبتِی عمودی آن  از باالی سر به چهره بتابد، زاویه

شود. مثالً  ه صورت اعداد منفی بیان میی عمودی آن باز هم نسبت به این صفحه سنجیده و ب چشم به چهره بتابد، زاویه

 درجه خواهد بود.19 منفیِی عمودی آن  تر از سطح چشم به چهره بتابد، احتماالً زاویه اگر پروژکتور اندکی پایین

ی افقی  توان برای هر پروژکتور دو زاویه می)منبع نور( برای تشریح موقعیت افقی و ارتفاعِ هر پروژکتور  ،به این ترتیب

هیای موضیوع بیه چهیره بتابید،       تراز چشم ودی عنوان کرد. به عنوان مثال اگر پروژکتور دقیقاً از رو به رو و دقیقاً همو عم

دقیقیاً از کنیار امیا    پروژکتور اگر اینکه  ی عمودی آن نیز صفر درجه است. مثال دیگر ی افقی آن صفر درجه و زاویه زاویه

 ی عمودی آن صفر درجه است. زاویه درجه و 59ی افقی آن  به چهره بتابد، زاویه  چشم با ترازِ هم

 

 «نور اصلی»های نورپردازی چهره بر اساس موقعیت  شیوه

های بسیار متعدد و متفاوتی در نیورپردازی   از این رو شیوه ،از هر زاویه و ارتفاعی به چهره بتابد ممکن استنور اصلی 

روفِ هیای معی   و شناخته شده هستند. ایین شییوه   شده اند گذاری ها نام تعدادی از شیوه میاناما از این  ؛چهره وجود دارد

 نورپردازی چهره عبارتند از:

 (Front lighting)نورپردازی از مقابل  (1

تابد. بنابراین  های موضوع به چهره می تراز چشم ی نور اصلی: در این شیوه نور اصلی از مقابل و دقیقاً یا تقریباً هم زاویه

 درجه است. 39 مثبتِ ی عمودی آن صفر تا ی افقی آن صفر درجه و زاویه زاویه

هیای صیورت    هیا در کنیاره   های ظاهری: در این شیوه بخش میانی چهره کامالً روشن و بدون سایه است. سیایه  ویژگی

ای نیه چنیدان    شوند. گیاه سیایه   تصویر دیده نمیدر ها  سایه شوند که اگر دوربین دقیقاً رو به روی چهره باشد، پدیدار می

 شود. بلند از چانه بر روی گردن پدیدار می

تابید، چشیمان    از رو به رو به چهره میی  ای که زیرا نور اصلی ،نیست (Eye light)«نور چشم»در این شیوه نیازی به 

 سازد. ای قرینه می شیوه چهرهاین آورد. ها پدید می الزم را در چشمکند و تاللو  موضوع را کامالً روشن می

در  چهییرهبرجسییته نمییایی »یابیید، در واقییع  ات بصییری: در اییین شیییوه بُعیید چهییره در تصییویر کییاهش مییی  تییأثیر

 بیر اثیر  است کیه  در تصویر عد چهره میزان بُ ،«دلینگمُ»)منظور از  طبیعی اما خفیف خواهد بود ،(Modeling)«تصویر

 ییا  شیدید  ممکن اسیت  دلینگمُ .یابد می نمود تصویر در ومی شود  حاصل٬کنار هم قرارگیری سایه و روشنایی در چهره

لییل  د بیه . یابید  میی  کیاهش  تصویر در نیز چهره بافت شیوه این در(. باشد طبیعی غیر یا طبیعی ،حال عین در و خفیف

نییز  « Flat lighting»ییا  « نیورپردازی تخیت  »نیورپردازی را  کاهش شدید بُعد و عمق چهره در این شییوه ایین نیوع    

 کند. تر جلوه می تر از حالت طبیعی و چاق عریضگویند. در این شیوه چهره  می

هیایی بیا    هایی که بعید شیدید و غییر طبیعیی دارنید )چهیره       کاربردها: برای به تعادل رساندن و زیبا جلوه دادن چهره

هیایی کیه بافیت غییر طبیعیی دارنید        هیای برجسیته(، چهیره    های بیرون زده و گونیه  چشمان فرو رفته، ابروها و سینوس

هیایی   الغر و تکیده و استخوانی هستند و چهره بشدته هایی ک های گوشتی(، چهره هایی با چین و چروک یا خال )چهره

رود. گاه در کارهای نمایشی بیرای کیاهش ُبعید و بافیت چهیره ییا چیاق و         که باریک و دراز و کشیده هستند، به کار می

 شود. های معمول به طور تعمدی از این شیوه استفاده می نشان دادن چهره عریض

صیورت   ،شود. اگیر چهیره   واسطه و برمال ارائه می وه هویت موضوع کامالً صریح، بیشناسانه: در این شی ات زیباییتأثیر

تر نشیان   و زنندهتر  و آرایش را غلیظ)ماسک( «ورتکصُ»همچون چهره را  ،ی نورپردازی زنی آرایش کرده باشد، این شیوه

همواره ثابتی را فیرض   ی هزیبایی شناسانالبته در مورد هیچ کدام از شیوه های نورپردازی چهره نمی توان تاثیر ] دهد می
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  .[تعمیم به تمام موقعیت های نمایشی و تمام آثار عکاسی نیست

شیود، بیه وییژه     ی چندانی در چهره دیده نمی زیرا سایه ،کننده نیستاین شیوه نیاز چندانی به نور پر کننده: درنور پر

تیوان   برای رقیق کردن آن میی  شود، ای دیده می اگر دوربین دقیقاً از رو به رو چهره را تصویر کند. اگر هم زیر چانه سایه

 39 منفییِ ی عمیودی تقریبیاً    ی افقی صفردرجه و زاوییه  را در زاویه« نور نرم ی هبازتابند»یا یک  «نور نرم پروژکتورِ»یک 

 درجه قرار داد.

 استفاده کرد یا نکرد. Back lightتوان بنا به نیاز از  نور جدا کننده: می

یعنیی   ؛ی رو بیه رو اسیت   ترین موقعیت دوربین در این شیوه از نورپردازی زاویه ترین و معمول ی دوربین: مناسب زاویه

ات نیور و  تأثیرکند،  چهره را تصویر می Tele photoنسبتاً  لنزتراز چشم و با  وقتی دوربین دقیقاً از رو به رو و تقریباً هم

یابد. در غیر این صورت مثالً بیا   دوربین هماهنگ هستند و بُعد و بافت هم از طریق نور و هم از طریق دوربین کاهش می

رخ یا قرار داشیتن دوربیین در    تر از چشم یا تصویر کردن چهره در حالت نیم قرار دادن دوربین در ارتفاعی باالتر یا پایین

نورپردازی در کاهش بُعد و بافت انتظیار دارییم،    آنچه از این شیوه Wide angle لنزه از ی نزدیک چهره و استفاد فاصله

احتمیاالً  لنز به دلیل تاثیرات حاصل از زاویه و ارتفاع دوربین و فاصله کانونی  افتد و بُعد و بافت چهره در تصویر اتفاق نمی

 نسبتاً زیاد دیده خواهد شد.

تیر از   یابد و بافیت نییز پنهیان    کاهش می یتر بیشباشد، بُعد با شدت  (Soft«)نرم» ،اگر نور اصلی در این شیوه نکته:

 کیه بواسیطه اسیتفاده از نیور اصیلیِ      (Specular highlights)یهای شدید انعکاسزیرا در این حالت  بود،قبل خواهد 

و  «عید بُ»پدیدار می شیوند و تیا حیدودی    ها و پیشانی  ی بینی، روی گونه به ویژه روی تیغه در چهره، (Hard«)سخت»

 را آشکار می سازند، وجود نخواهند داشت. «پوست کیفیت سطحِ»

    
 (Front lighting)نورپردازی از مقابل 



 

 

392 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

 (Butterfly lighting)ای  نورپردازی پروانه (0

تابید، بنیابراین    چشم بیه چهیره میی   ی نور اصلی: در این شیوه نور اصلی از رو به رو اما از ارتفاعی باالتر از سطح  زاویه

 درجه است. 39 مثبتِتا  39 مثبتِ ی عمودی آن ی افقی آن صفر درجه و زاویه زاویه

شود.  ها، روی لب پایین و روی چانه روشن دیده می ی بینی، روی گونه های ظاهری: در این شیوه پیشانی، تیغه ویژگی

ای شیکل زییر بینیی پدییدار      ای پروانیه  گیرد و سایه ه در تاریکی قرار میها، زیر بینی و زیر چان ها، زیر گونه ی چشم حدقه

 سازد. ای قرینه می چهره شود.این شیوه می

( چهره نسیبتاً  Modelingکنند. برجسته نمایی) ات بصری: در این شیوه بُعد و بافت چهره نسبتاً شدید جلوه میتأثیر

 شود. کند و بینی الغر و کشیده دیده می اما طبیعی است. در این شیوه چهره نسبتاً مثلث شکل و الغر جلوه می ،شدید

، بیاال  پلیکِ  بخش بیرونییِ  ها، برجستگیِ هایی نظیر برجستگی نسبی پیشانی، فرو رفتگی نسبی چشم کاربردها: ویژگی

های زیبایی  و عمدتاً نشانهمثبت  ،ها الغر بودن چهره در خانم ها و نسبتاً کشیده و الغر بودن بینی، برجستگی نسبی گونه

 شود.   زنانه تلقی می

کند، اساساً باعث زیباتر دییده   های فوق را تشدید و با تاکید الزم آشکار می ویژگیتمام  ای  که نورپردازی پروانه آنجااز 

در واقیع ایین شییوه از    داشیته باشید.   یت متعیادل خانم صور مدلِشود، به ویژه اگر هنرپیشه یا  ها می ی خانم شدن چهره

ورپردازی فریبنییده یییا جییذاب نیی»دهیید و از اییین رو گییاه بییه آن   هییا ارائییه مییی ای جییذاب از خییانم نییورپردازی چهییره

 .گویند نیز می( Glamour lighting)«کننده

البته در تعریفی کلی، هر نوع نورپردازی که چهره ای جذاب و بسیار زیبا از هنرپیشه یا مدلِ مونیث ارائیه کنید نییز     ]

Glamour lighting نامیده می شود]. 

ها برای به تعادل رساندن و زیبیا   ای هم در آقایان و هم در خانم نورپردازی پروانهمی توان از چه گفته شد، آن رغم علی

 .استفاده نمود های چاق و کم بُعد ن چهرهجلوه داد

ی بینی بیزرگ   ی بینیِ هنرپیشه است. اگر قاعده یکی از شروطِ خوب جلوه کردن این نوع از نورپردازی وضعیت قاعده

 شود. حاصل می نامناسب ای هآید و جلو به دست نمی ییایِ زیبا ی پروانه باشد، سایه بدشکلو 

های معمولی یا برای الغرتر و پیر   افزایش بعد و بافت و الغر نشان دادنِ تعمدی صورت های نمایشی برای گاه در برنامه

 شود. الغر و پر بُعد از این شیوه استفاده می ̋ذاتاهای  بُعدتر نشان دادن صورت

هیا جیذاب و زیبیا معرفیی      شناسانه: این شیوه شخصیت موضوع را پر انیرژی و فعیال و در میورد خیانم     ات زیباییتأثیر

 کند. می

ی افقیی صیفر درجیه و     ی مورد نظر را بایید در زاوییه   کننده پروژکتور یا بازتابندهنور پرکننده: در صورت نیاز به نور پر

 درجه قرار داد. 29 منفیِی عمودی صفر تا حدوداً  زاویه

 استفاده کرد یا نکرد. Back lightتوان از  نور جدا کننده: بسته به نیاز می

شود که دوربین دقیقاً رو به روی چهیره   ی حاصل از این نوع نورپردازی زمانی به خوبی دیده می جلوهی دوربین:  زاویه

 های هنرپیشه قرار داشته باشد و تصویری کامالً قرینه از چهره به دست دهد. تراز یا اندکی باالتر از سطح چشم و هم

 تر از حالت قبل خواهد بود. تر ولی طبیعی خفیفی حاصله اندکی  باشد، جلوه (Soft«)نرم»، نکته: اگر نور اصلی



 

  

ی
داز

پر
ور

 ن

393 

     

 (Butterfly lighting)ای  نورپردازی پروانه                                     

 

 (Top lighting)نورپردازی از باال  (9

از بیاالی سیر بیه چهیره      ̋تقریبایا  ̋دقیقااما با ارتفاع بسیار زیاد و  ،ی نور اصلی: در این شیوه نور اصلی از رو به رو زاویه

 درجه است. 59 مثبتِتا  39 مثبتِی عمودی آن  ی افقی آن صفر درجه و زاویه تابد. بنابراین زاویه می

هیا و زییر    ی چشیم  شود و حدقیه  ها و روی بینی کامالً روشن می های ظاهری: در این شیوه پیشانی و روی گونه ویژگی

شیود.   افتد و باالی سر نیز کامالً روشین میی   ها می ی بلندی از بینی بر روی لب رند، سایهگی ها کامالً در سایه قرار می گونه

ایین   گویند. نیز می« نورپردازی اسکلتی»شود و از این رو به این شیوه  در مجموع چهره کامالً به شکل اسکلت پدیدار می

 سازد. ای قرینه می شیوه چهره

)این شیوه، یکی از چهار شییوه ای   کند چهره در تصویر بسیار شدید جلوه می ات بصری: در این شیوه بُعد و بافتتأثیر

. برجسته نمایی چهیره بسییار شیدید و    جلوه می کند(در تصویر است که در آن بافت پوست در شدیدترین حالت ممکن 

 د.شو دیده می  اسکلتهمچون البته غیر طبیعی است. چهره در تصویر بسیار بسیار الغر و استخوانی و 

و موقعییت هیا   خاص نمایشیی دارد. در   هایها ندارد و تنها کاربرد برای زیبا کردن چهره یکاربرد ،کاربردها: این شیوه

شود. مثالً وقتی سر ظهر از هنرپیشیه ییا فیردی     ای تلقی می ی یک خطای حرفه های عادی به کارگیری این شیوه صحنه

حالیت ایین    که در ایین  شود ن شیوه از نورپردازی حاصل میه خود ایکنیم، خود ب زیر نور عمودِ خورشید تصویر ثبت می

امیا گیاه در    ؛ی حاصیل اصیالح شیود    و جلیوه یابید  تغیییر   ،شود با ترفنیدهایی  و توصیه میا محسوب خط ،نوع نورپردازی

 شود. شخصیتی خاص از این شیوه استفاده می خاص یا بازسازی تصویریِ یهای نمایشی برای القای حس برنامه
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پیذیری و   ای که با این شیوه نورپردازی شده است، نمادِ مرگ، تیرس، خشیونت، آسییب    شناسانه: چهره ات زیباییتأثیر

ی فییلم در دفتیر    )در فصل افتتاحییه  1آورد. در فیلم پدرخوانده  تلقی منفی است و حسی ناخوشایند در بیننده پدید می

هیا و   ی باند بزرگ مافیایی و عامیل بسییاری از جناییت    ان سر کردهبه عنو «دُن کورلئونه»( شخصیت «دُن کورلئونه» کارِ

بیه دلییل    شیود.  ریز بسیاری از اعمال غیر قانونی از طریق این شیوه از نورپردازی به بیننده معرفیی میی   کشتارها و برنامه

نیورپردازی  » ،هشیده اسیت، ایین شییوه را گیا      1کاربرد زیبایی شناسانه ویژه ای کیه از ایین شییوه در فییلم پدرخوانیده     

 نیز می گویند. (Godfather lighting)«پدرخوانده

ی میورد انتظیار از    جلیوه زیرا  ،شود استفاده می تر کمکننده از نور پراجرا شده باشد،  ̋ تعمدااین شیوه  اگرکننده: رنور پُ

ر این شیوه ناخواسته ایجیاد شیده   ولی اگ ،شود ها غلیظ باشند، بهتر حاصل می ی نورپردازی در حالتی که سایه این شیوه

 رکننیده نیور پُ کیه  ی  ا یا بازتابنیده پروژکتور باید  و نیاز استنیز کننده ربه نور پُ̋ ر اصلی حتماباشد، عالوه بر نرم کردن نو

 درجه قرار داد. 29 منفیِصفر تا صفر و زاویه عمودی  ی افقی را در زاویه ساطع می کند

 Back lightکند، معموالً نییازی بیه    ی تابش نور اصلی که باالی سر را کامالً روشن می نور جدا کننده: به دلیل زاویه

 نیست.

شود که دوربین دقیقاً رو به روی چهیره   ی حاصل از این نوع نورپردازی زمانی به خوبی دیده می ی دوربین: جلوه زاویه

توجه بیه   باهای هنرپیشه قرار داشته باشد و تصویری کامالً قرینه از چهره به دست دهد.هر چند  تراز چشم و ترجیحاً هم

 کار رود.ه تواند ب دوربین نیز می افقی و عمودیِزوایای  سایرنورپردازی  ی هغیر معمول بودن این شیو

( Hard«)سیخت » نور اصیلیِ از در این شیوه باید  ،شدید و غیر معمولی را می خواهیم ی هاگر تعمدا چنین جلونکته: 

 .شکل می گیردی تر کمی مورد انتظار با شدت  جلوه (،Soft«)نرم» صورت استفاده از نور اصلیِدر استفاده کنیم.

  
 (Top lighting)نورپردازی از باال 
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 (Down lighting)نورپردازی از پایین  (3 395

هیای هنرپیشیه بیه چهیره      تر از سیطح چشیم   ی نور اصلی: در این شیوه نور اصلی از رو به رو اما از ارتفاعی پایین زاویه

 منفییِ )میثالً  درجه  29 منفیِاز تر  پایینمنفی، بویژه ی عمودی آن  ی افقی آن صفر درجه و زاویه از این رو زاویه .تابد می

 درجه( است. 39

هیا و زییر ابروهیا روشین      ی بینیی، زییر گونیه    گردن، زیر چانه، زیر لب پایین، قاعده ،های ظاهری: در این شیوه ویژگی

ی و ای از بینی  ی کشییده  گییرد. سیایه   بخش زییادی از پیشیانی در تیاریکی قیرار میی      ها و ، روی گونهلبباالی شود و  می

 سازد. ای قرینه می این شیوه چهره یابند. ها و ابروها به سمت باال امتداد می آمیزی از مژه های اغراق سایه

)این شیوه یکی دیگر از چهیار شییوه ای    کند ات بصری: در این شیوه بُعد و بافت چهره در تصویر شدید جلوه میتأثیر

برجسیته نمیایی شیدید و بسییار      .شکل ممکن پدیدار می شود( شدیدترینتصویر به است که بواسطه آن بافت چهره در 

زیرا در زنیدگی عیادی بسییار بیه نیدرت       ،شود ترین برجسته نمایی در این شیوه حاصل می غیر طبیعی است. غیرطبیعی

اکثر مواقیع   خورشید از ارتفاع باالتر از سطح چشم و سایر منابع نور نیز در .ها از پایین نور بگیرند که چهره افتد اتفاق می

ای از  چنیین شییوه   رؤییت ی  ی تصیویری میا تجربیه    د. در نتیجه چون در حافظیه تاب اع باالتر از چشم به چهره میاز ارتف

 رسد. وجود دارد، این شیوه بسیار غیر طبیعی به نظر می تر کمنورپردازی 

نشیان میی   ها را زشیت   مول چهرههر چند این شیوه در حالت مع کاربردهای خاص نمایشی دارد. ،کاربردها: این شیوه

 شیود  استفاده میی ی متعادل و متناسب دارند،  که چهره یهای زن هنرپیشهآن دسته از  اما گاه برای زیبا نشان دادن دهد،

 29 بیین صیفر تیا منفییِ    عمیودی آن را   ی و زاوییه ( Ultra soft light«)نرمکامالً »نور اصلی را باید  برای این منظور]

نور ُپرکننده ای بیا شیدت نزدییک بیه شیدت نیور اصیلی و        ) مناسبیی  کنندهرنور پُباید  و در ضمن، کنیمدرجه انتخاب 

برجسیته  »بیا    چهیره تیا   بیریم بهایِ حاصل از نور اصلی به کیار   هبرای روشن کردنِ سای( «نور آمبیانس»بصورت  ̋ترجیحا

 .[کنندجلوه در تصویر بلند و زیبا  ،ها و مژه خاص یها با تاللو و چشم« کمتر دیده شده ی هنمایی ویژ

کنید، نمیادِ مهیاجم     میی  ایجیاد پردازی نازیبایی  این شیوه در غالب اوقات چهرهاینکه  شناسانه: به دلیل ات زیباییتأثیر

 است.شخصیت بودن، خشن و ترسناک بودن و البته در بسیاری از موارد منفی بودن 

منبیع نیوری درون کیادر و در ارتفیاع     اغلیب  ان و نیورپردازان  بردار فیلم، تصنعی به نظر آید تر کماین شیوه اینکه  برای

دهند که تابییدن   ی هنرپیشه قرار دارد( قرار می تر از چهره تری از چهره )مثالً شمعی که روی میز و در ارتفاع پایین پایین

و بیننده تصور کند که منبع نور درون کادر چنین نوری  شودتوجیه   ها از زیر به چهره به نوعی برای بیننده نور پروژکتور

 ی غیر معمولی به چهره تابانده است. از چنین زاویه

هیا غلییظ باشیند، بهتیر حاصیل       مورد انتظار از این شیوه از نورپردازی در حالتی که سایه  ی کننده: معموالً جلوهنور پر

کننیده نییاز باشید، بایید     ولی به هر حال اگیر بیه نیور پر    ،شود تفاده میاس تر کمکننده ود. از این رو معموالً از نور پرش می

 ی افقی و عمودیِ صفر درجه قرار داد. را در زاویهموردنظر ی  پروژکتور یا بازتابنده

 استفاده کرد یا نکرد. Back lightتوان از  نور جدا کننده: بنا به ضرورت می

شود که دوربین دقیقاً رو به روی چهره،  ی حاصل از این نوع نورپردازی زمانی به خوبی دیده می ی دوربین: جلوه زاویه

کیامالً قرینیه از چهیره بیه دسیت      ها قرار داشته باشد و تصویری  تر از چشم های هنرپیشه یا اندکی پایین ارتفاع چشم هم

نیورپردازی، میی تیوان از سیایر زواییای دوربیین بیویژه از زواییای         ایین شییوه از   هرچند به دلیل غیرمعمول بودن  ،دهد

 غیرمعمول دوربین نیز استفاده کرد
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استفاده شود.در  (Hard«)سخت» نور اصلیِزشت نشان دادن چهره است، باید از  اگر هدف ار انتخاب این شیوهنکته: 

 شود. ی حاصل میتر خفیف نمودی مورد انتظار با  جلوه (،Soft«)نرم» صورت استفاده از نور اصلیِ

           
 (Down lighting) نورپردازی از پایین

 

 ای، نیورپردازی از بیاال و نیورپردازی از پیایین( را اصیطالحاً      ی فوق )نورپردازی از مقابل، نیورپردازی پروانیه   چهار شیوه   

الگیوی   ،زیرا این چهار شیوه ،گویند می« Central lighting»یا به عبارتی « نورپردازی مرکزی» یا« نورپردازی قرینه»

 .کنند می ایجاد چهره در ای قرینه کامالً روشن -سایه

 

 (Non-central lighting)نورپردازی غیر مرکزی  (1

 ،درجیه  39)نه دقیقاً صفر و نه دقیقیاً  درجه  39ی افقی بین صفر تا  ی نور اصلی: در این شیوه نور اصلی در زاویه زاویه

 گیرد. درجه قرار می 39 مثبتِ ی عمودی بین صفر تا بلکه بین این دو وضعیت( و زاویه

شیود. در   ی دیگیر دییده میی    هایی در نیمه اما سایه ،های ظاهری: در این شیوه نیمی از چهره کامالً روشن است ویژگی

این شیوه تقریباً 
6

تا  1
4

ای  امیا طیول آن بیه انیدازه     ،گیرد. بینیی سیایه دارد   از کل سطح چهره در تاریکی قرار می 1

 های کنار چهره بپیوندد. نیست که به سایه

ی بینیی بلنیدتر    درجیه حرکیت کنید، سیایه     39ی افقیی   به سمت زاویه درجه ی افقی صفر هر قدر نور اصلی از زاویه

میی  نماییان  عد و بافت چهیره در تصیویر بیشیتر    در نتیجه بُ ،گیرد از چهره در تاریکی قرار می یتر بیشد شود و درص می

درجیه حرکیت کنید،     39 مثبتِ ی عمودی به سمت زاویهدرجه ی عمودی صفر  هر قدر نور اصلی از زاویهعالوه، ه شود. ب

عید و بافیت چهیره در    و در نتیجیه بیاز هیم بُ    پیدا می کنند یتر بیشی بینی به سمت پایین امتداد  ها به ویژه سایه سایه
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ی بینیی   تیر باشید، سیایه    ی افقی و عمودی نور اصلی به صفر درجیه نزدییک   . هر قدر زاویهتصویر بیشتر نمایان می شود 397

این شییوه   د.نکن زیباتر جلوه می̋ می شود و در نتیجه چهره های نامتعادل در این حالت، معموالتراز بینی  و هم تر کوچک

 گویند. می« مرکزی غیرنورپردازی غیر قرینه یا » ،همین دلیل به آن و به کند ای غیر قرینه حاصل می چهره

میزان این اما  ،شود ی نورپردازی از مقابل حاصل می نسبت به شیوه یتر بیشات بصری: در این شیوه بُعد و بافت تأثیر

بُعد نمایی و بافت نمایی خیلی شدید نیست. برجسته نمایی نه کامالً خفیف و نه چندان شدید و البته طبیعی است. هیر  

در تصیویر جلیوه    یتیر  بیشی افقی و عمودی نور اصلی از صفر درجه دورتر باشد، بُعد و بافت موضوع با شدت  قدر زاویه

 د.کن می

بیا بُعید غییر     ای چهیره منظور از چهیره نامتعیادل در اینجیا،    کنیم ) عادل را نورپردازی میای نامت کاربردها: وقتی چهره

نیورپردازی  » اول،(، دو راه حل مشخص پیش روی داریم: است شکلطبیعی و اجزای نامتناسب به ویژه بینی بزرگ و بد 

 و دوم، چنیدان مطلیوب و زیبیا نباشید    برد و تخت بودن تصیویر ممکین اسیت     بُعد را کامالً از بین میالبته که  «از مقابل

از حالت قبیل حاصیل    بهتر ی هبا جلوبلکه با اندکی بُعد و در نتیجه  ،که تصویری نه کامالً تخت «نورپردازی غیر مرکزی»

   کند. می

ی دهد، بنابراین هویت کامالً متفاوت ی متفاوتی از موضوع به دست نمی شناسانه: این شیوه چندان چهره ات زیباییتأثیر

 دهد. بلکه هویت ظاهریِ هنرپیشه را با حداقل تغییر ارائه می ،کند نمی ارائهاز هنرپیشه در تصویر 

پروژکتیور ییا   به نور پرکننیده،  کننده استفاده کرد یا نکرد. در صورت نیاز توان از نور پر بنا به ضرورت می کننده:رنور پُ

تیا  )از نیور اصیلی    تیر  کمو در ارتفاعی  (ی چهره در سمت تیره)ی نور اصلی  قرینه ی افقیِ را در زاویهموردنظر ی  بازتابنده

 دهیم. قرار می( حد امکان نزدیک به سطح چشم

در صیورت  نا به ضرورت از آن استفاده نکیرد. استفاده کرد یا ب Back lightتوان از  نور جدا کننده: در صورت نیاز می

( Edge lightی)«نیور لبیه  » یا ( یک طرفهRim lightی)«نور حاشیه» )مثال «یک طرفه ی هنور جداکنند»استفاده از 

را روشن کند چهره  ی هسمت تیر ی هحاشیه یا لب یک طرفه( آن را در سمت مخالف نور اصلی قرار می دهیم تا تابش آن

 .حاصل شودبهتری  ی هو جلو

   تواند قرار گیرد: یی دوربین: در این شیوه از نورپردازی دوربین در سه موقعیت م زاویه

 تشیریح  بیاال  در کیه  بیود  خواهد چیزی همان حاصل ی جلوه گیرد، قرار چهره مقابل دقیقاً دوربین اگر:  الف( رو به رو

 .شد

 بافیتِ  و بُعید  مییزان  کنید،   ثبت را چهره ،«خرُ سه ی هزاوی»از  و چهره روشنِ سمت از دوربین : اگر ب( سه رُخِ روشن

دییده   دلییل  بیه  تصیویر کنتراسیت   در ضمنو  کند می جلوه تر خفیف و تر کم تصویر در نورپردازی ی هشیو این از حاصل

شیود. از ایین رو در ایین     ر دییده میی  تی  عریض چهره در تصویر،در نهایت  و تر کم ،چهره های سایه از زیادی درصدنشدن 

( Broad lighting)«نیورپردازی عیریض نمیا   » با اصطالح« غیر مرکزیپردازی نور»نورپردازی چهره را به جای  ،حالت

 .نامگذاری می کنند

 بافیتِ  و بُعید  مییزان  کنید،   ثبیت  را چهیره  ،«خرُ سه ی هزاوی» از و چهره ی تیره سمت از دوربین : اگرج( سه رُخِ تیره 

دییده   دلییل  بیه  تصیویر کنتراست  و در ضمن کند می جلوه تر شدید و تر بیش تصویر در نورپردازی ی هشیو این از حاصل

شیود. از ایین رو در ایین     ر دییده میی  تی  باریک در نهایت چهره در تصویر، و تر ، بیشچهره های سایه از زیادی درصدشدن 

( Short lighting)«نمیا  بارییک نیورپردازی  » با اصیطالح « غیر مرکزینور پردازی »نورپردازی چهره را به جای  ،حالت

 .نامگذاری می کنند
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که استفاده از نور  باشد (Soft«)نرم» یا (Hard«)سخت»تواند  نور اصلی بنا به انتخاب نورپرداز می ،نکته: در این شیوه  

 .در تصویر شدیدتر می کندرا عد و بافت چهره بُ ی هجلو «سخت» اصلیِ

 
 (Non-central Lighting)نورپردازی غیر مرکزی 

 

 

     

              (Broad lighting) نورپردازی عریض نما                        (Short lighting) نورپردازی باریک نما           
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 (Classic lighting)نورپردازی کالسیک  (6 399

 39 درجه تیا مثبیتِ   39 مثبتِ ی عمودی درجه و زاویه 39ی افقی  نور اصلی در زاویه ،ی نور اصلی: در این شیوه زاویه

 .گیرد می قرار درجه

ی  ی دیگر در تاریکی است و زیر چشیمی کیه در نیمیه    نیمی از چهره روشن و نیمه ،این شیوههای ظاهری: در  ویژگی

هیای   ی بینیی و چسیبیدن آن بیه سیایه     شود. این مثلث با امتداد یافتن سایه تاریک قرار دارد، یک مثلث نورانی دیده می

از زیر چشیم شیروع    هد داشت و دقیقاًشکلی کامال هندسی خوا ،این مثلث ،متعادل در چهره شود. می ایجادکنار صورت 

. گونه نوری دریافت نخواهید کیرد   در واقع در این حالت چشمی که در سمت تیره چهره است از نور اصلی هیچ می شود.

باشد، با قرار دادن نور اصلی در زوایای ذکر شده مثلث نیوریِ میذکور شیکل    متعادل کامالً  مدلی هنرپیشه یا  اگر چهره

اما اگر چهره متعادل نباشد، زواییای افقیی و عمیودی نیور      ،شود نورپردازی کالسیک به شکل کامل محقق میگیرد و  می

های کنار صورت بچسیبد و مثلیث    ی بینی در انتهای لب قرار گیرد، به سایه دهیم تا نوک سایه اصلی را آن قدر تغییر می

ای غییر قرینیه    ایین شییوه چهیره    به دسیت آیید.   (ملهر چند نه به شکلی کا)نورپردازی کالسیک  ونوری را شکل دهد 

 سازد. می

و )بیه شیرط آنکیه     دشو لکه کامالً متعادل بازسازی میب ،ات بصری: در این شیوه بُعد و بافت نه شدید و نه خفیفتأثیر

)به شرط تعیادل ذاتیی   ترین برجسته نمایی  برجسته نمایی متعادل و طبیعی است. غالباً طبیعی متعادل باشد( ̋چهره ذاتا

 دهد. شود. این شیوه نسبتاً چهره را مثلثی، کشیده و الغر نشان می ی نورپردازی حاصل می در این شیوهچهره( 

هیای   زییرا کیه زیبیایی    ،بسیار مناسب و پر کاربرد است ،های متعادل یا  نسبتاً متعادل چهره برای  این شیوهکاربردها: 

 هیای  چهیره بنیابراین بیرای زیبیا و متعیادل نشیان دادن       دهد. به ویژه میزان خوشایندی از بُعد و بافت را جلوه می  چهره

شییوه،  بهتیرین   ،نامتعیادل  هیای  چهیره زیبا و متعادل نشیان دادن  و برای « نورپردازی کالسیک»بهترین شیوه،  ،متعادل

 .است« نورپردازی غیرمرکزی»

که این شیوه عمدتاً بدون زشت نمیایی و بیدون تغیییر محسیوس چهیره را بازسیازی        آنجاشناسانه: از  ات زیباییتأثیر

کند. از ایین رو عمیدتاً نیه بیرای      کند، هویت ظاهری هنرپیشه را آن گونه که هست، بدون تغییری مشهود آشکار می می

به کیار   )البته در چهره های ذاتا نامتعادل( ها برای بازنمایی هر چه زیباتر چهره تر بیشبلکه  ،های خاص شخصیت پردازی

 رود. می

پروژکتیور ییا    ،کننیده ررت نیاز به نور پُکننده استفاده کرد یا نکرد. در صورتوان از نور پُ کننده: بنا به ضرورت میرنور پُ

)تیا  از نیور اصیلی    تیر  کمو در ارتفاعی  (ی چهره در سمت تیره)نور اصلی  ی هی افقی قرین را در زاویهموردنظر ی  بازتابنده

 .مدهیمی قرار سطح چشم(  حد امکان نزدیکِ

در صیورت   استفاده کرد یا بنا به ضرورت از آن استفاده نکیرد.  Back lightتوان از  نور جدا کننده: در صورت نیاز می

( Edge lightی)«نیور لبیه  »( یک طرفه یا Rim lightی)«نور حاشیه»)مثال « یک طرفه ی هنور جداکنند»استفاده از 

چهره را روشن کند  ی هسمت تیر ی هیک طرفه( آن را در سمت مخالف نور اصلی قرار می دهیم تا تابش آن حاشیه یا لب

 بهتری حاصل شود. ی هو جلو

   تواند قرار گیرد: ی دوربین: در این شیوه از نورپردازی دوربین در سه موقعیت می زاویه

 .شد تشریح باال در که بود خواهد چیزی همان حاصل ی جلوه گیرد، قرار چهره مقابل دوربین اگر:  الف( رو به رو

 بافیتِ  و بُعید  مییزان  کنید،   ثبت را چهره ،«خرُ سه ی هزاوی»از  و چهره روشنِ سمت از دوربین : اگر ب( سه رُخِ روشن

دییده   دلییل  بیه  تصیویر کنتراسیت   و در ضمن کند می جلوه تر خفیف و تر کم تصویر در نورپردازی ی هشیو این از حاصل
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شیود. از ایین رو در ایین     ر دییده میی  تی  عریض در نهایت چهره در تصویر، و تر ، کمچهره های سایه از زیادی درصدنشدن 

 (Broad lighting)«نیورپردازی عیریض نمیا   » بیا اصیطالح  « نورپردازی کالسییک »نورپردازی چهره را به جای  ،حالت

 .نامگذاری می کنند

 بافیتِ  و بُعید  مییزان  کنید،   ثبیت  را چهیره  ،«خرُ سه ی هزاوی» از و چهره ی تیره سمت از دوربین : اگرج( سه رُخِ تیره 

دییده   دلییل  بیه  تصیویر کنتراست  و در ضمن کند می جلوه تر شدید و تر بیش تصویر در نورپردازی ی هشیو این از حاصل

شیود. از ایین رو در ایین     ر دییده میی  تی  باریک در نهایت چهره در تصویر، و تر ، بیشچهره های سایه از زیادی درصدشدن 

( Short lighting)«نمیا  بارییک نیورپردازی  » بیا اصیطالح  « نور پردازی کالسییک »نورپردازی چهره را به جای  ،حالت

 .نامگذاری می کنند

عید  آن بُ «سختِ»که نوع  باشد (Soft«)نرم» یا (Hard«)سخت»تواند  نور اصلی بنا به ضرورت می ،نکته: در این شیوه  

دییده   )نقیاش هلنیدی(  « رامبرانید »های  ی نورپردازی کالسیک اولین بار در نقاشی . شیوهو بافت بیشتری ایجاد می کند

ایین   ان این شیوه را در تصاویر خود بازسازی کردند. از ایین رو بیه  بردار فیلمها  شده است و سپس عکاسان و به دنبال آن

، شیود  گویند و مثلث نیوری کیه در چهیره ایجیاد میی      نیز می (Rembrandt lighting)«نورپردازی رامبراندی»، شیوه

 .نامیده می شود« مثلث رامبراند»

               
              نورپردازی عریض نما                                   نورپردازی باریک نما                             

                                        

     نورپردازی کالسیک                                                          
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 (Side lighting)نورپردازی از کنار  (7 401

درجیه قیرار    39 مثبیتِ  ی عمودی صفر تا درجه و زاویه 59ی افقی  نور اصلی در زاویه ،ی نور اصلی: در این شیوه زاویه

 گیرد. می

شیود، نیمیی در روشینی و نیمیی در      های ظاهری: در این شیوه صورت به دو بخش کامالً مساوی تقسییم میی   ویژگی

 نییز  (Split lighting)«نیمیه  نیورپردازیِ »ی نیورپردازی را   . به همین دلیل ایین شییوه  )تیرگی کامل یا نسبی(یتاریک

 سازد. قرینه می ای غیر این شیوه چهره گویند. می

ات بصری: در این شیوه بُعد و بافت در سمت روشن چهره شدید و در سمت تیره خفیف است. برجسته نمایی در تأثیر

در تصیویر   این شیوه، یکی دیگر از چهار شیوه ای است که بواسطه آن بافت چهیره  اما طبیعی است. ،سمت روشن شدید

 آشکار می شود.  ممکن شدیدترین شکلِ به

درجه قرار دهیم، بُعد در سمت روشن چهره باز هیم شیدیدتر و    39 مثبتِ ی عمودی بیش از اگر نور اصلی را در زاویه

شود. در واقع با این کار برجسته نمایی در سمت روشن بسیار شدید و غیر طبیعی خواهد بیود و در   البته غیر طبیعی می

از  ینیورپرداز »شیبیه  گیرد و چهره حیالتی   در تاریکی قرار می نیز ی که در سمت روشن چهره قرار دارداین حالت چشم

 کند. پیدا می «باال

در یک سمت چهره اثر ناخوشایندی مثل جای زخم، اثر سیوختگی و امثیال آن وجیود داشیته باشید،       وقتیکاربردها: 

معیوب چهیره در تیاریکی قیرار    ی  توان چهره را به این شیوه نورپردازی کرد و نور را از سمتی به چهره تاباند که نیمه می

توان این شیوه را در تولیدات نمایشی  به زیباتر دیده شدن چهره کمک کرد. غیر از این می توان می گیرد و به این ترتیب

 پردازی یا القای حس خاص به کار برد. به منظور شخصیت

ای  گیر عواطف شدید و وییژه هنرپیشه دربخواهیم نشان دهیم که شناسانه: در تولیدات نمایشی هر گاه  ات زیباییتأثیر

ی  وگیوی عاشیقانه   ی گفیت  صیحنه گاه به عنوان مثال توانیم استفاده کنیم. ین شیوه مینفی( است، از ام)هم مثبت و هم 

 کنند. زوجی جوان را به این شیوه نورپردازی می

پروژکتیور ییا    ،کنندهرر صورت نیاز به نور پُیا نکرد. دکننده استفاده کرد رور پُتوان از ن کننده: در صورت لزوم میرنور پُ

ی عمیودیِ صیفر درجیه قیرار      و زاوییه  )سمت مخالف نور اصلی( درجه 39ی افقیِ  را تقریباً در زاویهموردنظر ی  بازتابنده

 دهیم. می

نیور  »در صیورت اسیتفاده از    اسیتفاده کیرد ییا نکیرد.     Back lightتیوان از   نور جدا کننده: در صورت ضیرورت میی  

( یک طرفیه( آن را  Edge lightی)«نور لبه»( یک طرفه یا Rim lightی)«نور حاشیه»)مثال « یک طرفه ی هجداکنند

بهتیری   ی هچهره را روشن کند و جلو ی هسمت تیر ی هنور اصلی قرار می دهیم تا تابش آن حاشیه یا لب در سمت مخالفِ

 حاصل شود. 

تیراز   ره و هیم شود که دوربین دقیقیاً مقابیل چهی    می رؤیتزمانی به خوبی  شیوهی حاصل از این  ی دوربین: جلوه زاویه

 در زوایای دیگر هم قرار می دهند.البته گاه دوربین را  ،های موضوع باشد چشم

ای نیم رخ )نیم رخی کامالً یا نسبتاً تییره(   چهره تصویر حاصله، گیرد،چهره قرار  ی هنیم رُخِ تیری  زاویهدر اگر دوربین 

در ایین  هیا و چانیه( را روشین کیرده اسیت.      لبی پیشانی، بینی،  ی آن )حاشیه ای نورانی خط حاشیه بود که هاله خواهد

 نامند. می (Rim lighting)«ای نورپردازی حاشیه»را « نورپردازی از کنار» ،حالت

قیرار دهییم، حیالتی شیبیه     « نییم رخِ روشینِ چهیره   » ی ه، اگیر دوربیین را در زاویی   «نیورپردازی از کنیار  » ی هدر شیو

 به دست می آید.« نورپردازی از مقابل»
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حیالتی شیبیه    ،قیرار دهییم  « چهیره  ی هتییر سیه رخ  » ی هدر زاویی ، اگیر دوربیین را   «نیورپردازی از کنیار  » ی هدر شیو

ه بی « عیریض نمیا  نیورپردازی  »حالتی شیبیه  قرار دهیم، « سه رخ روشن چهره» ی هزاویو اگر در « باریک نمانورپردازی »

 دست می آید.

 : نکته   

 باشد. (Soft«)نرم» یا (Hard«)سخت»تواند  نور اصلی میدر این شیوه،    

 

ی چپ و راست( بیه   درجه 59ی افقیِ  را از دو سوی چهره )از دو زاویه «نور اصلی»دو  ،«نور اصلی»گاه به جای یک ]

 ای قرینه در چهره پدید شدت باشند، جلوه کیفیت وهم ارتفاع، هم هم ،در این حالت این دو نور اصلی اگرتابانیم.  چهره می

 ،گوینید.در ایین شییوه    می (Double side-lighting)«طرفه دو/نورپردازی از کنار» ،ازیی نورپرد آید. به این شیوه می

شیود. برجسیته    ی چهره پدییدار میی   ی عمودی در میانه خط سایهیک بُعد و بافت در دو سوی چهره شدید خواهد بود و 

 تیر  بییش و از ایین رو  دییده میی شیوند    زشت  ها چهرهاغلب نمایی در این شیوه شدید و غیر طبیعی است. در این شیوه 

انتخیاب   (Hard«)سیخت »نورهای اصلی  ود،ش جرابرای ایجاد جلوه ای زشت ا ̋اگر این شیوه تعمدا کاربرد نمایشی دارد.

اما اگر به دالیلی نظییر خطیا در اسیتقرار نورهیای اصیلی، ایین شییوه         ،دشوو از نور پرکننده نیز استفاده نمی  دنشومی 

مکین نباشید میی تیوان     م موضیوع حالت قرارگیری تغییر خودبخود به وجود آمده باشد و تغییر موقعیت نورهای اصلی و 

 نییز  از نیور پرکننیده   وکیرد    (Soft«)نیرم »ی این شیوه از نورپردازی، نورهای اصلی را «زشت نما» ی هبرای کاهش جلو

در ایین  . به هر حال اگر )یا اگر نرم کردن نورهای اصلی ممکن نیست، حداقل از نور پرکننده استفاده نمود( دنمواستفاده 

ی دوربین در ایین شییوه    دهیم. زاویه جه قرار میی عمودی و افقی صفر در کننده باشد، آن را در زاویهرشیوه نیاز به نور پُ

 معمیوال اسیتفاده نمیی شیود زییرا     کننیده   نور جیدا از در این شیوه هنرپیشه است.  یها تراز چشم رو به روی چهره و هم

، یکی دیگر از  چهار شییوه  «طرفه دو/نورپردازی از کنار» ی هشیو اصلی حاشیه های سوژه را نیز روشن می کنند. هاینور

 [ممکن آشکار می شود. است که بواسطه آن بافت چهره در تصویر به شدیدترین شکلِ ای

                   
 طرفه دو/نورپردازی از کنار                                                           نورپردازی از کنار                          
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 (Side-rear lighting) پشت -نورپردازی کناری (1 403

درجه  39 مثبتِ تقریباًی عمودی  درجه و زاویه 139ی افقی تقریباً  نور اصلی در زاویه ،ی نور اصلی: در این شیوه زاویه

 گیرد. قرار می

ی صورت، خط  گیرد، تنها بخشی از کناره ای از چهره در تاریکی قرار می های ظاهری: در این شیوه بخش عمده ویژگی

ای غییر قرینیه    ایین شییوه چهیره    گییرد.  در روشنایی قرار میی  (در یک سمت چهره)بیرونی گونه و بخشی از نوک بینی 

 سازد. می

بر روی ُبعد و بافیت قسیمتی از چهیره )بخشیی از چهیره کیه نیور        ات بصری: در این شیوه به شکلی غیر طبیعی تأثیر

چنیدانی دییده نمیی    ی چهره( بُعید و بافیت    های تیره های چهره )قسمت شود اما در سایر قسمت خورده است( تاکید می

 های روشن چهره شدید و غیر طبیعی است. . بنابراین برجسته نمایی در قسمتشود

بیر روی بخشیی از    ماند و تنهیا  ای استفاده نشود، هویت موضوع پنهان می کنندهنور پردها: اگر در این شیوه هیچ کاربر

اما اگیر در   ،شود. از این رو در این حالت صرفاً کاربرد نمایشی دارد کید میأبه شکلی غیر طبیعی ت او ی هبُعد و بافت چهر

امیا بُعید و بافیت در بخیش غالیب       ،شود آشکار میای از مقابل به چهره تابانده شود، هویت موضوع  کنندهاین شیوه نور پر

میدل  هیا و   ها به ویژه برخی هنرپیشیه  ی چهره زیاد است و این حالت در برخی چهره چهره کم و تنها در بخشی از کناره

 تواند زیبا کننده باشد. زن می های

موضیوع و گیاه بیرای سیاخت      داشیتن هوییت   هکننده برای پنهیان نگیا  نور پر شناسانه: این شیوه بدون ات زیباییتأثیر

 رود. کند، به کار می ای زشت نما که حسی منفی القا  چهره

پروژکتیور ییا    ،کنندهیا نکرد. در صورت نیاز به نور پرنور پرکننده استفاده کرد  از توان کننده: در صورت لزوم میرنور پُ

 دهیم. ی عمودی صفر درجه قرار می ی افقی صفر و زاویه را در زاویه موردنظری  بازتابنده

استفاده کرد. در این حالیت نیور پشیت را بایید در پشیت       Back lightتوان از  نور جدا کننده: در صورت ضرورت می

باید از پشیت  کند، نور پشت  ی نور اصلی قرار داد. اگر نور اصلی سمت چپ چهره را روشن می موضوع اما در حالت قرینه

 ی نورانی در سمت راست چهره ایجاد کند. اما از سمت راست به چهره بتابد و خط حاشیه

ست. اگر دوربین دقیقیاً از رو بیه رو   ا ی کامالً رو به رو ن شیوه زاویهی دوربین در ای ترین زاویه ی دوربین: مناسب زاویه

 .بهتری خواهد داشتاین شیوه نمود کند، چهره را تصویر 

 :تهنک

، «سیخت » در صورت اسیتفاده از نیور اصیلیِ   باشد. (Soft«)نرم» یا (Hard«)سخت»تواند  مینور اصلی در این شیوه، 

 یی این شیوه بیشتر خواهد شد.  «زشت نما»

 اگیر تابیانیم.   به چهره میی را ی چپ و راست(  درجه 139ی افقی  از دو زاویه)دو نور اصلی  ،گاه به جای یک نور اصلی]   

بیه ایین    .آیید  قرینه پدید میکامال ای  شدت باشند، جلوه کیفیت و هم ارتفاع، هم همدقیقا دو نور اصلی  ، ایندر این حالت

از  شییوه در این گویند. اگر  می (Double side-rear lighting)«دوطرفه/پشت -نورپردازی کناری» ،ازیشیوه نورپرد

گیرنید و بُعید و    ها کامالً در تاریکی قرار میی  کننده استفاده نکنیم، چشمپرنور استفاده کنیم و از  «سخت»اصلیِ نورهای 

در د، نشیو  زشیت دییده میی   هیا  چهیره   شیوه، اغلب که در این آنجا. از شدید دیده خواهد شدچهره ی  کنارهبافت در دو 

نکردن از نور پرکننیده  استفاده  شود. برای القای حسی منفی یا نشان دادن شخصیتی خاص استفاده می ،کارهای نمایشی

 فیرد کننده استفاده کنیم، هویت رنور پُاز اگر اما  ،در این شیوه، ممکن است باعث پنهان ماندن هویت فرد در تصویر شود

 [.آید به وجود می نازیباییعمدتاً برجسته نمایی  ،ی چهره عد و بافت دو کنارهبا تاکید غیر طبیعی بر بُ و شود افشا می
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   پشت -نورپردازی کناری                                          پشت/دوطرفه -نورپردازی کناری                       

 

 (Rim lighting)ای  نورپردازی حاشیه (3

ی چیپ و   درجیه  199ی افقیِ تقریبیاً   کیفیت در دو زاویه و هم هم شدتی نور اصلی: در این شیوه دو نور اصلیِ  زاویه

 درجه باید باشد. 39 حدود مثبتِی عمودی این دو نور مشابه و  شود. زاویه راست قرار داده می

بلکه  ،رسد گیرد و نوری از دو منبع نور اصلی به چهره نمی چهره در تاریکی قرار می ،های ظاهری: در این شیوه ویژگی

 شود. ی سر و بدن موضوع روشن می تنها خط حاشیه

هیایش از   ی روشین شیده حاشییه    است و تنها موضوع به واسطهپنهان ات بصری: بُعد و بافت چهره در این شیوه تأثیر

 شود. زمینه جدا می پس

پنهیان بمانید و   فیرد  ا هوییت  این شیوه، همواره بدون نور پرکننده استفاده می شود تشناسانه:  ات زیباییتأثیرکاربردها و 

او تاکید شود. اگر نور پرکننده یا هر نور دیگری از روبرو به چهره تابانده شود، این دو نور اصیلی، دیگیر   بدن تنها بر فرم کلی 

( ساده ای خواهند بود و این شیوه نورپردازی کیامال از  Back light)«نور پشت»نخواهند داشت، بلکه را « نور اصلی» حکمِ

 خواهد رفت.دست 

 جیدا  نیور » حکیمِ  خیود  ،رفته کاره ب اصلیِ نور دودر این شیوه نیست زیرا  «کنندهنور جدا »نیازی به نور جدا کننده: 

 .کنند می بازینیز  را زمینه پس از موضوع کردن جدا نقش و دارند را «کننده

 کند. می ثبتی دوربین: معموالً دوربین از رو به رو چهره را  زاویه
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 :هاته نک 405

 انتخاب نمود. (Soft«)نرم» یا (Hard«)سخت»توان  میرا اصلی  هاینوردر این شیوه، الف( 

ی موضیوع   شود که در نتیجه در نیمیی از حاشییه   استفاده می «نور اصلی»تنها از یک  «نور اصلی»ب( گاه به جای دو 

 شود. میایجاد نورانی  ی ههالیعنی در یک سمت موضوع 

 

       

                                         
 ای  نورپردازی حاشیه   

 (Back Lighting)پشت  نورپردازیِ (11

کند نه از رو به رو و نیه از پشیت، بلکیه بیا      زمینه قرار دارد، نوری دریافت نمی موضوع اصلی که در پیش ،در این شیوه

زمینه تنظیم کنییم،   را بر اساس روشنایی پس دیافراگم اگرکنیم.  زمینه را روشن می استفاده از یک یا چند پروژکتور پس
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ای روشن بیه   زمینه زمینه در برابر پس دو بعدی از موضوع پیش تصویری کامالً سیاه، بدون بافت و بُعد به صورت تخت و 

در ایین تصیویر هوییت موضیوع     گوینید.  می (Silhouette)«سیلوئت»یا  «ضد نور» ،آید که به چنین تصویری دست می

 دارد.یا تزئینی شود. این شیوه کاربرد نمایشی  ماند و تنها بر حضور و فرم گرافیکی پیکر او تاکید می پنهان می

بیه  ی خفیفی را از رو به رو به چهره بتابانیم، تصویر  کنندهنور پر اگرشود و  در این شیوه از نور جدا کننده استفاده نمی

انیدکی بافیت و    ،در چنیین تصیویری  گویند که  می« Semi-silhouette» عبارتی به یا «نور ضد -نیمه»را  دست آمده

 Soft)ییا   (Hardزمینه را با هر کیفیت  توان نور پس می Back lightingی  شود. در شیوه در چهره هویدا می جزئیات

 زمینه تاباند. ای به پس و از هر زاویه

 .ثبت کندچهره را تواند  ای می دوربین از هر زاویه ،ی نورپردازی در این شیوه

بیا ایین حیال    و کامال تاریک نیست بلکه نور آمبیانس پراکنده ای به آن می تابد  صحنهگاه پیش می آید که چهره در 

حتی اگیر چهیره نیور هیم     )شود  محققاگر سه شرط زیر در هر صحنه یا موقعیتی است.« نور ضد»دست آمده ه تصویر ب

 خواهد بود: «نور ضد» (، تصویر حاصلهدریافت کرده باشد

 ش زمینه باشد.پی ی هالف( پس زمینه روشن تر از سوژ

 باشد. (Dynamic range)«دوربین دامنه پویاییِ»پیش زمینه فراتر از  ی هسوژب( اختالف روشنایی پس زمینه و 

 ج( دیافراگم را بر اساس روشنایی پس زمینه تنظیم کنیم.  

       
 Silhouetteتصویر / (Back Lighting)نورپردازی پشت                                    
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    های نورپردازی شیوه 
 

 بیه شییوه هیای گونیاگون،     این دو  با ترکیباو که  هستند در اختیار نورپرداز، دو امکان جادویی« یایروشن»و « سایه»

تعییین   ٬میی گییرد  در سیایه قیرار    تصیویر  از مییزان چیه  و  چگونهاینکه  د.د خلق کنتوان های بسیار متفاوتی را می جلوه

احسیاس کلیی بیننیده از     ی هتعییین کننید  وسعت و در نهایت  کنتراست،عمق،  نظیرِتصویر  های بصریِ ویژگی ی هکنند

چند روش و سبک کلی در نیورپردازی وجیود    ،«سایه» و «یایروشن»از  چگونگی استفاده ی هبه واسط.استتصویر  رؤیت

   دارد:

 (Notan)«ساز روشن»نورپردازی  -1

بیه همیان   یعنی  ،کنیم روشن میاز مقابل( ̋ هم شدت )و معموال ̋یا دقیقا ̋تقریبابا نوری را سر صحنه سرا در این شیوه،

کیم   ،عد صحنه در تصیویر عمق و بُ در این حالت، کنیم. زمینه را نیز روشن می تابانیم، پس زمینه نور می میزان که به پیش

صحنه به کیار   عادی و نه نورپردازی نمایشیِ سازی . عمدتاً این شیوه با هدف روشنخواهد بودخفیف  ،تصویرکنتراست و 

 رود. می

    

 «ساز روشن»نورپردازی                                                                

 

 (Chiaroscuro)«روشن -سایه»نورپردازی  -0

ر هیای دیگیر د   روشین و بخیش   ،هایی از صحنه بخش ؛شود صحنه با ترکیبی از نور و سایه نورپردازی می ،در این شیوه

را افیزایش  کنتراسیت  کنید و   عد و بافت موضوع را در تصویر آشکار میی بُ ،روشنی و تاریکی تعاملِگیرد. این  سایه قرار می

 دهد. می

وی دییده شید و سیپس عکاسیان و     « سیبک  هیم »هنرمندان و  «رامبراند» های ی نورپردازی ابتدا در نقاشی این شیوه

برای تشیریح   («چیاروسکورو» یا« کیاروسکورو)» Chiaroscuroی  ان از این شیوه تقلید کردند. واژهبردار فیلمسرانجام 

است. این شییوه هیم بیرای سیاخت     « روشن -تاریک»رفت و به معنای  های مذکور به کار می چگونگی نورپردازی نقاشی

 رود. ویر زیبا و هم به منظور پرداخت دراماتیک آثار نمایشی به کار میاتص
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 «روشن -سایه» نورپردازی                                                           

 (Silhouette)«ضد نور»نورپردازی  -9

و  دو بعیدی  ،پییش زمینیه   ی هسوژی  نتیجهگیرد و در  زمینه در تاریکی قرار می شزمینه روشن و پی پس ،در این شیوه

 شود. نامیده می سیلوئت(«)ضد نور» چنین تصویری، خواهد بود.کنتراست پرتصویر بشدت 

    
 «ضد نور»نورپردازی                                                                  

تارییک اسیت و   کیامال ییا نسیبتا    زمینیه روشین و پیس زمینیه      حالتی است که در آن پیش ،این شیوه ی مقابلِ نقطه 

   شود. نامیده می (Cameo lighting)«نورپردازی برجسته نما»

            
 «نورپردازی برجسته نما»
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شیدت   اما به هر حیال  ،پس زمینه کامال تاریک نباشد و نوری به آن تابیده باشد ، ممکن استCameo lightingدر  409

)کیه در   موضوع اصلیها برای جلب توجه بیننده به  در بسیاری از موقعیتپیش زمینه است. ی هسوژروشنایی آن کمتر از 

ی  شییوه  lighting Cameoشیود، بنیابراین    زمینه کامالً یا نسبتاً در تاریکی قیرار داده میی   پس ٬پیش زمینه قرار دارد(

 بسیار پرکاربردی است.
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    د عینکینورپردازی فر 
 

 عینک به چشم دارد، نورپرداز با دو مشکل بزرگ رو به رو خواهد بود: ،وقتی هنرپیشه یا مدل   

 افتد. وی چهره میی قاب عینک بر ر الف( سایه   

البته بدون قاب بیودن ییا ظرییف     .چنین بلند و بد شکل بودن این سایه در غالب اوقات نامطلوب استغلیظ بودن و هم  

 کند. می تر کمبودن قاب عینک مشکل را 

  (.91)تصویر دیده می شود ی عینک در شیشه هاپروژکتورمنابع نور یا انعکاس تصویر یا به عبارتی ب(    

تیر اسیت.البته کوچیک     ی عینک را اشغال کند، نیامطلوب  از شیشه تری بیشهر قدر این انعکاس شدیدتر باشد و سطح   

 کند. می تر کمهای ضد انعکاس مشکل را  های عینک یا استفاده از شیشه بودن شیشه

 

 

 11تصویر

 

العمل نیورپردازی  رد عینکی ضروری اسیت. دسیتو  افرای نورپردازی  تغییری اساسی در شیوه ،فوق برای رفع دو مشکل   

بیه  متفیاوت و   ،استفاده میی شیود   (Soft«)نرم» یا از نور اصلیِ (Hard«)سخت» حالتی که از نور اصلیِدر عینکی  افراد

 است.شرح زیر 

 است: (Hard)«سخت»ی کوچک با نور پروژکتورمنبع نور یا  ،«نور اصلی» وقتیحالت اول؛ 

درجه بیاالتر از سیطح چشیم     39تا  39را آن ولی ارتفاع  ،تابانیم را از مقابل به چهره می« نور اصلی»در چنین حالتی 

 (.93)تصویرتنظیم می کنیم 
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 10تصویر

 

  .(92)تصویر ی عینک دیده نخواهد شد در شیشه یدر چنین حالتی انعکاس 

 

 
 19تصویر

 

 (.93)تصویر شود دیده میعینک ایِ قابل اغماض در شیشه  ، تنها دو انعکاس نقطهببردباال سر خود را اگر هنرپیشه  
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 13تصویر

 

اصیلی در چنیین میوقعیتی    قرار دادن نور  .می بریمرا باالتر نور اصلی تر باشد، ارتفاع  های عینک بزرگ هر قدر شیشه 

 (.99)تصویر کند ی چانه را بر روی گردن ایجاد می ی قرینه از قاب عینک بر روی چهره و سایه یک سایه

 

 
 11تصویر

 

ی قیاب عینیک و همچنیین     ا سیایه امی  ،تیر  کیم ها در عینک  هر قدر نور اصلی را در ارتفاع باالتری قرار دهیم، انعکاس 

ارتفاعی را برای نیور اصیلی    ،د. با توجه به این دو محدودیت )انعکاس و سایه(شی چانه بر روی گردن بلندتر خواهد  سایه

ها با استفاده  ی ممکن ایجاد شود. برای کاهش غلظت سایه ترین سایه گیریم که حداقل انعکاسِ ممکن و کوتاه در نظر می
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ای را از رو به رو ولی از ارتفیاع   پرکننده ، نور(Reflector)«بازتابنده» یا یک (Soft source)«نور نرم پروژکتورِ»از یک  413

را « بازتابنیده »ییا  « نور نیرم  پروژکتورِ»البته در این حالت، ارتفاع (. 93)تصویر تابانیم تر از سطح چشم به چهره می پایین

اما انعکیاس   ،شوند روشن میبه این ترتیب، سایه ها  در شیشه عینک دیده نشود.آن آنقدر پایین می بریم که انعکاسی از 

 (.97)تصویر شود نور پرکننده در عینک دیده نمی

 
 16تصویر

 
 17تصویر

 

 است: (Soft)ی بزرگ با نور نرم پروژکتور« نور اصلی»که  هنگامی ؛حالت دوم   

کنیم، باید آن را نه دقیقاً از رو بیه رو   استفاده می فرد عینکیبرای نورپردازی با ابعاد بزرگ  «نور نرم پروژکتورِ» وقتی از  

 (.98)تصویر موقعیتی بین این دو وضعیت به چهره بتابانیماز بلکه  ،و نه دقیقاً از کنار
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 11تصویر

 

شیود،   دهیم که طبیعتاً انعکاس آن در عینیک دییده میی    در واقع در این حالت پروژکتور را ابتدا مقابل چهره قرار می 

دهیم. اولین موقعیتی که در آن انعکاس ناپدیید شید، موقعییت     ی چهره حرکت می سپس به تدریج آن را به سمت کناره

 (.95)تصویر است پروژکتور درست

 

 
 13تصویر
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تنظییم    درجیه بیاالتر از سیطح چشیم     39حداکثر هنرپیشه یا   تراز چشم هم توان را می پروژکتورارتفاع در این حالت،  415

ی مقابیل چهیره    . برای روشن کردن نیمهنخواهد بودی قاب عینک به دلیل نرم بودن نور اصلی چندان مشهود  . سایهکرد

دهیم ییا   ی نور اصلی قرار می را در موقعیت قرینه «بازتابنده»یا یک دیگر « نور نرم پروژکتورِ»چهره( یک  تاریکی  )نیمه

 (.19)تصویر تابانیم دقیقاً از کنار به چهره می

 
 11تصویر

 

 (.11)تصویرآید  به دست میبدین ترتیب نورپردازی نرم و بدون انعکاس نامناسب در عینک 

 

 
 11تصویر
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پیردازی ییا انتقیال     ی عینک هنرپیشه برای شخصیت انعکاس نور در شیشههای نمایشی از  ها و برنامه البته گاه در فیلم

بیرای حیذف انعکیاس نیور در عینیک       یشود که طبیعتاً در چنین مواردی نه تنها تالشی  حس و حالی خاص استفاده می

 ها ایجاد شود. بلکه ممکن است حتی به صورت تعمدی این انعکاس ،گیرد صورت نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(انتخاب و ترجمهمنبع )

 «نیکوف بیل هولشف» ی ساخته ،«ها نورپردازی چهره»فیلم آموزشیِ                                 
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   سطح جزئیاتی  جلوه 
 

گوینید. از طرییق    میی  3«بافیت »ییا   1«سطح جزئیات»ی وجود دارد که به آن جزئیاتیا موضوع  ء بر روی سطح هر شی

را بیه همیان شیکل کیه در واقعییت بیا چشیم دییده          جزئیاتتوان این بافت و  ی میبردار فیلمهای نورپردازی و  تکنیک

سطح را در تصیویر بیه شیکلی مشیهود افیزایش ییا        جزئیاتی بافت و  توان جلوه یا می ،شوند در تصویر بازسازی کرد می

عیاطفی و   تیأثیر ه دسیت خواهید آمید کیه     کاهش داد. در واقع در ایین سیه حالیت، سیه تصیویر متفیاوت از موضیوع بی        

تیوان   کنیم که چگونیه از طرییق نیورپردازی میی     جا اشاره میبر بیننده خواهند گذاشت. در این ی متفاوتی شناسانه زیبایی

 سطح را در تصویر به حداقل یا حداکثر رساند. جزئیات

 

 سطح را در تصویر به حداقل برسانیم؟ جزئیاتچگونه ( الف

 سه توصیه زیر را با هم به کار بندید: برای این منظور

 را کاهش دهید. 3و نور پرکننده 2ی بین نور اصلی زاویه .1

سیمت  چیپ و دیگیری   سیمت  یکیی  ) در دو سمت دوربینزی، اغلب نور اصلی و نور پرکننده در حالت معمول نورپردا

سطح بهتیر اسیت تیا حید      جزئیاتدرجه دارند. برای کاهش شدید  59ی  راست دوربین( قرار دارند و نسبت به هم زاویه

 ی بین این دو را کاهش داد. ( نزدیک کرد و زاویه)و در نتیجه به هم امکان هم نور اصلی وهم نور پرکننده را به دوربین

 استفاده کنید. 9نرم از منابع نورِ .3

و  د شید ثبت خواهتر  محسوستر و به شکلی نا سطح در تصویر کم جزئیاتد تر باش ر اصلی و نور پرکننده نرمهر قدر نو

سطح، سیایه   جزئیاتی  ترین عوامل آشکارکننده د. به خاطر داشته باشد که یکی از مهمآی در تصویر چندان به چشم نمی

آشیکارتر  سطح در تصیویر   جزئیاتهای آن بهتر دیده و  روشن داشته باشیم، پستی و بلندی است. اگر بر روی سطح سایه

بر روی سطوح ایجیاد کنید، اسیتفاده از    مشخص هایی با شکل  تواند سایه یکی از عواملی که میاینکه  شود. با توجه به می

شود بیرای ایین    استفاده کرد. توصیه می 7سطح باید از نوری بسیار نرم جزئیاتاست، برای به حداقل رساندن  3نور سخت

اسیتفاده شیود و بیر روی ایین پروژکتورهیا فیلتیر        «نیرم  منابع نورِ»پرکننده از  منظور هم برای نور اصلی و هم برای نور

توانیید نیور نیرم را     میی  «نرم منابع نورِ»کننده و نصب آن بر روی  نصب شود. با استفاده از فیلتر نرم 8کننده )دیفیوزر( نرم

 است. 5گالس ها، اسپان کننده ترین نرم تر از قبل کنید. یکی از معروف نرم

 کاهش دهید. 1:1( به معمول)نسبت نورپردازی  2:1بین نور اصلی و نور پرکننده را از  19بت نورپردازینس .2

 
1. Surface Detail                                                                                                                               
2 .Texture 

3. Key Light 

4. Fill Light 

5. Soft Light Sources 

6 .Hard Light 

7. Ultra – Soft Light 

8 .Diffuser 

9. Spun Glass 
10 . Lightning Ratio 
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مثالً اگر نیور اصیلی دو برابیر نیور پرکننیده       شود، نور پرکننده گفته می نسبت نورپردازی به اختالف شدت نور اصلی و

)تییره   تیر  ها غلییظ  خواهد بود. هر قدر نسبت نورپردازی باالتر رود سایه 2:1شدت داشته باشد، نسبت نورپردازی برابر با 

 تیر  کیم  )روشین تیر( و کنتراسیت   تیر   ها رقییق  تر باشد سایه خواهد شد و هر قدر این نسبت پایین تر بیش و کنتراست تر(

هیا   د. در این حالت سیایه آید که نور اصلی و نور پرکننده شدتی برابر داشته باشن در حالتی پدید می 1:1شود. نسبت  می

 رسد. سطح به حداقل می جزئیاتروند و  از بین می

 شده است. یاد شده نشان دادهبه شکل گرافیکی، سه توصیه  91 در تصویر

 
 11تصویر

شیدت و موقعییت   کیفییت،  اصلی تنها تغییر ی  هسطح سوژ جزئیاتبه خاطر داشته باشید که برای کاهش یا افزایش  

و نیور   1شیدت و موقعییت نیور پشیت    کیفییت،  نورهای جلو )نور اصلی و نور پرکننده( اهمیت دارد و لزومیی نیدارد کیه    

 تغییر پیدا کند. 3زمینه پس

سطح را کم کنیم اما آن را به حداقل نرسانیم یا به طور کامیل حیذف نکنییم.     جزئیاتدر اغلب اوقات ما دوست داریم 

 2:1تیوان نسیبت نیورپردازی را     ی باال عمیل کیرد میثالً میی     توان به یک یا دو توصیه از سه توصیه در چنین مواقعی می

سیطح بایید بیه دالییل      جزئییات ذکر است که کاهش یا افیزایش شیدید    شایانی دیگر عمل کرد.  تنظیم و به دو توصیه

روح و افیزایش شیدید آن، تصیاویری بسییار      سطح، تصاویری تخت و بی جزئیاتزیرا کاهش شدید  باشد،شناسانه  زیبایی

 ای از این تصاویر هستند. نمونه 92و  93 دهند. تصاویر خشن به دست می

 

                          
 19تصویر                                                               10تصویر                        

 
1  . Back light 
2 . Background Light 
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  سطح را در تصویر به حداکثر برسانیم؟ جزئیاتچگونه ب(  419

 ی زیر را با هم به کار بندید: توصیه سهبرای این منظور

تیری   ی کنیاری  هر قدر نورها، به وییژه نیور اصیلی از زاوییه     ی بین نور اصلی و نور پرکننده را افزایش دهید. زاویه .1

 جزئییات بافت و ن میزان یتر بیششود.  تر می سطح در تصویر بیش جزئیاتی  به موضوع بتابد جلوه (نسبت به محور لنز)

 .(93)تصویر  درجه به سطح بتابد 89ی  شود که نور نسبت به محور لنز از زاویه می دیدهوقتی سطح 

 
 13تصویر 

 به عنوان نور اصلی استفاده کنید. «سخت منبع نورِ»از  .3

رود و  فراتر می 4:1نسبت نورپردازی از  ٬با حذف نور پرکننده یا باالتر افزایش دهید. 4:1نسبت نورپردازی را به  .2

 رسد. به حداکثر میزان خود می

ی  سیطح ایین دیوارنگیاره    جزئییات اسیت  موجب شده  ی کناری دهد که چگونه نورپردازی از زاویه نشان می 99تصویر    

تابیدن نوراصلی سخت از کنارموجب دیده شدن جزئیات روی سکه و در تیاریکی قیرار    93 در تصویر قدیمی پدیدار شود.

 زمینه شده است. گرفتن پس

                  
 16تصویر                                                                             11تصویر                                           

 

 

 :                             (انتخاب و ترجمهمنبع )

                                                                                             www.cybercollege.com 
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     پوست سیاه فردنورپردازی 
 

 .شده استذکر پوست  پوست و سیاه سفیدافراد ی  نورپردازی چهره برای تضادی م در منابع معتبر دو شیوه   

   سفید پوستی  الف( نورپردازی چهره   

 در تصیویر  ایجیاد کنتراسیت   اعث آشکار شیدن بُعید چهیره و    زیرا ب ،مطلوب استید پوست فی س وجود سایه در چهره  

ی سیفید   شیود در نیورپردازی چهیره    از این رو توصییه میی   ،گیرد( با پوست سفید قرار می تضادره در یی ت شود )سایه می

ی ناشی از نور نرم مد نظر باشد( و آن را بیا   که جلوه)مگر آنانتخاب کنیم « نور سخت»را غالباً از نوع « نور اصلی»پوست 

 (.91)تصویر پدیدار شوددر چهره  یی مشخصها زاویه به چهره بتابانیم تا سایه

 

 

 11تصویر

در اسیت، تنظییم کنییم.    « نیرم »کننده که نوری ی نور پر توانیم به وسیله را می ها )میزان کنتراست( غلظت سایهمقدار   

 ی سیفید پوسیت ایجیاد    ( را کیه در اثیر نیورپردازی در چهیره    ها«های الیت»بسیار روشن ) نواحیشود  توصیه می ضمن

 را کم کنیم. ها شود، حذف یا شدتِ آن می

 

 پوست ی سیاه نورپردازی چهره (ب   

توانید   و نمیمی شود اثر  و بی ی تیره با پوست تیره تلفیق  سایهزیرا  ،ی سیاه پوست مطلوب نیست وجود سایه در چهره  

 نیور »کیه   (Point sources«)نقطیه ای  منیابع نیورِ  »رو اسیتفاده از   ازایین ، دکنی بازنمایی  بدرستیبُعد و شکل چهره را 

 کننید بیرای چهیره سییاه پوسیت مناسیب نیسیت        میی  غلییظ ایجیاد   واضیح و های  دارند و سایه (Hard light«)سخت

 (.93)تصویر
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 10تصویر

هیای   ی سیاه پوست به جای سایه از تون شود برای ایجاد بُعد و کنتراست و نشان دادن شکل چهره از این رو توصیه می  

ی سییاه پوسیت در تصیویر     های بسیار روشن باعث پدیدار شدن بعید چهیره   وشن )های الیت( استفاده شود. تونر بسیار

به صورت نقطیه نقطیه بیر چهیره ظیاهر      « های بسیار روشن تون»خواهد بود که  تر بیشبه ویژه زمانی  تأثیرشود. این  می

هیای   تیون  در ضیمن طح چهره را بپوشیانند.  جهی از سای بخش قابل تو نشوند، بلکه هر کدام به صورت روشنایی گسترده

د. از ایین رو  نشیو  د( میی نی گیر با پوست تیره قرار میی  تضادهای بسیار روشن در  ار روشن باعث ایجاد کنتراست )تونبسی

 ی حتمیاً از نیور پرکننیده   و  (92)تصویر ی سیاه پوست نور اصلی نوری کامالً نرم باشد شود در نورپردازی چهره توصیه می

 هیا حیذف شیوند و    ( استفاده شود تیا سیایه  2:1نسبت نورپردازی با  تقریباً معادل نور اصلی یا حداکثربا شدت شدتی )پر

 (.93)تصویر دای در چهره پدید آی گسترده« روشن بسیار» نواحی

 
 19تصویر

 شوند در عین گسترده بودن،هایی که هم از نور اصلی و هم از نور پرکننده حاصل می «های الیت»البته الزم است که   

 سیاه پوست حذف نشود.فرد ی  چهرهباشند تا در این نواحی بافت پوست  شدت متعادل و کنترل شده ای داشته
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 13تصویر

 بیا ابعیاد   کننده از پروژکتورها یا رفلکتورهایین است که برای نور اصلی و نور پرتحقق درست این دو توصیه منوط به آ  

 (.99)تصویر استفاده شود (کامالً نرمنور )بسیار بزرگ 

 

 
 11تصویر

بیه خیوبی   در تصیویر  را  سییاه پوسیت   ی چهیره عد و شکل بُکنترل شده، گسترده و با شدت  «تون های بسیار روشنِ»  

 کنند. نمایان می

 

 :  (ترجمه انتخاب ومنبع )

 «بیل هولشف نیکوف» ی هساخت، «نورپردازی چهره ها»فیلم آموزشی                                 



 

  

ی
داز

پر
ور

 ن

423  

   نور بازشناسی تاثیرات 
  

تصویر  شکل گیریتاثیر انکارناپذیری در  ،( نامیده می شودLighting«)نورپردازی»هنرِ بهره گیری خالقانه از نور که   

ثبیت   در فراینید نیور   ی  از تاثیرات زیبیایی شناسیانه   بخشی.در نمونه های تصویری زیر تالش شده است که داردمطلوب 

 تصویر تشریح شود:

 نمایشی کردنِ واقعیت با نور -1

( نفوذ کرده اسیت توجیه   Shadowsها ) سفید که به درون تیرگی  ( نورHard )«تیزِ لبه»خط عمودی و  91در تصویر    

دهد و همانند پیکانی چشم را بر دستان  به درون تصویر حرکت می ی نوری چشم را مستقیم این باریکه د.کن را جلب می

 Charlesفکیر و اییده عکیاس )    ،ر و دسیتان پسیر  ی نیو  باریکیه  سیازد.  ست متمرکز میپسر بچه که به دیوار چسبیده ا

harbuttسازد: ( را آشکار می 

 

 11 تصویر

 یک ٬از طریق لمس کردن.این عکس یعنی تواند می که راهی تنها از ٬کند وجو می او نور را جست ؛پسر نابیناست»   

در  نگهداری کودکان نابینامخصوص  ای موسسه در نابینا های بچه از «تهاربا چارلز» که است عکسی مجموعه از مورد

توجه شد که او از دستانش پس از اینکه روزها این پسر نابینا را زیر نظر داشت م« تهاربا» گرفته است.شهر نیویورک 

که هر روز عصر تقریبا در زمانی مشخص از شکاف باریک را گیرد تا گرمای حاصل از پرتوهای گرم نور خورشید  می بهره

را شکل این عکس  ویژه ای است که  عنصر  ،نور  این .کندرا احساس  ،تابیدند دو ساختمان به داخل اتاق می میان

  «.ه استبخشید

نمایشی »های فیزیکی نور برای  آید از ویژگی هایشان در ادامه می عکاسانی که عکس «هاربات» همانندِ   

برای خلق  (Sun light«)نور مستقیم خورشید»از  استفاده کرده اند؛ به عنوان مثال، واقعیت( Dramatize)«کردنِ

تصویری برای خلق  (Hazily & diffused day light)«آلود غبارو  پراکنده نور روزِ»از  ؛تصویری خشن و گرافیکی

 سازی ا برجسته( یFigure)«پیکره»( برای تاکید بر Directional light)«نور جهت مند»از  و آلود رومانتیک و رمز

 فرم.
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کدام از تصاویری که در  چهی اند. آگاهانه و هوشمندانه بهره گرفته های مختلف نور به طریقی این عکاسان از کیفیت   

تواند در عکس آگاهی هوشمندانه از آنچه نور می  نتیجهها  هر کدام از این عکس د.ان آید اتفاقی شکل نگرفته ادامه می

گونه که با  همان ،انجام دهد است.ضروری است که یک عکاس جدی زمان زیادی را صرف آزمایش و تجربه با نور کند

 .پردازد اندوزی می یلم و دوربین به تجربهف

 

   (Moodفضاسازی )ایجادِ  -0

( اسیت و  Harsh)«تییز » ٬تابید  میی  («اسپات الییت »خورشید یا )ای  نقطه  از یک منبع نورِ نوری که به شکلِ مستقیم   

 شود. ( دیده میRay metzker)عکاس: 93 کند.این جلوه در تصویر هایی غلیظ ایجاد می سطوحی درخشان و سایه

 

 
 10 تصویر

 

و  سفید مطلق( است که در آن جزئیات هم در سفید درخشان )تقریبیا( )سیاه مطلق و ها  قمطل از عکسی ٬این تصویر   

اگیر  .اسیت ( خشین ) احساس بدون و گرافیکی ٬برجسته ٬هم در سیاهی غلیظ ناپدید شده است.ترکیب بندی این تصویر

شیده   ویر طراحیی ار شبیه تصی بیشت حاصله ی  هپرتر ٬را تصویر کنیم است  ن تابیدهای که چنین نوری مستقیم به آ چهره

سازند( مورد تاکیید   لی )که فرم کلی چهره را آشکار میای ک حالت خطوط حاشیه زیرا در این ،اقعیخواهد بود تا تصویر و

 شوند. بازسازی و نمودار نمی ندستهکننده شخصیت  گیرند و جزئیات که تعیین قرار می

نور بازتابیده از دیوارهای یک اتاق ییا   ( مثلReflected lightِ)«نور بازتابیده»( یا Diffused light)«نور پراکنده»   

خطیوط  و  کنید  روشین میی  را هیا   چنیین نیوری سیایه    .( استSoft)«نرم» نوری ٬نور حاصل از آسمان در یک روز ابری

نیور نرمیی کیه از    ( Neal slavin)عکیاس:   92 در تصیویر  سازد. واضح می سایه )مرز بین تیرگی و روشنایی( را نا ی  حاشیه

 هییچ  امیا  اسیت  کرده روشن را جا همه) تابیده صحنه به جا هیچ و جا همه از گویی ٬کرده است برف عبور طوفانِ درون

 محو کرده است. نظر از تقریبا را تصویر نتیجه در و( ندارد وجود آن تابش برای خاصی جهت
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 ر تصویربا سایر عناص «قابدرون  منبع نورِ»ترکیب  -9

کیه درون قیاب قیرار     یمنبیع نیور   هیر  ٬کنید  کورمیان میی   آن نیور  بیه خورشیید بنگیریم    که اگر مستقیم گونه همان  

اما وقتی توازنی بین منبع نور داخیل قیاب بیا     .کاهد میدهد و اثر سوژه را  سوژه را تحت تاثیر قرار می شا روشنایی٬گیرد

در  ( در تصیویر ایجیاد میی شیود.    Completeness)«کامل بودن»ای از  احساس ویژه ٬به دست آیدسایر عناصر تصویر 

توان دریافت که چیرا موضیوع اینگونیه روشین      میشود بلکه  صحنه یا موضوع دیده میچشم انداز چنین تصویری نه تنها 

( کیه در آن قیرص میاه قابیل     Robert gnant)عنوان عکس: چوپان و گله/ عکیاس:   93این نکته در تصویر  شده است.

 99در تصیویر   شیود.  ( دییده میی  Irwin dermerعکیاس:  / نجواگرعنوان عکس: ) 99در تصویر رویت است و همچنین 

دیده می شود.او در ایین نمیا نقیش    « نجواگرها»در فیلمی به نام  Dame edith evans خانمِ ٬پرتره ای از هنرپیشه انگلیسی

 کند که تمام دنیای او در یک میز چای خالصه می شود و خورشید او یک المپ الکتریکی است. پیرزنی تنها را بازی می

 
 13 تصویر
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 11تصویر 

 

 تفکیک عناصر تصویر -3

رحیالتی قیرار گیریید     د ،سرعت در حال عکاسی هستیده نور طبیعی بوقتی در می گوید که وجود دارد قدیمی  یقانون   

هیای   اما از ویژگی کند، أمین میحداکثر روشنایی را برای سوژه تهر چند چنین وضعیتی  که خورشید پشت سرتان باشد.

 Harry) عکاس ٬ 93 در تصویر استفاده کرد.تری نیز می توان  های ظریف به صحنه( به روش جهت تابش نور) نور جهتیِ

callahan ) قیدری جلیوتر و از بیاال بیه      در سیمت چیپ او ،   دوربین را در وضعیتی قرار داده است که خورشید درخشیان

 صحنه تابیده است و پیکر زن را از دیوار تیره پشت سرش جدا ساخته است. 

 

 
  16 تصویر
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 17تصویر 

عناصر  نهفته است.ها  قرار گیری دست چگونگیو ها  چهره در حالت ویژه و منحصر به فرد تک تک 97جذابیت تصویر    

ابییده اسیت میورد تاکیید قیرار      نوری که به شکل افقی از سیمت چیپ بیه صیحنه ت     به سبب ها( و دستها  )چهره زیادی

 است. Leonard  freed اثرنام دارد « جشن عروسی یهودی» اند.این عکس که گرفته

 

 تباف آشکار نمودن فرم و -1

                  
 11تصویر 

ریب( به نمیای جلیویی کلیسیای قیدیمی تابییده      ( نوری که از کنار )نور اEdward westonُ )عکاس:  98در تصویر    

 ثبیت که همواره به استفاده از نور طبیعی بیرای   «ادوارد وستون»فرسوده را نمایان کرده است. بافت طبیعی چوبِ ٬است

 کیه  درآید ای گونه بهطبیعی  نور شدت و تابش جهت ٬ظار می کشید که کیفیتها انت ساعت ٬داشت هایش عادت موضوع

آنگونیه کیه انتظیار داشیت     ( Shapes)«اشیکال »( و Surfaces)«سیطوح » واقعییتِ  ش حاصل شود ومورد نظر ی جلوه

 بازنمایی شود.
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  راز خلقِ -6 

 

 13 تصویر

 جهیت  بیدون  و خفیه  ٬شود که نور عبور کرده از درون میه  می( مشاهده Ronald mesaros )عکاس: 95 در تصویر   

 قیدری ه بی  آن شدت اما ،کند آشکار را دختر چهره جزئیات بتواند که هست شدید کافی قدره ب نور این.است خاص تابش

زئییات و بافیت( را پدییدار    ج ٬اطالعاتی از شیکل دقییق  چیز دیگری )٬سگ ی پیکره کلی خطوط از غیر بتواند که نیست

ای را  کننیده  بعکاس توانسته است چنیین عکیس مضیطر    ٬گیری از کنتراست غیر معمول صحنه و ثبت آن با بهره سازد.

ه در پشت سرش سر بر آورده است بی شکل و منحوسی ک ،ضد نور ی پیکرهاز  )تصویر دختر خندانی که ظاهراً کندثبت 

لیو نیور    در تال کننده قطعاً ودگی و خطر تهدیدرازآل ٬یعنی هیجان( Mood/حس و حال) این عکسفضای خبر است(.  بی

   درخشان خورشید از بین می رفت.

 

 الگوهایی از روشنایی -7   

کیرده  چنین نقشی را بیازی   «روشنایی» ،11 و 19ویر  ااما در تص ،بخشند تصویر را شکل می« ها سایه» در غالب اوقات   

 است.

 
 11تصویر 
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 11تصویر 

در  سیازد.  داده است که چشم را مجذوب خود میالگوهایی را شکل « نبود آن»در کنار « حضور نور» ،تصویردر این دو    

ک های نور خورشیید بیه درون ایسیتگاه تاریی    ای خاص که پرتو ( در لحظهKenneth  josephsonعکاس )، 19تصویر 

 را خیود  دوربیین  شیاتر  ٬اسیت  بوده روشن کردههایی از بدن چهار عابر را  بخش و قطار زیرزمینی بطور اتفاقی نفوذ کرده

( الگوهیای نیور   Lars werner thieme)عکاس:  دهد رگ نواز آلمانی را نشان میه یک اُک 11 تصویر در .است چکانده

این الگوها بییش   ؛اند  بخشیده شکل را تصویر اصلی جوهر ٬اند ای( در مونیخ تابیده رشید که به درون پاساژی )بازارچهخو

 اند. ده رو و دیوارها را هم شکل ساختهجای جای پیا از پیش

 

  انعکاسات رخلق چشم اندازی جدید د -1   

 

 10 تصویر
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 19 تصویر

نیداز و  چشیم ا  ،(12و  13نظییر تصیاویر   و سیطوح مختلیف )  آب  دن انعکاس اشیا و منیاظر در در غالب اوقات دیده ش   

( بازی متقابل خطوط و زوایا بیه ایین   Harold  miller null )عکاس: 13کند. در تصویر  منظری جدید و زیبا خلق می

در اثیر  ( William garnett عکیاس: ) 12احساسی از معمیاری و هنیر گوتییک بخشییده اسیت.در تصیویر        ،کوچه باغ

 ،اسیت  رویت قابل دریاچه سطح بر پر شدت و درشت خورشید انعکاس.تفضا صورت گرفته اس در شکلی تغییر ٬انعکاس

 خورشیید  واقعییت زیرا در  ،فضاستشکل و این به معنای تغییر  اند شده ثبتخورشید  انعکاسِ باالتر از سفید غازهای اما

هیا بیر سیطح آب     هیای آن  پرواز غازها به سبب وجیود سیایه   الگوی. درخشد ز غازهای پرنده در آسمان میباالتر ا همواره

 ٬بیاالی تصیویر   -ی چپ ( قابل رویت در گوشهBlurred)«ناواضح»( و Faint)«کم رنگ»دریاچه تکرار شده است. نقاط 

 گروه دیگری از پرندگان است که در ارتفاع باالتری در حال پرواز هستند. ی سایه

 

 «نقش سایه در ترکیب بندی» -3   

سوژه گاه چنان ویژه است که به عنصر اصلی و کلیدی ترکیب بندی تبدیل میی شیود بیه گونیه ای کیه خیود       ی   سایه   

 ،اگر نور اصلی نه از موقعیت قرارگییری دوربیین بیه شیکلی تخیت     .کند عنصری فرعی در تصویر جلوه می به صورتسوژه 

اگر نور پرکننیده بیه نسیبت نیور اصیلی شیدت        ؛( باشدHard)«سخت» نوری ٬اگر نور اصلی ؛بلکه با زاویه به سوژه بتابد

« ای سیایه » ٬اگر سوژه به پس زمینه نزدیک باشد و اگر پس زمینه رنگیی روشین داشیته باشید     ؛بسیار کمی داشته باشد

بسته به موقعیت نور اصلی )زاویه افقی و ارتفاع  شود. می ایجاد زمینه پس روی بر سوژه از غلیظ و تیز ی  هلب با ٬مشخص

سوژه داشته باشد.شکل و فرم گرافیکی سایه همانند  خودِممکن است شکلی مشابه یا متفاوت از شکل سوژه  ی  سایهآن( 

تصویر یا نماد مفهیومی وییژه در   دیگر می تواند القا کننده حسی خاص در  همه فرم های گرافیکی هندسی و غیر هندسیِ

بینیم که چگونه نور بیه سیبب    میدر سویل اسپانیا گرفته شده است(  1532)که در سال  13در تصویر ذهن مخاطب باشد.

ف پیرزن ایجاد کیرده و  حیای از پیکر خمیده و ن و اژدها گونه ی کمیک کیفیت و زاویه تابش ویژه اش )نور صبحدم( سایه

واسطه حضور آن است و به عنصر اصیلی در  ه یر باین سایه آنقدر اهمیت یافته و ویژه شده است که تمام برجستگی تصو
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( بیا خیوش سیلیقگی نیام ایین      George Krauseدلیل نیست که عکیاس ) ترکیب بندی تصویر تبدیل شده است. بی  431

 نهاده است.« سایه»العاده را  عکس فوق

               
 13 تصویر                                                               

   «George krause» بخش ابتدایی دوره کاری خود را صرف ساخت تصاویر در   ای، عکاسان حرفهبسیاری از  همانند

نوری  استفاده از چنین.وقتی که وی احساس کرد در است هپراکند و نرم صحنه روشنایی که روزهاییروزهای ابری کرد؛ 

های بدیعی نظیر  تری داشتند و جلوه روشنایی شدید -هایی رفت که کنتراست تیرگی استاد شده است به سراغ صحنه

را « نور»کند که بیاموزد  چنین تمرکزی بر یک وجه از وجوه کارکردی نور به عکاس کمک میکردند. ارائه میفوق تصویر 

ای از  بینی کند. با چنین درک عمیق و تربیت شده خواهد کرد، را پیشبتواند تفاوتی که تغییر روشنایی حاصل  و ببیند

نوشتن با »یعنی Photography  هایی ثبت کند که زنده کننده معنای واقعی واژه تواند عکس نور است که عکاس می

قلب الگوهای نور و حتی خود منبع نور قرار گرفته درون قاب ممکن است در  ٬ها انعکاس ٬ها سایهباشد.« نور

 .باشد بندی ترکیب اصلی درونمایه ای که نور بندی واقع شوند به گونه ترکیب

 

 (Existing lighting)«نور موجود»بهره گیری از  -11   

 

مصینوعی در   نیور  کیافی  ی  هانیداز  بیه  اغلب ٬( وابسته استArtificial light)«نور مصنوعی»به  در دنیایی که عمیقاً   

قبل از اینکه فالش دوربیین خیود را نصیب     عکاس ،بنابراین .پرداختثبت تصویر به وسیله آن ه که بتوان ب هستصحنه 

نیور  »اسیتفاده از   بیه سیبب   دقت صحنه را بررسی نمایید. ه کار گیرد بایستی به نورپردازی خود را ب کند یا پروژکتورهای

 پروژکتورهای متعدد در صیحنه نور فالش یا که بواسطه ( او می تواند از اغتشاش در محیط Available light)«موجود

( در Highlights)«هیا  روشینایی »( و Shadows)«ها تیرگی»پرهیز کند و در مورد چگونگی قرارگیری  ایجاد می شود

ه هیا بی   کنار هم قضاوت و ارزیابی داشته باشد و در نهایت تصویری بدست آورد که نسبت به تصاویری کیه از سیایر روش  

ییا بیه عبیارتی    « فضیا »دهند.هر دو تصویر  این نکته را نمایش می 13و  19تصاویر  جلوه نماید. تر یطبیع می آید،دست 

در تصیویر  « Mood»بوسیله کیفیت نور خلق شیده اسیت.    ̋که عمدتااند  ای را ثبت کرده ( لحظهMood)«حس و حالِ»

کیه  شود  تصویر مردی القا می کمکه این حس ب احساس تنهایی و سکوت.( عبارت است از Eliane gehri )عکاس: 19

عبارت اسیت   (Gary renaud )عکاس: 13 در تصویر« Mood»یک تک چراغ التهابی نشسته است.متفکرانه زیر تابش 
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در هیر دو  نیور   منیابع  های فلورسنت روشن شده است. چراغ نوربا زمینی که  زیرقطار فاقد هویت یک ایستگاه  ی هجلو از

 شوند و به عنصر اصلی تصویر بدل شده اند.درون قاب دیده می  ٬تصویر

 

 

 11 تصویر

 

 

 16 تصویر
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 17 تصویر

 

 11 تصویر

ی متفیاوت بیا هیم     ( نور طبیعی و مصنوعی را بیرای خلیق دو جلیوه   Arnold newmanعکاس ) 18و  17در تصاویر  

دارهیای   ترین صاحبان صینایع و کارخانیه   پرتره ای از یکی از معروف« آرنولد نیومن» ٬ 17متوازن ساخته است.در تصویر 

القای شیرارتی اسیت کیه ایین سیردمدار رنیج بشیری نمیاد آن          ،از این تصویر« نیومن»هدف  آلمانی را ثبت کرده است.

ترسیناک قیرار داده   ( Poseهیایش اسیت در حیالتی )    که در محاصیره یکیی از کارخانیه    سوژه را در حالی« نیومن»است.

بیی  ها فیلترهای آ که بر روی آن) اسپات های کثیف سقفی و دو پروژکتورِ از پنجره تابیدهاست.روشنایی صحنه از نور روز 
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هیایی   با نور روز نصب شده بوده است( که از کنار و پایین به چهره سوژه تابیده و سایه ها آنرنگ برای منطبق کردن نور 

 فییلم  خیاص  های ویژگی از عکاس ٬ی حاصل از این نورپردازی برای تشدید جلوه مین شده است.أت، خشن پدیدار ساخته

 پییدا  تغییر طوالنی نوردهی به دلیل رنگ بازسازی در فیلم نوع این گرایش نوع .است کرده استفاده «روز نور» نوعِ رنگی

 طیوالنی  قیدری ه بی  نوردهی این .است بوده کرده ایجاب را ثانیه یک از بیش نوردهی صحنه خفیف روشنایی .است کرده

 ی در پوست ایجاد کرده و این رنگ بر شرارت سوژه افزوده است.رنگ سبز رنگمایه که بوده

طرفه( که سایه هایی قرینه در میانیه   دو /)نورپردازی از کنار«Double side-lighting» ی هنورپردازی چهره به شیو   

حاصیل از  ین پرسپکتیو عمیق و شدید تصویر )صورت را متورم نشان می دهد و همچنچهره ایجاد می کند و کناره های 

 .( بر شرارت سوژه افزوده استwide angleو استفاده از لنز  صحنه ی هپیش زمیننزدیک بودن دوربین به 

در  «نآرنولید نییوم  » تیالش دیگیری از   ،اسیت  Louis Kahn ،تملق آمیزی از معمار معیروف  ی هکه پرتر 18 تصویر   

که این معمار را در مقابل هر دو فضای داخلیی و  است  هخواست می« نیومن»ر طبیعی و مصنوعی است. متوازن ساختن نو

 زمانی ٬که تصویر را در هوای گرگ و میشاست نمایش دهد و تصمیم داشته  yaleخارجی گالری هنری او در دانشگاه 

ساختمان را روشن کرده بوده ثبیت  بیرونی خورشید نمای های کم شدت  و پرتواند  های داخل گالری روشن بوده چراغ که

تنگستن( استفاده کیرده اسیت.این نیوع فییلم بیا دمیای رنیگ         داخلی )موسوم به فیلم نوعِ کند.عکاس از فیلم رنگی نوعِ

با دمای ولی  ،استه پات که به چهره نور می تابانده اند منطبق بودنورهای التهابی داخل ساختمان و نور دو پروژکتور اس

 بیا کیه   اسیت  ای سرد و آبی ی گرم و طبیعی در برابر پس زمینها روز انطباق نداشته است و نتیجه حاصله چهره  رنگ نور

 های کم شدت نور خورشید روشن شده است. پرتو

 

         (Spot lighting)«ای نقطه نورپردازی» و ( Flood lighting«)گسترده نورپردازی» -10

 

 

  13 تصویر

 

ای را  ای ایجیاد و سیطح گسیترده    همانگونه که از نامش پیداست دامنه نوری گسترده ،(Flood light«)نور گسترده»   

به عنیوان   ممکن استهای داخلی تا تصاویر بسته چهره  اتاق از ٬ها ها و صحنه رو برای اغلب سوژه کند و از این روشن می

 .(15نظیر تصویر )کار رود ه روشنایی عمومی ب
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 01تصویر                                                                                                    

 

 نسییبت بییه نییور گسییترده،    تابانیید و بییاریکی از نییور بییر سییوژه مییی     یپرتییو( Spot light)«ای نییور نقطییه »   

تیر   ای نمایشیی  تیزتیر و در مجمیوع، جلیوه   تر و لبه  هایی تاریک و سایه زتر( کوچکتر و تیHighlights)«یهای روشنایی»

عنوان یک منبع نور تنها برای روشن کیردن سیوژه )نظییر    ه ب مؤثرطوری ه توان ب اگرچه این نوع نور را می کند. ایجاد می

کید بر طرح کلی سوژه یا برای ایجاد روشنایی تاکیید  أبرای ت «گسترده نور» با همراه عموماً اما ٬( استفاده کرد39تصویر 

 رود.     کار میه کننده بر روی پس زمینه یا بر روی موهای سوژه ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

 :/با اندکی تغییر(ترجمهمنبع )

Light and film, Time- life books, Editors of time-life books  
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   تفاوت نورپردازی برای فیلم و ویدیو 
 

ی به معنای ثبت تصویر بر روی امولسیون شیمیایی)فیلم( و تصویربرداری به معنای ثبت تصیویر بیا دوربیین    بردار فیلم  

های فراوان در ابزار  مشابهتبا وجود شوند که  ی عمده در ساخت تصاویر واقعی محسوب می الکترونیکی)ویدیو(، دو شیوه

هیای کیاری از جملیه نیورپردازی      شود در بسیاری از زمینیه  میهایی ذاتی نیز با هم دارند و باعث  های کار، تفاوت و شیوه

و « نیورپردازی بیرای فییلم   »هایی را در روش کار در نظر داشته باشیم. سوال مهم آن است که آیا واقعاً بایید بیین    تفاوت

 تفاوت وجود داشته باشد؟« نورپردازی برای ویدیو»

 گوید: طراح و مدیر نورپردازی، در پاسخ به این سوال می ،«1گِرِگ برانتون»   

هیچ تفاوت واقعاً مهمی بین نورپردازی برای فیلم و نورپردازی برای ویدیو وجود ندارد، زیرا دوربین، دوربیین اسیت و   »  

 «د.کن ی خاصی از نورپردازی می سازی است که شما را ملزم به انتخاب شیوه سبک فیلم ،نور همان نور. تنها

مشابه باید گفت که در هر حال بین فیلم شیمیایی )نگاتیو یا فییلم ریورسیال سیینمایی( و     هایرغم این نظر و نظر علی  

ی نیورپردازی را   هیا تفیاوت در شییوه    هایی ذاتی وجود دارد که در بسیاری از موقعییت  دوربین الکترونیک ویدیویی تفاوت

 از: نددو رسانه عبارتاین ین های ذاتی ب ترین تفاوت کند. مهم ضروری می

 

 0نسبت کنتراست -1

تواننید بیا موفقییت     یا نسبت کنتراستی است که هر کدام میی  2«ی روشنایی دامنه» ،ترین تفاوت ذاتی بین فیلم و ویدیو مهم

 تیرین بخیش   روشن درخششِیعنی اگر  ،شود در نظر گرفته می 100:1فیلم عموماً « نسبت کنتراست»بازسازی کنند. حداکثر 

تواند از این صحنه تصویری ارائه دهید کیه نیوردهی قابیل قبیول و       ترین بخش آن باشد، فیلم می تیره برابرِ 199صحنه حداکثر 

« نسیبت کنتراسیت  »اما اگر  ،های بسیار روشن( داشته باشد های میانی و تون ها، تون ها )سایه در تمام بخش رؤیتقابل  جزئیات

 بازسیازی کنید،   بدرسیتی در صحنه را های متفاوت موجود  لم نخواهد توانست تمام درخششباالتر رود، فی 100:1ای از  صحنه

سیفید  »هیای   در نتیجه ممکن است بخشی از نواحی بسیار روشن و بسیار تاریک صحنه در تصویر به ترتیب به صورت قسیمت 

اسیتاپ اخیتالف    7ا ت 3معادل  100:1« نسبت کنتراست»بازسازی شوند. « جزئیاتسیاه کامل بدون »و « جزئیاتکامل بدون 

 «اسیتاپ دییافراگم  » 7تا  3ترین بخش صحنه  ترین و تیره ای بین روشن تر، اگر در صحنه دیافراگم است یعنی به عبارت ملموس

 تفیاوت  ی دامنیه »ای خواهد بود و اگر ایین   اختالف درخشش وجود داشته باشد، فیلم به خوبی قادر به ثبت کامل چنین صحنه

 SD فرمیتِ در دوربین ویدیو « نسبت کنتراست»صحنه ناتوان خواهد بود. کامل استاپ فراتر رود، فیلم در ثبت  7از « دیافراگم

 3استاپ اختالف دیافراگم است. 9است که معادل  30:1محدودتر از فیلم و حدوداً 

در این دو رسانه باز هیم تشیدید   « مایش تصویرشرایط ن»ی تفاوت در  ی فیلم و ویدیو به واسطه این تفاوت ذاتی دو رسانه   

آیید، نسیبت بیه تصیویر      شود. تصویر سینمایی )تصویر حاصل از فیلم( که در اتاقی تاریک بر روی پرده به نمایش در میی  می

شیود، توانیایی بازسیازی و بازنمیاییِ      تلویزیون دییده میی   ی هصفحالکترونیکی )تصویر ویدیویی( که در اتاقی کامالً روشن بر 
 
1 . Greg brunton 
2 .Contrast ratio 
3
. Brightness range 

ای کیه   یابید، بیه گونیه    هیا ایین دامنیه افیزایش میی      هیا و سیسیتم   های ویدیویی یکسان نیست و عموماً با ارتقای دوربین ی دوربین همه« نسبت کنتراست» 3

کنیم واقعیاً تفیاوت چنیدانی     کار می ها این دوربیناند و از این رو وقتی با  جدیداً به نسبت کنتراستی معادل فیلم دست یافته UltraHDو  HDهای  دوربین

 ها و نورپردازی برای فیلم وجود ندارد. بین نوع نورپردازی برای این دوربین
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ی تلویزیون هرگز کامالً سیاه نیسیت و چشیم تماشیاچی هرگیز نسیبت بیه        تری را دارد. صفحه گسترده« ی روشنایی دامنه» 437

 ی سیینما  های موجیود بیر پیرده    ی تلویزیون آن گونه که نسبت به اختالف روشنایی های موجود بر صفحه اختالف روشنایی

را  20:1« نسیبت کنتراسیت  »توانید   ی معمولی خانگی می العمل نشان نخواهد داد. یک گیرنده دهد، عکس واکنش نشان می

کنید اما در نظر دارید که آن را از تلویزییون پخیش کنیید، بایید      ی میبردار فیلمبازسازی کند. اگر تصویری را بر روی فیلم، 

 ی کافی پایین آورده باشید. هآن را به خوبی و به انداز« نسبت کنتراست»

 هیای  صحنهکامل ثبت کمتری در توانایی  ،توان گفت که چون دوربین ویدیویی نسبت به فیلم پس به طور خالصه می   

 دارد، نورپردازی برای ویدیو باید بیا کنتراسیت   کنتراستباالتر های  نسبت پرکنتراست و پذیرش)تحمل( کمتری در برابر

تیرین بخیش صیحنه     ای صورت پذیرد که روشن ه این معنا که نورپردازی برای ویدیو باید به گونهی صورت پذیرد. بتر کم

تیرین و   اخیتالف روشینایی روشین    ،یعنیی پیس از نیورپردازی    ؛درخشش پیدا کند ،ترین بخش آن برابر تیره 39حداکثر 

 استاپ دیافراگم باشد. 9تا  3باید ترین بخش صحنه حداکثر  تیره

 

 1تنظیم نوردهی -0

توان با باز کردن و بستن دیافراگم، کند یا سریع کردن سیرعت شیاتر )معیادل     نوردهی تصویر ویدیویی را همانند فیلم می   

و کیم ییا    NDفیلتیر  از  نکیردن  یا اسیتفاده کردن ی شاتر است(، استفاده  ی افزایش یا کاهش زاویهبردار فیلمآن در دوربین 

در هیر دو رسیانه وجیود دارد. در     نیز افزایش مصنوعی نوردهی ها، عالوه بر ایند.زیاد کردن نور موجود در صحنه تنظیم کر

توانید   ی شاتر ممکین( نییز نمیی    )یا بازترین زاویه ممکن شرایط کم نور که انتخاب بازترین دیافراگم و کندترین سرعت شاتر

دست یابیم. این کار در فییلم  نرمال دهی توانیم با تقویت مصنوعی تصویر به نور به دست دهد، مینرمال تصویری با نوردهی 

 پذیرد: ( صورت میGain up«)مثبت الکترونیک گین»گیری از امکان  و در ویدیو با بهره« فیلمافزایش میزان ظهور »با 

شود. سیگنال وییدیویی  نرمال ظهور کرد تا نوردهی آن  یتر بیشتوان به میزان  نگاتیوی که کم نور خورده است را می   

 «تیوان »تقوییت کیرد و    (الکترونیکیی )ای مصینوعی   توان بیه طریقیه   می را دلیل کم بودن نور صحنه ضعیف استکه به 

(Gain آن را به حد استاندارد رساند و نوردهی تصویر حاصل از آن را ) ی یک مدار تقوییت   کرد. این کار به وسیلهنرمال

است. هیر بیار کیه     (dB)«بل دسی» ٬واحد تقویت توان سیگنال .پذیرد صورت می« الکترونیک گین»کننده به نام مدار 

 تیر  بییش )یعنیی دو برابیر(   یابد، نوردهی تصویر معادل یک اسیتاپ دییافراگم    افزایش می 6dB+توان سیگنال به میزان 

 شود. می

گوینید(،   میی  (processing Push«)فییلم  دادنِ پیوش » ،به این کار]نگاتیوی که کم نور خورده است  ترِ بیشظهور    

 شیدن فییلم   «گرینیی »عبیارتی  ه بی یا  «ای دانه»باعث یعنی  فیلم رؤیتهای قابل  (Grain)«دانه» یاندازهباعث افزایش 

ناشیی از   کیه ای در پی دارد که عبارت است از برفکی شدن تصویر  ویدیویی نیز عارضهسیگنال شود. تقویت مصنوعی  می

 ت.تصویر ویدیویی اس (Noise«)نویزِ»افزایش 

 

تیر اسیت،    فیلم در ثبت درجات متفاوت روشینایی موجیود در ییک صیحنه نیاتوان      ازویدیو اینکه  در هر حال به دلیل

بسیار روشن( نیوردهی   های تون و میانی های تون ٬های سایه های آن )تون ویدیویی که تمام بخشدستیابی به تصویری 

تری است. برای این منظور تصیویربردار سیه    و دقیق تر بیش، نیازمند دقت نظر و نظارت شدبادرست و قابل قبولی داشته 

 تواند انجام دهد: عمل را می

 
1 . Exposure control 
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 1سفیدی الف( تنظیم سطحِ

هیا( نسیبت بیه نیواحی     3«الیت های»های بسیار روشن ) که در تصویر ویدیویی همواره بازسازی درست قسمت آنجا از 

هیای   نوردهی بر اساس قسیمت  ،شود که در تصویربرداری همراه است، توصیه می یتر بیشها( با مشکالت 2«سایه»تیره )

ییا بیدون بافیت و جزئییات      ،بیا بافیت و جزئییات   نواحی تییره  متناسب با چنین تنظیمی، البته .بسیار روشن تنظیم شود

دهی بر اساس نیواحی بسییار   . تنظیم نورمی شود تنظیمنوردهی این نواحی نیز  ،که در مراحل بعد ،خواهند شد بازسازی

 گویند. می« سفیدی تنظیم سطحِ»روشن را 

ست که ما به هنگام ثبت تصویر وییدیویی بایید دییافراگمی را انتخیاب کنییم کیه       به این معنا« تنظیم سطح سفیدی»   

و بافیت کیافی در تصیویر بازسیازی شیود( در       جزئیاتکه باید با  «الیت های»ترین  ترین بخش مهم صحنه )روشن روشن

از ایین   %80تقریباً بیا تیوانی معیادل     «تون پوست»باید البته در این حالت قرار گیرد. « 3مرز ساچوره شدن»تصویر در 

قرار گرفته در مرز ساچورگی( بازسیازی شیود. ایین     «الیتِ های»حداکثر توان )با روشناییِ معادل هشتاد درصد روشناییِ 

 .نباشدامکان پذیر ممکن است به سادگی غیراستودیویی  فضایاما در  ،است شدنیاستودیویی فضای ر کار د

تر صورت پذیرفته باشد، تنظیم سطح سفیدی به ترتییب فیوق بیه     یا پایین 30:1«نسبت کنتراست»اگر نورپردازی صحنه با    

باشد، تنظیم سطح سفیدی به سیختی ممکین خواهید     30:1اما اگر نسبت کنتراست صحنه باالتر از  ،سادگی امکان پذیر است

ی او تابییده باشید،    دست به پییراهن و چهیره  فیدی به تن داشته باشد و نوری یکبود. به عنوان مثال اگر بازیگر پیراهن بسیار س

اعیث خواهید   تنظیم سطح سفیدی به سختی امکان پذیر خواهد بود، زیرا قرار دادن پیراهن سفید در مرز ساچورگی هر چنید ب 

چهره در تصویر تیره دییده شیود. از سیوی دیگیر تنظییم      که شود  موجب میهمزمان  ،آن در تصویر بازسازی شود جزئیاتشد 

شود که پیراهن سفید از مرز ساچورگی گذر کند و بیه صیورت سیفید سیاچوره و بیدون       نوردهی بر اساس تون چهره باعث می

 است. شکلترین راه حل این م مناسبصحنه یا موضوع اهش کنتراست بازسازی شود. اصالح نورپردازی و ک جزئیات

 «(9سطح سیاهی»ب( تنظیم سطح سیاهی )افزایش یا کاهش 

هیای   شیود کیه قسیمت    ترین بخش صحنه معمیوالً باعیث میی    تنظیم سطح سفیدی و انتخاب دیافراگم متناسب با روشن   

بازسیازی شیوند و از    جزئییات یا با حیداقل   جزئیاتنسبتاً یا کامالً تیره، بدون  ٬های سایه( با غلظت زیاد ی صحنه )تون تیره

ی هیای بسییار روشین تصیویر از اهمییت خاصی       بر قسیمت  تأثیراین رو تنظیم نوردهی این نواحی به شکل جداگانه و بدون 

مییزان  ظییم مقیدار تیرگیی و    ی تصویر ویدیویی یا بیه تعبییری تن   نواحی تیرهالکترونیک  برخوردار است. تنظیم میزان توان

ییا بیه عبیارتی افیزایش     « سیطح سییاهی  »نامنید. افیزایش    میی « تنظیم سیطح سییاهی  »ی تصویر را  های تیره تون جزئیات

نیواحی  دهیم، روشنایی  می را افزایش« سطح سیاهی»ی است. وقتی بردار فیلمدر « 7فالشینگ»معادل عملیات « 3پدستال»

هیای   دون آن که حداکثر روشنایی سیگنال )سطح سفیدی( افزایش پیدا کند. در نتیجه تونیابد، ب تصویر افزایش میی  تیره

 
1  . Set the white level 
2  . Highlight 
3 . Shadow 

لم است. وقتی نوردهی بخشی از تصویر از حد مجیاز  در فی Over Exposureمعادل  ،در ویدیو saturation Exposureیا به عبارتی « اشباع نوردهی» .3

در تصویر کامالً روشن و سیفید، بیدون بافیت و جزیییات     که چنین بخشی  توانی بیش از حد الزم خواهد داشت،کند، سیگنال ویدیویی در آن بخش  گذر می

 .نامیده می شود« ناحیه ساچوره»، دیده خواهد شد
5  . Black level 

 .نامیده می شود Master pedestalیا  Master blackدر دوربین ویدیو، « سطح سیاهی» یتغییر دهندهالکترونیکِ ی.گزینه 3
7. Flashing ت است از تاباندن نوری خفیف و یکدست )عبار(Optical flare       قبیل، در حیین ییا بعید از      تیوان  را میی به تمیام سیطح نگیاتیو. ایین عمیل

انید   هیایی کیه کیم نیوردهی شیده      بخیش  آن درامیا اثیر    ،دهید  افیزایش میی   اندکی ها نوردهی تصویر را در تمام بخش. این نور هر چند دادبرداری انجام  فیلم

و بافیت  و بیا جزیییات   )روشین تیر(   تصویر به صیورت بیورتر    یتیرهنواحی  ها و باعث می شود که سایهاست و در نتیجه  ترهای تاریک تصویر( مشهود )قسمت

 شود. عمومی تصویر کم  تشوند و کنتراستر بازسازی  بیش
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موجب « سطح سیاهی»یابد. کاهش  عمومی تصویر کاهش می شوند و کنتراست بازسازی می تر بیش جزئیاتو بافت سایه با  439

 بازسازی شوند و کنتراست عمومی تصویر افزایش یابد. تر کم جزئیاتو  تر بیشتیرگی با  (سایه)تیرههای  شود تون می

 1ها ج( گسترش سیاهی

ی  را در نیواحی تییره   جزئییات  .این گزینیه، اسیت « Black stretch» ،یکی از متغیرهای موجود در دوربین ویدیویی

های تصیویر را   تیرگی ،یابد. افزایش سطح سیاهیمشهودی که سطح سیاهی تصویر افزایش کند، بدون آن میتصویر آشکار 

های تصویر  شود که سیاهی موجب می (ها گسترش دادن سیاهی) Black stretchاما افزایش مقدار  ،کند خاکستری می

هیا در   ها آشکار شود. به عبارت دیگر بیا ایین کیار تفکییک تیون      آن جزئیاتاما  ،دنقی بمانخود با در سطح سیاهیِتقریبا 

، ندشید  ی واحد بازسازی می هایی که تا پیش از این به صورت یک تون تیره بد و تیرگییا ی تصویر افزایش می بخش سایه

 Black stretchکیاهش مقیدار    ٬د شد. در حالت عکسنبازسازی خواه جزئیات دارایمجزا و ی  تیرههای  به شکل تون

 ها خواهد شد. آن جزئیاتهای تیره و کاهش  موجب فشردگی و تلفیق تون

 

بیه کیار    نوردهی نواحی مختلیف تصیویر  تنظیم یا  تمام سطح تصویربرای تنظیم نوردهی  که ترفند فوقعالوه بر سه ]   

 راسیت کنتتغییر درخشش تون های میانی، باعث تغییر  نیز می تواند Gamma Master گزینه، تغییر ندگرفته می شو

تیوان   مناسب در حین نیورپردازی میی   در ویدیو عالوه بر دقت نظر در تدارک نسبت کنتراستشود.ی کلی تصویر  جلوهو 

 [های صحنه در تصویر کوشید. ی بخش های فوق در بازسازی درست همه گیری از روش با بهره

 

 0مقدار نور مورد نیاز -9

هیای   های کم حساسیت تیا فییلم   های متفاوتی، از فیلم های ریورسال( با حساسیت ی )نگاتیو و فیلمبردار فیلممواد خام 

اما به هر  ،دیگر به لحاظ میزان حساسیت به نور متفاوت هستند های ویدیویی نیز با یک ند. دوربینشو حساس ساخته می

ای و برودکست حساسیتی معیادل ییک فییلم نسیبتاً حسیاس دارنید. ایین مییزان          های ویدیویی حرفه حال اغلب دوربین

یابد. مقدار حساسییت  یا کاهش به شکل مصنوعی افزایش « الکترونیک گین»ی استفاده از  به واسطه می تواندحساسیت 

است. هر قدر حساسیت باالتر باشد، امکان ثبیت تصیویر    مؤثرفیلم یا دوربین تصویربرداری مستقیماً بر چگونگی نوردهی 

 شود. تر روشنایی فراهم می ت پایینکم نور و امکان نورپردازی با کمیّفضای در 

نور کیار کننید و   ( Foot-candle)«فوت کندل» 19تدا  19توانند به خوبی با تنها  یهای تصویربرداری م اغلب دوربین

فیوت کنیدل در    199 تیا  139 ،نرمالتصاویر قابل قبولی به دست دهند. برای تصویربرداری استودیویی عموماً میزان نور 

 – 399هیا را بیا   دهند کیه صیحنه   چنان ترجیح میان فنی تلویزیونی همشود، هر چند بسیاری از متخصص نظر گرفته می

های ویدیویی حساسیت پایینی بیه نیور    فوت کندل نور روشن کنند. این عادت از زمانی باقی مانده است که دوربین 399

توانند به خیوبی   نیز می فوت کندل( 19های ویدیویی با نورهای بسیار خفیف )حتی با  امروزه اغلب دوربینالبته  .داشتند

زمانی که امکان نورپردازی صحنه وجود ندارد، اجازه داریم که با چنین مقیدار  فقط اما به یاد داشته باشیم که  ر کنند،کا

فوت کنیدل و حتیی گیاه     199تا  139باید مقدار نور را در سطح های نرمال  موقعیتخفیفی از روشنایی کار کنیم و در 

( استفاده کنیم تا هیم  Optimum) های میانگین های کامالً باز از دیافراگم جای دیافراگمه باالتر تنظیم کنیم تا بتوانیم ب

 خطاهای لنز کاهش یابد و هم عمق میدان در حد متوسط و قابل قبولی باشد.

 
1 . Stretching the blacks 
2 . Light level 
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 1نواحی بسیار روشن جزئیات -3

بیر روی فییلم ثبیت و     یی فیلم و ویدیو باید در نظر گرفت، این است که وقتی تصویر یکی از نکاتی که هنگام مقایسه   

نواحی بسییار  » جزئیات، شده باشدکه از ابتدا به صورت ویدیویی ثبت  تصویرینسبت به  ،شود سپس تبدیل به ویدیو می

کیه بیرای نمیایش     (Tele cine)سیینما  هیای تلیه   بازسازی و حفظ خواهد شد. اغلب دستگاه تر بیشبهتر و آن « 3روشن

، توانیایی  ی وییدیو هیا  هماننید دوربیین   ،شوند برای تبدیل فیلم به ویدیو استفاده میتلویزیون یا در تصاویر فیلم همزمان 

ی منحنیی   بر روی بخش شانه« الیت های»های  اوقات توناغلب اما چون  ،را دارندمحدودی « نسبت کنتراست»بازسازی 

کننید و بیه    خود را در جریان پخش یا تبدیل حفیظ میی   جزئیات ، تمام یا بخش زیادی ازمی گیرندمختصات فیلم جای 

ست که وقتی فیلم بیه وییدیو تبیدیل    این به آن معنا گیرند و قرار میمجاز ویدیو  ی نسبت کنتراستِ تعبیری در محدوده

 .خواهد شدحفظ ها، بهتر «های الیت» جزئیاتشود،  می

کنتیرل  هماننید فییلم بیا     تیا تعبییه شیده اسیت    ( Knee correction)هیایی گزینیه  های ویدیویی  در اغلب دوربین   

را در تصیویر وییدیویی   « الییت  هیای »نواحی  جزئیات ،ی منحنی مختصات ها بر روی شانه و قرار دادن آن ها« الیت های»

هیچ گاه نسبت کنتراست قابل تحمل دوربین عوارضی نظیر نویز در پی خواهد داشت و در ضمن، اما این کار  ،ندحفظ ک

 2رساند. فیلم نمیبه حد را ویدیو 

خیاص   هیای  موقعییت . تنها در برخی داردی تر کمدر عمل نسبت به تئوری اهمیت  30:1و  100:1تفاوت کنتراست 

روش شیود   مجبیور میی   ی کم بودن توانایی ویدیو در تحمیل نسیبت هیای بیاالی کنتراسیت      است که نورپرداز به واسطه

دو بیه  بایید   ، نیورپرداز هنگام نورپردازی برای وییدیو دهد، تغییر دهد. ام میر فیلم انجچه دنورپردازی خود را نسبت به آن

 کند:توجه نکته 

بیه منیاطق    یتیر  بییش نسبت به نورپردازی برای فیلم، مقدار نیور پرکننیده نسیبتاً     ،به هنگام نورپردازی برای ویدیو -

 بتاباند.« 3مایه -تاریک»های  ی تصویر به ویژه در صحنه سایه

 تنظیم کند. یتر بیشهای شدید نوری را با دقت  شدت نورهای موضعی یا لکه -

های نیورپردازی کیه در فییلم اسیتفاده      تواند به هنگام کار با ویدیو تمام انواع جلوه اندک، نورپرداز می مواردِ اینغیر از 

 کند را ایجاد کند. می

 

 1توازن رنگ -1

ذیرد، پی  که در خصوص دمای رنگ در نورپردازی برای فیلم صورت میی  در نورپردازی برای ویدیو همان دقت نظرهایی   

« نور تنگسیتن »و « نور روز»ها برای  دارند که امکان تنظیم آنگزینه ای های ویدیویی  دوربینباید مورد توجه قرار گیرد.

ای تغییر نیوع امولسییون   برای تصحیح دمای رنگ نور ورودی به لنز یا به ج فیلترهاکند. به جای استفاده از  را فراهم می

توانید تیوازن رنیگ تصیویر      مورد مصرف )آن گونه که در فیلم رایج است(، تصویربردار ویدیو )کاربر دوربین ویدیویی( می

 
1 . Highlight detail 
2 . Highlight 

 اشاره کرد. DLو  Knee point  ،Knee slope  ،DCC گزینه هایتوان به  ها میی این گزینه  از جمله .2
3. Low-key های خاصی از صیحنه بیا نورهیای متمرکیز روشین       گیرد و تنها بخش ی صحنه در تاریکی قرار می است که طی آن بخش عمده صحنهنوعی  ؛

 شود. می
5 . Color balance 



 

  

ی
داز

پر
ور

 ن

توانید   هر کدام از سه سیگنال قرمز، سبز و آبی تنظیم کند. او هم چنیین میی  ( Gain)«توان»ی تغییر  خود را به واسطه 441

 نیز در این راه استفاده کند.فیلترهای اپتیکی از  بردار فیلممشابه یک 

یندهایی است کیه  آچنین شامل فرو هم« 1ی پرتوهای نور شکست دهنده»شامل یک  ،گر حسدارای سه دوربین ویدیویی    

کنید. ایین    ی قرمز، سبز و آبی( تفکییک میی   تصویر جداگانهسیگنال یا ی آن )سه  تصویر را به سه جزء رنگی تشکیل دهنده

کنید. یکیی از اعضیای گیروه      مندی بیرای تنظییم رنیگ در تصیویر وییدیویی مجهیز میی       لیت تصویربردار را به ابزار قدرتقاب

تصاویر یا یک دسیتی  و کنتراست اش اطمینان یافتن از درست بودن روشنایی  است که وظیفه« 3کاربر ویدیو»تصویربرداری 

بسیاری از کارهایی که این فرد برای تصیحیح رنیگ تصیاویر     های مختلف در یک صحنه است. رنگ تصاویر حاصل از دوربین

است یا اساسا نشدنی و یا بسییار سیخت اسیت. بیه      پذیر امکانی یا در البراتوار فیلم بردار فیلمتواند انجام دهد، در جریان  می

پروژکتورهیای  »از د شیو  ی وییدیو تصیویربرداری میی    شییوه  هایی که به های تئاتری یا کنسرت در اغلب نمایش ،عنوان مثال

دمای رنگ متفاوت از دمای رنگ مابقی نورها دارند. طبیعی اسیت کیه تصیاویر    اغلب شود که  استفاده می« 2متمرکز تعقیبی

د. گیاهی اوقیات   رنگی متفاوت از سایر تصاویر دار هایی از صحنه که تنها با این پروژکتورها روشن شده است، حاصل از بخش

چنیین  یابید. در   کاهش می بشدتها  تصحیح رنگ قرار داد زیرا مقدار نور خروجی آنفیلتر تورها توان بر روی این پروژک نمی

رنگ را به راحتی اصالح کرد، در حالی که این کیار در البراتیوار    ،دوربین «3پیش تنظیم»  تغییر وضعیت توان با میموقعیتی 

بیرای   (Dimmer«)دیمیر » فیلم بسیار دشوار خواهد بود. مثال دیگر مربوط به زمیانی اسیت کیه در تولییدات وییدیویی از     

در تولییدات   کنید.  هیا نییز تغیییر میی     شوند، دمای رنگ آن ( میDimها دیم) شود. وقتی نور تنظیم شدت نورها استفاده می

هیای  ی تنظیم سطح توان سیگنال  جدید، تغییر دمای رنگ را به واسطه موقعیتویدیویی این امکان وجود دارد که برای هر 

توانید   میی ویدیو در دوربین  «پیش تنظیم رنگ»سبز و آبی در دوربین ویدیو جبران کرد. قابلیت تغییر وضعیت  ٬رنگی قرمز

ییا لنیز    منیابع نیور  بیر روی  فیلترهیا  قیرار دادن   به کمیک  معمولرنگی که در حالت های  جلوهبه صورت خالقه به کار رود.

 .قابل دستیابی هستندنیز به صورت الکترونیکی  یتصویربردار د، با تمهیداتنشو ایجاد میدوربین 

 

 

 

 

 

 :(ترجمهمنبع )

American cinematographer video manual        
 

 
1. Beam Splitter ، قرمیز،  رنیگ  سیه  از لنز را بیه   کردهنور عبور گر پشت لنز تعبیه شده است و  در دوربین های دارای سه حسای اپتیکی است که  قطعه

تمیام   آید که در ترکیب بیا هیم تصیویر    قرمز، سبز و آبی به دست می سه سیگنال )تصویر(به این ترتیب  تاباند، گر می حسکند و به سه  سبز و آبی تجزیه می

گر ییک فیلتیر    یکسل های حسگر این قطعه اپتیکی وجود ندارد، اما به جای آن بر روی هر کدام از پ سازند.در دوربین های دارای یک حس رنگ نهایی را می

تند و خروجیی همیین   آبی یا قرمز یا سبز قرار دارد، بنابراین تعدادی از پیکسل ها دارای فیلتر قرمز، تعدادی دارای فیلتر آبی و مابقی دارای فیلتر سیبز هسی  

 کند. رنگ تصویر نهایی را تعیین می ،ز، سبز و آبیقرم)سه سیگنال( سه تصویر  «نسبت توان»گر، سه سیگنال )تصویر( قرمز، سبز و آبی خواهد بود. یک حس
2 . Video operator 
3 . Follow spot 
4 . Preset 
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  «نورپردازی از باال» 
 

 

 Top lightingبا نورپردازی « 1 پدرخوانده»نمایی از فیلم 

 

ای اسکلت گونه   جلوه چهره و گرفت خواهند قرار تاریکی درها  چشم ٬اگر نور اصلی تقریبا یا دقیقا عمود بر چهره بتابد   

اگیر زییر    گوینید.  میی ( Top lighting)«نیورپردازی از بیاال  »را اصطالحا  نورپردازی چهره ی شیوه  پیدا خواهد نمود.این

 ٬بینیی  تیغه ٬در این حالت پیشانی می شود. نمایانخود ه سقف بایستیم این شیوه از نورپردازی خود ب ویخته ازآالمپی 

ین قاعیده  و همچنی هیا   و زیر فیک  ر چانهزی ٬زیر گونه ها ٬ها چشماما  می شود،روشن ها  ها و روی چانه و فک روی گونه

زشت و شدیدی در چهره شبیه به اسکلت جمجمیه پدیید     1د و بدین ترتیب برجسته نماییگیر بینی در تاریکی قرار می

تقریبا عمود از باال به چهیره میی   در این ساعت می آید.اگر دقیقا سر ظهر زیر نور آفتاب قرار بگیریم از آنجا که خورشید 

نیورپردازی از  » میی نامنید.  «  3ظهر سرِ ی جلوه» را ای جلوه چنین ٬این مورد آید که در ه دست میای ب تابد چنین جلوه

هایی کشیده و ناخوشیایند از چهیره و اجیزای     د و زننده پدیدار می سازد و سایهشدیشکلی عد و بافت چهره را به بُ ،«باال

آورد کیه   پدیید میی  یندی در بیننیده  شود احسیاس ناخوشیا   زی میای که بدین طریق نورپردا چهره آورد. ه وجود میآن ب

 نتابییده  چهیره  بیه  ای پرکننیده  نیور  اگر .باشد هنرپیشه چشمان در زندگی فروغ نبود و مرگ ٬نماد خشونت ممکن است

نمیایی   بافت ٬عد نماییب٬ُ ها و افزایش کنتراست دلیل تیره شدن شدید سایه  به ،باشد ضعیف بسیار کننده پر نور یا باشد

 

1 .Modeling   

3.High-noon effect  
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دلیل ناخوشیایند  ه ب بیش از پیش تشدید می شود.نورپردازی  ی هاین شیوخشونت و احساس منفی حاصل از همچنین و  443

)کیاهش   پروژکتورهیا  ارتفاع کاهش با داخلی های صحنه در نورپردازان و برداران فیلم ٬ای از نورپردازی بودن چنین شیوه

یین شییوه   اشکل گیری های خارجی با پرهیز از فیلمبرداری در ساعات میانی روز از  ( و در صحنهمنابع نور ویه عمودیزا

ای از  مگر مواردی که نوع بیان فیلم یا کاربرد زیبایی شناسانه تصویر خلق چنین شییوه  ،کنند از نورپردازی جلوگیری می

نمونه درخشان و بسیار معروف استفاده آگاهانه و خلق تعمیدی چنیین شییوه     .کندنورپردازی را به طریقی تعمدی الزام 

ای  ای داخلیی ایین فییلم عمیدتاً بیه گونیه      ه مشاهده نمود. صحنه 1«1پدر خوانده »ن در فیلم ای از نورپردازی را می توا

̋ هیای خیارجی )میثال    حتی بسیاری از صحنه ،ایجاد شودها  چهرهدر که چنین الگویی از نور و سایه است  نورپردازی شده

 برداری فیلم ،تابد میها  چهره بر عمود خورشید که زمانی ٬سر ظهر ̋صحنه مربوط به جشن عروسی در شروع فیلم( تعمدا

ی  حتیی بیرای تشیدید جلیوه     پردازی به طریقی متداوم در تمام طول فیلم دیده شود.نور سیاق و سبک این تااست   شده

ی خفییف   پرکننده  پرکننده استفاده نشده است یا از نور از نوردر بسیاری از صحنه ها ناخوشایند این شیوه از نورپردازی 

صورت ها  و تغییراتی در گریم چهره )که نبود یا کم شدت بودن این نور باعث افزایش کنتراست شده است(استفاده شده 

 گرفته است.

رئیس خانواده کورلئونه اختصاص دارد.هرچنید در  ٬ 3«دن کورلئونه»به معرفی « 1پدر خوانده »سکانس افتتاحیه فیلم    

هیای اصیلی فییلم     مناسبت تمام شخصیتآید و بدین  در می به نمایش «کورلئونهدن »این سکانس مراسم عروسی دختر 

ر مراسم عروسیی و  چه دها  شوند اما بیش از هرچیز رویدادها و دیالوگ و با ایجاز و به سرعت معرفی میاند  گرد هم آمده

کیه میا   .در این معرفی است حول معرفی شخصیت پدر خوانده )دن کورلئونه( می چرخد «ن کورلئونهدُ »چه در اتاق کار 

گییرد؛   میی  بهیره  دوسیتانش  بیه  کمک برای خود اعتبار و نفوذ از که است خیرخواه فردی «ن کورلئونهدُ » ٬یابیم در می

و در برابیر ایین    کنید حاضر است عدالتی که سیستم قضایی آمریکا در حق یک مرد و دخترش روا نداشته است را اجیرا  

زیگری ضیعیف در  کند و حاضر است از تمام توان خود برای پیشیرفت بیا   مرد مذکور را طلب می تنها دوستیِ لطف بزرگ

و از همسیر  خود حمایت    کسی که به فرزندان، فردی پایبند به خانواده معرفی می شودهالیوود حمایت کند. در ضمن او 

در ایین معرفیی کسیی اسیت کیه       «کورلئونیه ن دُ » خانواده و پرهیز از روابط جنسی خارج از زناشویی را توصیه می کند.

 تمامی.برساند وکالت مقام به را وی ٬حاضر است کودک خیابانگردی را به فرزند خواندگی بپذیرد و با مراقبت و تربیت او

م تلقیی مثبتیی از شخصییت دن کورلئونیه هسیتند امیا نیوع        ترسیپی های سکانس افتتاحیه فیلم در  دیالوگ و رویدادها

نورپردازی چهره دن کورلئونه به شکلی پنهان و ظریف بیننده را نسبت به صحت این اطالعات در حال ارائه دچار تردیید  

 میارلون »های  فک ٬نورپردازی شده است و عالوه بر آن در گریم  Top lightingمی سازد.چهره دن کورلئونه به شیوه 

سیت و ایین تغیییرات    عضالت چهیره او چیاق و آوییزان و پوسیت صیورت او چروکییده سیاخته شیده ا         ٬حجیم «براندو

عید و بافیت   بُ) را چند برابیر سیاخته اسیت    «نورپردازی از باال»ناخوشایند  ، آثار«مارلون براندو» ی هچهر در  پردازانه چهره

حسیی منفیی از شخصییت     «کورلئونهن دُ»زشت  ی هچهر در نهایتجلوه یافته اند( و تر  تر و نامطلوب چهره باز هم بیش

در  .دهنید در تنیاقض اسیت    می   از وی ارائهها  وی در ما بیدار می سازد که با معرفی و تلقی مثبتی که رویدادها و دیالوگ

و رلئونیه بجیا بیوده اسیت     سکانس های بعدی است که در می یابیم تردید ما در خصوص مثبت بیودن شخصییت دن کو  

   بی رحم و تبهکاری قرار دارد. ٬خشن شخصیت چه ٬خواهکنیم که در پس این ظاهر خیر مشاهده می

برای تشدید  و اند نورپردازی شده( Top lightingای ) با چنین شیوهها  و چهرهها  صحنهبسیاری از البته در این فیلم    

یا از نیور پرکننیده کیم شیدتی اسیتفاده شیده        نشده)از نور پرکننده استفاده شده کنتراست بسیار شدید تنظیم  ،اثر آن

 

1 . God father  گوردون ویلیز»مدیریت فیلمبرداری  و «فرانسیس فورد کاپوال»به کارگردانی ؛»  

  «مارلون براندو»با بازی -3
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معمولی صورت گرفته اسیت تیا    های خشن و کامال غیر پردازی چهره وشده است ن استفاده 1«نور چشم»از و تعمدا  است(

  ،ترسیناک جناییت  هیای   های قتل و خشیونت و صیحنه   صحنه ٬های مافیایی خانواده ٬فضای تیره و تار باندهای تبهکاری

ه آور میرگ هسیتند ییا بی     ه هر لحظه و درکمال خونسیردی پییام  ترسیم و بازسازی شود و شخصیت دهشتناک افرادی ک

  ها آشکار شود. اسکلت آنهمچون زشت یا  ی هچهرواسطه ه سادگی در معرض مرگ قرار دارند ب

 

 
 Top lightingبا نورپردازی « 1 پدرخوانده»نمایی از فیلم 

 

 

 

 

 

 

 

بلکیه تنهیا تاللیو     ،چهره را بر هم نمی زنید معمول نورپردازی الگوی این نور  تابد. به چشم ها مینوری است که ( Eye light/Catch light)«نور چشم»-1

 بیاالیی معموال وقتی نور اصیلی از ارتفیاع   نماید. می ایجاد هنرپیشه چهره در زندگی از حسی که لویی تال ٬خوشایندی در چشم های هنرپیشه ایجاد می کند

امیا در فییلم    ؛هیا ایجیاد شیود    می گیرند از این نور استفاده می شود تا فروغی از زندگی در چشیم  به چهره می تابد و چشم ها در تاریکی کامل یا نسبی قرار

 اند. انه چشم ها در تاریکی قرار گرفتهتعمدا از این نور استفاده نشده است و آگاه« 1پدرخوانده »
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  نورپردازی اتاصطالح 
 

تر  تر و علمی تر، دقیق ارتباط اهالی حرفه را ساده ،تخصصی دارد و سخن گفتن با این زبان یزبانبرای خود ای  هر حرفه   

کارگیریِ کامل و بجای ه و بها  آنهای تخصصی و معنای دقیق  کامل با واژه آشناییِ ،ای بودن های حرفه از نشانهسازد. می

از کتیاب   ارائه شده است.این اصطالحاتتعدادی از اصطالحات مرتبط با نورپردازی  تعریف دقیقِ ،این بخش درهاست. آن

انتخیاب   (Focal Press :انتشارات/  Richard k.ferncase :نوشته)« ویفیلم و وید اصطالحات و مفاهیم نورپردازیِ»

 ترجمه شده است. )با اندکی تغییر( و 

 

                                                                           (Light) نور

مقدار شیود.  میی  امیواج الکترومغنیاطیس گفتیه    ی هتولیید کننید  ساطع شده از یک منبیع   ییِرم به انرژی تابشیِ «نور»   

شود.ابزاری که  گیری می اندازه (Candle power)«کندل پاور» و  (Lumen)«لومن» ی نظیرِنور در واحدهای )کمیت(

 (Light meter«)نورسینج » ،شیود  استفاده می )نور انعکاسی(«نور بازتابیده»یا  (مستقیمنور )«تابندهنور » برای سنجشِ

اگیر  .پیذیرد  کنتراسیت صیحنه صیورت میی    اندازه گییری مییزان    یا «نسبت نورپردازی»برای تعیین  نور سنجش.نام دارد

و  (Exposure metering«)سینجی  نیوردهی »سنجش نور به منظور تعیین دیافراگم و سرعت شاتر باشد این عمیل را  

 :هستند نوعچهار  اه نورسنج.گویند می (Exposure meter)«نوردهی سنج»ابزار این کار را 

 (Hand-held reflected-light meter) دستی بازتابیِ  نورسنج الف(    

 (Spot meterنقطه ای ) بازتابیِ  نورسنجب(     

 [Through-The-Lens meter(TTL)]پشت لنز  بازتابیِ  نورسنج ج(    

 (Incident-light meterد(  نورسنج تابشی )    

 

                                                                            (Ambient light ) نور آمبیانس

 شود. گفته می «نور آمبیانس» ،طور طبیعی وجود دارده ب ،نورپردازی ، پیش از نوری که در صحنهبه    

 

  (Artificial light) نور مصنوعی

 گویند. می «نور مصنوعی» ،منبعی غیر از خورشید، آسمان و ماه ساطع شود به نوری که از هر   

 

    (Available light) نور موجود

هیای   های مستند، فییلم  فیلم درشود. نامیده می «نور موجود» ،تابد میای صحنه  بهنوری که به شکل طبیعی و معمول    

تنهیا   ،( و تولیداتی که بودجه کمی دارندتولید می شوند سازی ای فیلم حرفه یها از سیستم خارجفیلم هایی که مستقل )

 د.شو استفاده می «نور موجود»از 
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                     (Background light)زمینه  نور پس

شود. از این نور بیرای آشیکار سیاختن     گفته می «زمینه نور پس» ،دکور ی زمینه تابیده شده به دیوار یا پس به روشناییِ   

 شود. زمینه( استفاده می آن از موضوع )پیش کردنزمینه و جدا  پس

 

   (Back light) نور پشت

 تفکییک  نیور » ییا  «جداکننیده نیور  » ،کنید.این نیور   زمینیه جیدا میی    کیه موضیوع را از پیس   ، نوری است «نور پشت»   

شیود کیه در کنیار     به منبیع نیوری اطیالق میی    « نور پشت»شود. اصطالح  نامیده مینیز  (Separation light)«کننده

در چنیین حیالتی   که ود تابیده می شنز دوربین لموضوع به سمت  از باال و پشتِ ،زمینه( نور پس زمینه )خالف جهتِ پس

موضیوع بیه سیمت لنیز      از پشیت و کنیارِ   گیاه « نور پشت.»شود نامیده می (Hair light)«نور مو» ،«نور پشت»نوع این 

. آن شیود  نامیده می (Kicker light)«چهارم -سهنور پشت » ،«نور پشت»نوع در چنین حالتی این که تابد  میدوربین 

ه اغلب از بی  و دانند می« منطق یب نورِ»را « نور پشت»، که به واقع نمایی در فیلم عالقه دارند ای دسته از نورپردازان حرفه

 کنند. اجتناب می آنکارگیری 

 

  (Base light) نور پایه

  دوربیین فییلم ییا    نییاز   سراسری در صحنه یا دکور که برای تأمین مقدار نور کافی و مورد (دیفیوز)یِ هپرکندروشنایی    

 شود. نامیده می« نور پایه»شود،  ویدیویی ایجاد می

 

  (Cheek light) نور گونه

 از پشت و کنیارِ ) پشت چهارمِ -از موقعیت سه (Edge light)«نور لبه»جداکننده است. هرگاه  نوعی نورِ، «نور گونه»   

 گویند. می« نور گونه» ،هنرپیشه بتابد به آن ی هگون به خط بیرونیِ ،موضوع(

 

 (Cross light) جانبینور 

ع نیورپردازی  ایکیی از پرکیاربردترین انیو    ، اجرایتابد. این نوع نور به موضوع می )کناری(زاویه جانبینوری است که از    

 سازد. را ممکن می «Cross lighting» یعنی

 

   (Day light)نور روز 

نیور بازتابییده از   »و  (Sun light)«خورشیید نیور مسیتقیم   »خیارجی اسیت کیه ترکیبیی از      هیایِ  صحنه طبیعیِ نورِ   

 درجه کلوین است. 3999تا    9999گ آن تقریباً از است و دمای رن( sky light)«آسمان

 

                         (Directional light) مند نور جهت

 می تابد. دوربین به موضوع لنزِنسبت به موقعیت  ی)ارتفاع( متفاوت«زاویه عمودی»و  «زاویه افقی»که با است نوری    
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                                                 (Edge light) لبهنور  447

 جدا» درآن ، به خصوصیت به کار می بریمنوری  رایرا ب «Back light» وقتی اصطالح.است «Back light» نوعی   

بیه خصوصییتِ    ،دهیم نسبت می «Edge light» اما وقتی به نوری اصطالح ،داریماشاره  «موضوع از پس زمینه ساختن

 ،«زمینیه  تفکیک موضوع از پس» عالوه برکه ممکن است به دالیل دیگری  کنیم میاشاره « های موضوع لبهسازی  روشن»

 کار رفته باشد.ه ب «زیباتر شدن موضوع»مثالً برای 

 

    (Effect light) ساز نور جلوه

چنیین نیوری   کمک ه کند. ب ها تأکید می و بر آن روشنبشدت های خاصی از صحنه را  نوری است که جزئیات و بخش   

منیابع نیور   »از طرییق بکیارگیری     که این نوع نیورپردازی انجام داد  ((Effect lighting«ساز نورپردازی جلوه»توان  می

زمینه ییا     پیش موضوع هایهای محدودی از  وند و قسمتش کوچکی که باالی دکور آویزان می (Spot lights«)نقطه ای

 گیرد. صورت میکنند  میها را روشن  زمینه کوچکی از پس های بخش

 

   (Eye light) نور چشم

اسیت کیه    ((Barn doors«نور ی های محدودکننده تیغه»یا  (Snoot)«قیف»کوچک مجهز به  «اسپات الیت» یک   

نیوعی  « نور چشیم »کند.ها تأللو ایجاد  ها و بر روی دندان برای آنکه در چشم ،شود بر روی دوربین یا نزدیک آن نصب می

نیز اطالق  «Catch light» ، اصطالح«نور چشم»البته به کند. ها ایجاد می است که تاللو خود را در چشم« نور تاللو زا»

ییز ایجیاد   را می توان با پروژکتورها و منابع نور دیگر و از طرییق ترفنیدهای دیگیری ن   « نور چشم»می شود و در ضمن 

 نمود. 

است که  ابزاری Shaderکه  در حالی ،شود اطالق می «Shader»اصطالح نادرست  «Barn door»به در کشور ما  [  

 ]در صحنه ایجاد کند. روشن -از سایه ییهاتا الگو داده می شودمقابل پروژکتور قرار 

 

   (Fill light) نور تلطیف کننده/ نور پرکننده 

نامییده   «نیور پرکننیده  »کند و موجیب کیاهش کنتراسیت شیود،     روشن های حاصل از نور اصلی را  که سایه ینورهر    

یعنی اگیر نیور اصیلی     ؛گیرد قرار می نور اصلی( ی ه)قریندر سمت مقابل یا اغلب نزدیک دوربین  «نندهکنور پر»شود.  می

 «نیرم »نور پرکننده بهتیر اسیت،    .دهند قرار میرکننده را سمت چپ دوربین سمت راست دوربین قرار داشته باشد، نورپ

(Soft light)  .میی شیود، بیه     تصیویر  ی جلوهاز آنجا که در بسیاری از موقعیت ها، کاهش کنتراست باعث تلطیفِ باشد

 نیز می گویند.« نور تلطیف کننده»این نور، 

 

  (Flat light) ور تختن

کنید   مینایجاد  چندانی  اشیا که سایهسطوح و  ساختن بافت بصریِ و ناتوان در آشکاربرجسته نمایی نوری است بدون    

 تابد. ( به موضوع میهم زاویه و هم ارتفاع با لنز دوربینبا محور لنز )همراستا و 
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   (Glow light)زا و نور تألل

بیه چهیره تابانیده     کند و معموالً از یک سیمت  خفیفی در چهره بازیگر ایجاد می تاللومنبع نور بسیار ضعیفی است که    

کیار  ه ها بی  ها و جذابیت بخشیدن به پرتره برای نشان دادن لطافت پوست صورت هنرپیشه، به ویژه خانم این نور شود. می

 د.نک های کوچک و خفیفی بر روی پوست صورت هنرپیشه ایجاد می رود و تاللو می

 

    (Hair light) نور مو

 ،موضیوع  هیایِ  روی سر و شانه سازد و بر است که موضوع را از فضای پشت و باالی سر جدا می «نور جداکننده»نوعی    

 ،میالدی خیلیی معمیول بیود    39و  29های  های دهه در فیلم «نور مو»کند. استفاده از  درخشانی ایجاد می نورانیِ ی هاله

وییژه  ه بی  «بیی منطیق   پشتِ نور»میالدی، استفاده از انواع   79و   39های  نمایی در دهه سازان به واقع اما با گرایش فیلم

 .استفاده نکندیا نماید استفاده « مو رنو»برداری وابسته است که از  کاهش یافت. امروزه عموماً به مدیر فیلم« نور مو»

 

   (Hard  light) نور سخت

 واحی بسییار نی »اسیت کیه   نیور مسیتقیم و اغلیب بیا قابلییت فوکیوس        بیا نسیبتاً کوچیک،    سیخت، منبعیی   منبع نورِ   

ییا   کامالًهر نوری که پرتوهای در ضمن، کند. های غلیظ و کامالً واضح ایجاد می و سایه پرشدت (High lights)«روشنِ

 شود. نامیده می« نور سخت» ،هایی با حاشیه کامالً واضح ایجاد کند داشته باشد و سایهمنظمی نسبتاً 

 

   (Hat  light)نور کاله 

ییا تلطییف   تکمییل   برایاز این نور .ودر کار میه کاله بازیگر ب ی هحاصل از لب ی کردن سایه روشننوری است که برای    

 شود. نور اصلی استفاده می ی جلوه

 

    (House lights) های روشنایینور

غییر از   نیور منیابع  ایین   .گوینید  میی  «House lights»، هسیتند که از سیقف اسیتودیو آوییزان     نور عمومیمنابع به    

 روند. کار میه ب موضوع هاپروژکتورهایی هستند که در استودیو برای روشن کردن دکور، صحنه و 

 

  (High  light) الیت های

 «نیور میزان بازتیابش  »ا ی)درخشش( «مقدار روشنایی»شود که  ای از صحنه یا موضوع اطالق می این اصطالح به ناحیه   

)با بافت و جزئیات یا بدون بافت و جزئیات( ای عموماً در تصویر به شکل سفید درخشان  زیادی داشته باشد. چنین ناحیه

 هستند.یا تصویر های صحنه  ترین بخش ها روشن «الیت های»شود.  ثبت می
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  (Incident  light) ندهنور تاب / نور مستقیم 449

نقطه مقابیل نیوری اسیت کیه از      ،این نور نامیده می شود.« نور تابنده»یا  «نور مستقیم»، تابد موضوع میبه نوری که    

  (Foot candle) «فوت کنیدل »و  (Lux)«لوکس»در واحد  «نور مستقیم»شود.  بازتابیده میبه سمت دوربین موضوع 

 به عوامل زیر وابسته است:  ،تابد معین می یبر سطحدر مجموع نور مستقیمی که مقدار شود.  گیری می اندازه

 . (Luminous  intensity)منبع نور  شدت درخششِالف(     

 .منبع نور دربازده سیستم اپتیکی مورد استفاده  ( ب

 نظر. سطح مورد تانور منبع  ی فاصله ( ج

 ، آب، دود،غبیار  مثیل کنید   نظر از درون آن عبور میی  ای که نور تا رسیدن به سطح مورد ادهم «نورِ میزان جذب» ( د

  فیلتر و ... .

 شود. نامیده می (Incident-light meter)«تابشینورسنج » ،رود کار میه ابزاری که برای سنجش نور مستقیم ب   

 

  (Key light) نور اصلی

شیود. بیرای    این نور تعیین میی  به کمکصحنه بیشتر  حالت کلی نورپردازیِترین نور صحنه است که شخصیت و  مهم   

اصیلی را نسیبت بیه دوربیین در      رها آن است کیه ابتیدا نیو    ترین شیوه در نمای کلوزآپ، یکی از معمولنورپردازی چهره 

نسیبت بیه کیف     درجیه  39تیا    29 عمیودیِ  ی هو زاوی (سمت چپ یا راست دوربیندر )درجه  39حدوداً   افقیِ ی هزاوی

دهنید کیه    ی متفاوت از آنچه گفته شید قیرار میی   موقعیت ربرداران نور اصلی را د م. در غالب اوقات، فیلمیاستودیو قرار ده

 ی در زمینه یدیگر ی قاعده های لوکیشن وابسته است. انتخاب مکان قرارگیری نور اصلی به حس و حال صحنه و ویژگی

 اگر بازیگر بیه خیارج  ، یعنی گر قرار گیردینگاه باز مسیرِ آن سویِگوید نور اصلی باید  استقرار نور اصلی وجود دارد که می

کنند و همیواره جهیت نگاهشیان بیه      بازیگران به دوربین نگاه نمی غیرمستندهای  در فیلم نگرد )معموالً از لنز دوربین می

ای که نگیاه بیازیگر بیین     به گونه ،گیردرتر قرار ای دو خارج از لنز است( نور اصلی باید نسبت به خط نگاه بازیگر در زاویه

دییده  بیشیتر  بازیگر  ی هچهرسمت تاریک  ،درواقع در این حالت در تصویر .ته باشدموقعیت نور اصلی و دوربین قرار داش

 شود. می

 

   (Kicker light) چهارم -سه پشتِنور 

 «کننیده  نیور تفکییک  »ییا   (Edge light)«نیور لبیه  »تابید و همچیون    نوری است که به کنار و پشیت موضیوع میی      

(Separation light) در واقع .کند عمل می «Kicker light»،  کامالً از پشیت بلکیه از    است که نه «نور پشت»نوعی

گونیه   هایی از صیورت مثیل   موضوع به بخش تابد و عالوه بر روشن کردن حاشیه به موضوع میپشت  چهارمِ -سه ی هزاوی

 رود: کار میه اصطالحی است که در دو معنی ب ،«Kick». تابد نیز می

 بخشد. می تصویرو حسی از زنده بودن به  ولاز سطح موضوع که تأل نورشدید بازتابش الف(     

 .شده استحاصل ( Kicker light)«چهارم -سه نور پشتِ»که از ( Hard edge-light«)سخت ی نور لبه» ( ب

 

  (Open-faced light) بدون لنز پروژکتور

 شود. اطالق می استفاقد لنز تنها دارای المپ و رفلکتور و پروژکتور نورپردازی که  نوعیاین اصطالح به    
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  (Photographic  daylight) نور روز فتوگرافیک

در  (Sky light)«آسیمان مینعکس شیده از   نیور  »و  (Sun light)«خورشیید مستقیم نور »ین نور، ترکیبی است از ا   

 ی در نییم کیره   ،روز در یک روز آفتیابی، حیوالی ظهیر   نور  «دمای رنگِ»تقریباً معادل  این نور «دمای رنگِ. »روز ی همیان

 کلوین. ی هدرج 9399تا   9999یعنی  ؛شمالی است

 

   (Reflected  light) نور بازتابی / نور منعکس شده/ نور بازتابیده 

متفرق شیدن  تابد در اثر جذب شدن،  یاز نور مستقیمی که برسطح مدرصدی کند. سطح بازتاب پیدا می نوری است که از   

ود و تنها بخشی از آن بیه سیمت منبیع نیور ییا بیه سیمت دوربیین         ش نظر، حذف می یا عبور کردن احتمالی از سطح مورد

نیور  »هسیتند. مقیدار    موضیوع هیا  گیرند ناشی از نور بازتابیده از  شکل می گر حسیا ود. تصاویری که بر فیلم ش میبازتابیده 

Candela per ft)«کاندال بر فیوت مربیع  »یا  (Foot lambert)«مبرتفوت ل» هایی نظیردر واحد  «هبازتابید
سینجیده  ( 2

 به چهار عامل وابسته است:میزان آن شود و  می

 تابیده بر سطح نور مستقیمِمقدار الف(     

 سطح( Reflectance)بازتابِ ضریب ( ب

 )مات یا براق بودن سطح( بافت سطحج(     

 بیشتری دارد(سطوح درخشان اهمیت  نورین عامل در سنجشِ انور )سنجش   ی هزاوی ( د

«  Reflected-light meter»ییا   «نورسنج بازتیابی »شود،  استفاده می «نور بازتابیده» ابزاری که برای سنجش مقدارِ   

 شود. ینامیده م

 

  (Rim light) نور حاشیه

بیه نسیبت    « نیور حاشییه  »کنید.   روشن می و غالبا در هر دو سمترا از پشت  عنوری است که تنها خط بیرونی موضو   

«Kicker light»، ِعموماً نوری سخت در حاشیه موضوع « نور حاشیه»کند.  تری برای موضوع ایجاد می بیش نور پشت ،

 هیم ارتفیاع بیا    ،جای آنکه از باال به موضوع بتابید ه معموالً ب « نور حاشیه»تابد.  ها نمی اما به صورت و گونه ،کند ایجاد می

 راموضیوع   ی هتنها حاشی «Rim light»این است که  «Rim light»و  «Edge light» تفاوت تابد. می نه آموضوع ب

عیالوه بیر حاشییه،    « Edge light»و به بخش جلویی موضوع نمی تابد، اما  کند فرم کلی موضوع را نمایان می و روشن

 قسمتی از بخش جلویی موضوع یعنی بخشی از لبه را نیز روشن می کند.  

 

  (Ring light) ای نور حلقه

یا بتوان از داخل آن صحنه و موضیوع  که قابل نصب دور لنز دوربین باشد  یشکل ای دایرهمنبع نور این اصطالح به هر    

ه بی  ،رود کار میی   بهای از مقابل به چهره بازیگر  بدون سایه ینورتاباندن رای ب «ای نور حلقه»شود.  اطالق میرا ثبت کرد، 

 شود. ت تصاویر پرتره یا کلوز آپ استفاده میثبویژه از این نور در 
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   (Secondary key light)ثانویه نور اصلی  451

را تأمین کند. درچنیین  موضوع نیاز  کار رفته در صحنه در عمل نتواند روشنایی کافی و مورده ممکن است نور اصلی ب   

ثانوییه ییا    نیور اصیلیِ  » ،شود که به این نور دوم یاولیه استفاده م نور اصلیِ ی از نور دیگری برای کمک به جلوه موقعیتی

داری به سیر   که کاله لبه را ین وضعیت، زمانی است که شما با نور اصلی چهره بازیگریاشود. مثالی از  نامیده می« کمکی

از بیرای اصیالح آن   که  کند بازیگر ایجاد میای از کاله بر چهره  این نور اصلی سایهحالتی چنین  درکنید. روشن می ،دارد

در این مثال به این نور .شود و کاهش غلظت سایه استفاده می هنیاز چهر ای برای تأمین روشنایی مورد «نور اصلی ثانویه»

 .گویند می (Hat Light«)نور کاله»ثانویه،  اصلیِ

 

  (Separation light) کننده یکفکنور ت

 .شود گفته می« کننده نور تفکیک»، کندو برجسته جدا زمینه  را از پس ن  موضوع را روشن کند و آ هر نوری که از پشتبه    

 

  (Set  light) دکورنور 

 تابد. های مختلف دکور می نوری است که به قسمترود و به معنای  کار میه ب یتولید تلویزیونفرایند این اصطالح در    

 

  (Side  light) نور کناری

بتابد )چه از سمت چپ دوربین و چیه از سیمت   موضوع دوربین به  درجه نسبت به محور لنزِ 59نوری که از زاویه هر    

 شود. نامیده می« نور کناری»راست دوربین(، 

 

    (Soft  light) نور نرم

 رود:   کار میه ین اصطالح در دو معنا با   

)پراکنیده(  شامل یک یا چند المپ قرار گرفته در رفلکتوری بزرگ که نوری بشدت دیفیوز  ،بدون لنز یپروژکتورالف(    

 کند.   ایجاد می

 های رقیق ایجاد کند. داشته باشد و سایه نظمغیر م پراکنده و هر نوری که پرتوهایب(     

 

  (Specialized lights) نورهای ویژه

پروژکتورهای نورپردازی که به دالیل خیاص و بیرای مقاصید    منابع نور یا  ه، اصطالحی است عمومی که به تماماین واژ   

کیه بیرای تکمییل و    « میو  نیور »و « نورچشیم » ی هتامین کنند ازجمله پروژکتورهایِ ،شود روند اطالق می کار میه ویژه ب

 روند. کار میه تنظیم دقیق نورپردازی یک صحنه ب
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  (Spot light) نور متمرکز /نور نقطه ای 

 شود. نامیده می« ای نور نقطه» ،یک دایره نوری با لبه های فوکوس ایجاد کندهر پروژکتوری که بتواند    

 

   (Top light) نور از باال

اغلب بیرای ایجیاد   نامیده می شود. این نور « نور از باال» ،هر نوری که از باال و به شکل عمود بر موضوع یا صحنه بتابد   

بیه صیحنه ییا سیوژه      («نور از باال»به شکل )رود. نور اصلی از چنین موقعیتی  پایه در صحنه بکار میو روشنایی عمومی 

 .نظر باشد مد تخلیلی -های ترسناک یا علمی فیلم ای خشنِه جلوهنظیر ای خشن  که جلوه مگر زمانی ،تابانده نمی شود

 

   (Unmotivated  light) نور بی منطق

آن دسیته از    گوینید. نیورپردازیِ   میی « منطیق  بی نورِ» است را شدهناز منابع نور طبیعی یا منطقی ساطع  اًنوری که ظاهر   

های آلفرد هیچکاک )مثالً فییلم پنجیره عقبیی(     نظیر فیلم ،اند میالدی ساخته شده 39های استودیویی که قبل از دهه  فیلم

نیورپردازی   ی زییرا کیه شییوه    ،درسین  کننده و منطقی به نظر نمیی در مقایسه با استانداردهای پذیرفته شده کنونی متقاعد 

 شود. غیر منطقی حس می بشدتامروزه استودیویی با منابع نور متعدد که در آن زمان رایج بود 

 

  (White light) نور سفید

، نیور  روز ی هدر میانی  (Day light)«نیور روز ».ی اسیت ریی های طیف م به شکلی برابر حاوی تمام رنگنوری است که    

 است. سفید

 

  (Butterfly lighting) ای نورپردازی پروانه

 را  آن مییالدی  29 ی و عکاسیان شیاخص دهیه    (George hurrell)«جرج هارل»نوعی از نورپردازی پرتره است که    

 ی هرود. در این شییو  کار میه های جوان جذاب ب مورد بازیگران زن و خانم این نوع نورپردازی اغلب اوقات در دادند.رواج 

در ایین حالیت تمیام چهیره روشین       ند،بر و ارتفاع آن را باال می ندده نور اصلی را مقابل چهره بازیگر قرار می ،نورپردازی

 شود. بینی ایجاد می ای شکل زیر پروانه ی هشود و یک سایه قرین می

 

   (Bounce lighting) بازتابیدهنور 

نظییر سیقف، دییوار ییا     انعکیاس از سیطوحی    اثرشود که در  یق مالاط (Diffused«)پراکنده»ین اصطالح به نوری ا   

 باشد. به دست آمده (Reflector«)بازتابه»

 

  (Cameo lighting) «برجسته نما»/ نورپردازی «زمینه تاریک پس -روشن زمینه پیش»پردازی نور

ی کامیل ییا   تیاریک در زمینیه   پیس  می شیود و روشن  زمینه پیش موضوعِآن،  ی هبه واسطنوعی از نورپردازی است که    

جلیوه و اعتبیار بصیری آن     ای تارییک بیر   روشن در برابر پیس زمینیه   به صورت قرار گرفتن موضوع نسبی قرار می گیرد.
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  (Back lighting)«نیورپردازی از پشیت  » ی هطه مقابل این نوع نورپردازی، شییو . نقو آن را برجسته می کند افزاید می 453

ضید  »گییرد و تصیویری    ای روشین ییا سیفید قیرار میی      زمینیه  کیامالً تارییک در برابیر پیس     به صیورت که موضوع ت اس

 .کند ایجاد می (Silhouette)«نور

 

  (Cross-key lighting) مقابل هم نور اصلیدو نورپردازی با 

بیرای روشین کیردن دو     «نیور اصیلی  »ای اشاره دارد کیه در آن از دو   مقرون به صرفه نورپردازیِ این اصطالح به طرحِ   

کیه  استقرار می یابند ای  دو نور به گونهاین حالت   . در اینشود استفاده میاند(  هم نشسته یا ایستاده که مقابلِ) هنرپیشه

 باشد. دومنفر  «نور پشتِ»اول،  نفر «نور اصلی»

 

   (Cross lighting) اُریبنورپردازی 

 تابد. صحنه یا دکور میموضوع، نور از کنار به  ،آننوعی از نورپردازی است که در    

 

  (Exterior lighting) نورپردازی خارجی

 گویند. می« Exterior lighting» ،به نورپردازی نماهای خارجی چه با نور طبیعی و چه با نور مصنوعی   

 

  (Front lighting) نورپردازی از مقابل

بیا لنیز    زاوییه  اصلی، هم ارتفاع و هم عد ایجاد می کند و در آن نورن بُتخت و بدوای  نوعی از نورپردازی است که جلوه   

 د.تاب صحنه میموضوع یا به دوربین 

 

                        (Hatchet lighting) نورپردازی نیمه

کند و سیمت دیگیر    روشن می اصلی یک سمت چهره را تخت که در آن نور غیرِ ی جلوه است با چهرهوعی از نورپردازی ن   

 شود. بسیار غلیظی به دو نیمه تقسیم می عمودیِ ی هخط سای ی وسیلهه ب هرهماند و بدین ترتیب چ تاریک باقی می

 

   (High-key lighting)مایه  -روشننورپردازی 

صیحنه   هیای تونیالی کیه در    ترین ارزش بیشبخشد و  ای سراسر روشن به صحنه می نوعی از نورپردازی است که جلوه   

برجسیته و   یای است کیه بیه شیکل    صحنه ،«High-key»صحنه اکستری میانی تا سفید خواهد بود.کند از خ ایجاد می

و در  «Hans holbein»و  «Franz hals»هیای   توان در نقاشیی  مشهود سراسر روشن باشد. این نوع نورپردازی را می

هیای   برنامیه  بسییاری از . در کیرد انید مشیاهده    موزیکال و کمدی که قبل از دهه هفتاد میالدی سیاخته شیده   آثاراغلب 

نرم و  منابع نورِ»وسیله ه شود. این نوع نورپردازی هم ب می استفاده روشن -تلویزیونی چند دوربینه نیز از نورپردازی مایه

های نسبتاً کمیی وجیود    سایهنورپردازی  ی هانجام است. در این شیوقابل  «مند منابع نور جهت»وسیله ه و هم ب «پراکنده

 تابد. زمینه می نواختی هم بر موضوع و هم بر پس د و روشنایی قوی و یکنشو های درخشان دیده می «الیت های»دارد، 



 

 

454 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

  (Low-key  lighting)مایه  -تاریکنورپردازی 

پرکنتراسیت   ای و اغلیب جلیوه   داشتخواهد  در تصویر غلبه تاریکی و سایه ،آن یبواسطهنوعی از نورپردازی است که    

اسیت کیه بیا     «رامبرانید »و  «کیاراواجو » دو استاد بزرگ نقاشی،به  متعلقمایه  -تاریککند. تکنیک نورپردازی  ایجاد می

کردنید.   خیود تأکیید میی    موضوع هیای الیت( و تیره )سایه( بر کیفیت سه بعدی  روشن )های های متضادِ استفاده از تون

 ،این نوع نقاشیی  اند. های تاریک تصویر شده زمینه دو نقاش اغلب به شکل برجسته و روشن در برابر پس  این موضوع های

«Chiaroscuro» ایین  در .اسیت  «تارییک  -روشین »ی آن لغیو معنیای  شود که  نامیده میکیاروسکورو(  /)چیاروسکورو 

 ،منید  نورپردازی جهیت  یدر نتیجه ،نقاشی نوع ایندر . ندارد وجود تصویر تاریک و روشن نقاط بین چندانی تعادل شیوه

، سیینما  درماییه   -تاریکتکنیک نورپردازی  یپیشینه . این نوع نقاشی،شود هایی غلیظ دیده می شدید و سایه  کنتراست

هیای   هیای معمیایی و فییلم    فییلم شناسیانه،   هیای روان  های کارآگاهی، درام شود. در فیلم می محسوبو عکاسی  تلویزیون

ترین کاربرد ایین نیوع نیورپردازی در ژانیری بیه نیام        . معروفشود می استفادهمایه  -تاریکترسناک معموالً از نورپردازی 

 از ژانرهیا  سیایر  درماییه   -تارییک شصت میالدی به بعد، نورپردازی  ی بوده است. از دهه (Film noir)«سیاه سینمای»

 کشن نیز رواج یافت.اَ کمدی، عاشقانه وای ه فیلم جمله

 

   (Natural  lighting) نورپردازی طبیعی

 کار می رود:  ه این اصطالح در دو معنا ب   

اسیتفاده میی   نوری در این شیوه از یعنی  ؛گیرد بهره میموجود در صحنه  نوعی از نورپردازی است که از نور طبیعیِالف(    

هیای کیاربردی    نظیر نور روز، نیور شیمع ییا نیور المیپ     شده است که از منابعی غیر از پروژکتورهای نورپردازی ساطع  شود

 . موجود در صحنه

 در نیورِ  دخیل و تصیرف   و تیرین تغیییر   ساز نماهای خیود را بیا کیم    است که برمبنای آن فیلمدیدگاهی حرفه ای ب(    

تالشیی اسیت بیرای آنکیه      ،موجود در صحنه برده باشد. این کیار  از نور طبیعیِترین بهره را  کند تا بیش موجود، ثبت می

مییالدی کیه    79و  39هیای   دهیه  ازها متقاعد شود. قابل باور بودن و طبیعی بودن صحنه نسبت بهتر  بیننده هرچه بیش

، نورپردازی طبیعی عرضه شدند (دیافراگم بازترهایی با حساسیت باالتر و لنزهایی با  تر )فیلم ها و لنزهای سریع امولسیون

هیای هیالیوودی تیا آن زمیان      ج شد و این واکنشی بود در برابر نورپردازی شیک و تصنعی استودیویی که در فیلماینیز ر

  معمول بود.

 توان نامید. نیز می« نما نورپردازی واقع»این نوع نورپردازی را  ،د نظرمان باشدوراگر معنای دوم م   
 

   (Over lighting) شدترپُنورپردازی 

گیری از منابع نور بسیار متعدد بیه هنگیام    رایشی است در نورپردازی که بر استفاده از روشنایی بسیار زیاد یا بر بهرهگ   

ای غییر   زنید و جلیوه   هیم میی   نورپردازی یک صحنه تأکید دارد. این شیوه از نورپردازی حس و حال واقعی صحنه را بیر 

 بخشد. ساخته به صحنه میواقعی، تصنعی و دست 

 

  (Partial  lighting) ای نورپردازی لکه

و  39هیای   در دهیه  (Film noir«)سییاه  سینمای»در ژانر غالبا و پرکنتراست است که مایه  -تاریکنورپردازی  ینوع   

 «رمزآلیود بیودن  »ییا   «در تهدید بودن»به منظور خلق احساسی از  ای لکهرفته است. در نورپردازی  میالدی بکار می 99
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 .نمودهای بازیگر تأکید  چشم

 

 (Plane lighting) سطوحنورپردازی 

شود و هیر سیطح    نظر گرفته می درای از سطوح  شکل مجموعه  ای است در نورپردازی که هر موضوع یا صحنه به یوهش   

ترین سیطوح و   ترین و نزدیک بزرگ̋ . در این شیوه معموالشود طوح دیگر روشن میس با مقدار روشنایی متفاوتی نسبت به

 د.نشو مینورپردازی تر از همه  عناصر صحنه تاریک

 

  (Rembrandt  lighting) نورپردازی رامبراندی

هیای   ییادآور نقاشیی  و کنید   جلوه چشمگیری از نور و سایه بیر چهیره بیازیگر ایجیاد میی     نوعی از نورپردازی است که    

درجیه   39 افقییِ  ی هدرجه و زاوی 39 عمودیِ ی هبا قرارگیری نور اصلی در زاوی «نورپردازی رامبراندی»است.  «رامبراند»

در  .شیود  هره قرار دارد ایجاد میی چ ای که در سمت تاریکِ شود که در این حالت یک مثلث نوری بر روی گونه حاصل می

 .استاستفاده قابل طور معمول ه پرکننده و نور پشت ب نور ،این شیوه

 

   (Three-point lighting) سه موقعیتی / نورپردازیای  نورپردازی سه نقطه

پرکننده و نور پشت اسیتفاده   برای نورپردازی پرتره از نور اصلی، نوردر آن، است که  ینورپردازی بسیار متداول ی هشیو   

 ،تابنید  به سوژه می)شبیه سه راس یک مثلث فرضی( دلیل استفاده از سه منبع نور که از سه موقعیت متفاوت ه ب.شود می

 شود. یگفته م «مثلث نور»یا  «سه موقعیتی»یا  «ای سه نقطه»نورپردازی،  ی هبه این شیو

 

    (Vermeer  lighting) «ورمیر» ی نورپردازی به شیوه

نما و طبیعیی   ای واقع بلکه جلوه ،مایه -روشناست و نه مایه  -تاریکهای داخلی است که نه  وعی از نورپردازی صحنهن   

نیورپردازی   ی ه. از آنجا که این شییو کند ها( در تصویر ایجاد می های نوری متوسط )خاکستری ای از ارزش الیتهتوندارد و 

شود، ایین شییوه    دیده می (Vermeer van delft)«ورمیر وان دلفت» های نقاش هلندی، نقاشی های داخلیِ در صحنه

پیذیر و   باً همیشه توجیهیاست و تقر مند نورپردازی نرم اما جهت ،این نقاشآثار اند. در  گذاری کرده را به نام این نقاش نام

باز در خارج از کادر به صیحنه تابییده اسیت.    ها از یک پنجره  گویی که نور موجود در این صحنه ،درس منطقی به نظر می

 ،نیورپردازی  ی . نیام دیگیر ایین شییوه    هسیتند ها( نه تاریک و نه خیلیی روشین    )تون«های نوری ارزش»ها  در این نقاشی

 است. (Graduated tonality)«نالیته تدریجیوت»

 

  (Lighting,balance) وازن در نورپردازیت

ای به شکل  اگر صحنه. کند میمناطق روشن و مناطق تاریک صحنه اشاره بین متعادل  ی توازن در نورپردازی به رابطه   

این توازن باعیث   .است« توازن در نورپردازی»یا « توازن نور»دارای  ،متعادل از مناطق تاریک و روشن تشکیل شده باشد

   شود که: می
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 .ثبت موضوع صورت پذیرد راینوردهی کافی بالف(     

 .روشنایی متفاوت حرکت کند ی با، دوربین بتواند بین مناطق(اولیه)نوردهی اصلی  تغییرِبدون  ( ب

 دست آید.ه بندی قابل قبولی ب ترکیب ( ج

 

           (Luminance) لومینانس

 (Brightness)«مییزان روشیناییِ  »یا  (Luminous intensity)«سطح شدت درخششِ»رت است از لومینانس عبا   

 «مبیرت فیوت ل »شود. لومینیانس در واحید    گیری می اندازه« بر واحد سطح ندالاک»در واحد لومینانس  .سطح بازتابیده از

(Foot lambert)   لومینانس نقطیه  است. «لومن بر فوت مربع»معادل یک  «مبرتفوت ل»شود که هر  می سنجشنیز  

« Illuminance»از سیطح و   مقیدار نیور بازتابییده   « Luminance»، به این معنا کیه  است «Illuminance» مقابل

 .ده بر سطح استمقدار نور تابی

 

  (Luminance range) لومینانس ی دامنه

یییک صییحنه از سییفید تییا سیییاه و از نییواحی مختلییف از مقییادیر نییور بازتابیییده اسییت عبییارت « لومینییانس ی دامنییه»   

صیحنه  درصد نیور بازتابییده از سیطوح مختلیف      ی مقایسه به صورتمعموالً  «لومینانس ی دامنه» .های میانی خاکستری

فتیه  نییز گ « Subject luminance range»ییا  « لومینیانس موضیوع   ی دامنه»شود. به دامنه لومینانس،  میمحاسبه 

 شود. می

 

                                    [Scene Brightness Ratio( SRB)] نسبت روشنایی صحنه 

 شیود  بیان میی « دامنه دیافراگمی»یا  «نسبت» به صورتصحنه که  ی هناحیترین  و تاریکترین  روشن درخششِتفاوت    

تیرین   از تارییک  تیر روشن بار  138صحنه  ی هناحیترین  عنوان مثال، اگر روشنه ب گویند. می« صحنه روشنایی نسبت» را

ای  چنیین صیحنه   ،به عبارت دیگر خواهد داشت. «هفت استاپی روشناییِ نسبتِ»نظر  صحنه مورد، باشد صحنه ی هناحی

دییافراگم بیه معنیای دو برابیر      ، زیرا هر یک استاپ اختالفِاردد( 1به  138)خوانده می شود  138:1« نسبت روشناییِ»

  138شدن روشنایی است و در نتیجه دو به توان هفت می شود: 

هر قدر این نسبت بزرگتر باشد کنتراست صحنه بیشیتر   .کنتراست صحنه استمیزان  بیانگر« نسبتِ روشنایی صحنه»   

 خواهد بود.

 

  (Subject lighting ratio)  عنسبت نورپردازی موضو

نیور  »وسییله  ه که بی  ناحیه ایا بروشن شده است  «نور اصلی»وسیله ه که ب از موضوع ناحیه ایتفاوت لومینانس بین    

 نامیده می شود. « موضوعنسبت نورپردازی » ،روشن شده است «پرکننده

  (Facial ratio) نورپردازی چهرهنسبت 

 گویند. می« نورپردازی چهرهنسبت »را  ایجاد شده در چهرهنسبت نورپردازی    
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                                  (Silhouette) سیلوئت /ضد نور  457

شیوند.   نامییده میی   «ضید نیور  » ،گیرنید  روشن قرار می ی هزمین پس یره که در مقابل )و در تضاد با(ها و اشکال ت هپیکر    

و تنها بر  در تصویر دیده خواهد شد ،عموماً جزئیات بسیار کمی از شیء یا فردی که به شکل ضد نور در صحنه قرار دارد

 شود. او تاکید می ی هفرم کلی پیکر

 

                                 (Semi-silhouette) «تسیلوئ -نیمه»/  «نور ضد -نیمه »

نیمه »ای روشن قرار گرفته است را  زمینه است و در برابر پسنرمال تر از نوردهی  که حدوداً دو استاپ تاریک موضوعی   

 .استقابل رویت  شجزئیات اندکی ،تاریک است بشدت با اینکهای  نامند. چنین سوژه می «ضدنور -

 

   (Atmosphere) «فضا » /« اتمسفر»

، گیریم،   صیحنه، لبیاس   یاشیا ،دکور ی واسطهه ه بک)تصویر( یا خصلت و جلوه عمومی صحنه  (Mood)«حس و حال»

 شود. نامیده می« اتمسفر»یابد،  نگ، نورپردازی و سایر عناصر بصری شکل میر

 

  (Modeling) «نمایی برجسته»

  ، اطالق می شود.آید پدید میو تعامل نور و سایه هم نشینی  در اثرسه بعدی موضوع که  ی هاین اصطالح به جلو   

 

  (Lighting ratio)نسبت نورپردازی 

بین شدت نورهای اصلی  است و مقایسه ای است« نسبت نورپردازی موضوع»این اصطالح، عنوان دیگری برای مفهوم    

 بر اساس موارد زیر تنظیم می شود:« نسبت نورپردازی» و پرکننده.

 اتیو یا دوربین تصویربرداری(گتصویر )کنتراست ذاتی ن ی هکنند کنتراست ذاتی مدیوم ثبتالف(     

 زیکنتراست صحنه پیش از نورپرداب(     

 اندازه نماج(     

 برداری نظر مدیر فیلم مورد ی هجلود(     

 

هرکیدام   (سیاه و سیفید ییا رنگیی   ) پزیتیو یا های خام اعم از نگاتیو تصویر است. فیلم ی هکنند ثبت م، مدیومورد اولین   

)دامنیه  لتیتییود   ،عنوان مثال، فیلم رنگی ریورسال نسیبت بیه نگیاتیو سییاه و سیفید     ه های خاص خود را دارند. ب ویژگی

از ریورسال نییز   SDی ویویددوربین های  بسیاری ازدارد. ی راتر بیش تر و توانایی ایجاد کنتراستِ کمپذیرش کنتراست( 

   .دنده کنتراست از خود نشان میهای نورپردازی پر تری در موقعیت د و انعطاف کمنکمتر دارلتیتیود 

نگ رهای خارجی و داخلی از حیث  است. صحنه نورپردازی اجرایپیش از صحنه ، کنتراست ذاتی و اولیه ورددومین م   

لوکیشن داخلی، ممکین اسیت مبلمیان تییره، دیوارهیای سیفید و       . در یک هستندهای خاکستری بسیار متفاوت   و ارزش

شود. بیه    باید پایین باشد تا کنتراست کم «نسبت نورپردازی»درچنین موقعیتی  .پنجره های درخشان وجود داشته باشد

ری بیردا  کنیم باید بیه هنگیام فییلم    لباس بازیگران انتخاب میو هایی که برای دکور  همین دلیل است که درخشش رنگ

تیوانیم از نیورپردازی    گیاه میی   ای داشته باشیند آن  موجود در صحنه بازتاب نور کنترل شدهی . اگر همه اشیابررسی شود

 بدون آنکه جزئیات را از دست بدهیم. ،تری استفاده کنیم دراماتیک
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نمیای بیاز خیارجی    عنیوان مثیال، در ییک    ه نسبی نما )و مقدار سایه موجود در نمیا( اسیت. بی    ی ، اندازهوردسومین م   

(Exterior Long Shot) اهمیت کمیی   ،دور ایستاده است قرار دارد  در فاصلهای که زیر چانه فردی که  های تیره سایه

که اگر فرد به سمت دوربین حرکت کند و در نمای کلوزآپ قیرار   درحالی ،)تأثیر زیادی در کنتراست تصویر ندارند( دندار

 د داشت.نو در کنتراست کامالً تاثیر خواه دنشو میها عنصر قابل توجه و پراهمیتی از صحنه محسوب  گیرد، این سایه

ها به محدوده نوردهی مورد نظیر   شود که سایه ای انتخاب و تنظیم می نور پرکننده به گونه مقداردر جریان نورپردازی،    

تیر کنید. مقیدار نیور      سازد و کنتراست را کمروشن تر ها را  آنشود تا  ابانده میتهای صحنه  برسند )نور پر کننده به سایه

تیر   یعنی چقدر روشن ،ای نوردهی شوند ه محدودهچها در  د که ما در نظر داریم سایهشو پرکننده بسته به این انتخاب می

نسیبت   ،عنوان مثیال ه ب .شود و باالتر بیان می 4:1،  3:1،  2:1 به صورتپردازی ثبت شوند(. نسبت نوراند  از آنچه بوده

 دو اختالفِ یعنی یک استاپ دیافراگم بین این ،روشنایی دارد« نور اصلی» نصف « نور پرکننده»به این معناست که  2:1

 وجود دارد.شدت 

 :سنجش نسبت نورپردازی روش

مت سی نورسنج را مسیتقیماً از مکیان سیوژه بیه      گیریم. برای این کار کالهکِ ابتدا تنها شدت نور پرکننده را اندازه می   

در حیین   ،دهییم  گیریم و سنجش را صورت می کند( می می ایجادکننده ژکتوری که نور پروپرمنبع یا ) منبع نور پرکننده

بیه همیین   . سیپس  شیویم  به کالهک نورسنج میی یا سایر نورها انجام این کار با دست مانع از تابیدن پرتوهای نور اصلی 

شیوه نورسنج را در مکان سوژه قرار می دهیم و کالهک آن را به سمت منبع نور اصلی می گیریم و شدت نیور اصیلی را   

مشیخص  « : نور پرکنندهنور اصلی » به شکل نسبتِ «نسبت نورپردازی»به تنهایی می سنجیم. با مقایسه مقادیر حاصله، 

بییان میی کننید. بیرای     « ( : )نیور پرکننیده(  نور پرکننیده  +نور اصلی )» گاه نسبت نورپردازی را به شکل نسبتِمی شود.

 محیل نورسنج را در سپس و شدت نور پرکننده را به تنهایی می سنجیم  ابتدا به این شیوه، «نسبت نورپردازی»محاسبه 

الهک نورسنج به سیمت  ای که ک به گونه ،گیریم تابد می جا می ی که هم نور پرکننده و هم نور اصلی بداننقطه اسوژه در 

نتیجیه حاصیله    ،کنییم  دهیم. مقادیر حاصل از این دو نورسنجی را با هم مقایسه میی  و سنجش را انجام میباشد بین ورد

 . خواهد بود «نسبت نورپردازی»همان 

 

 [Photography   Director Of(DOP)]  برداری مدیر فیلم

برداری مسئول نظارت  . مدیر فیلمفیلم یا ویدیو است ی تصویر به طریقهت ببرداری، فردی است که مسئول ث مدیر فیلم   

همچنیین  هیا، لنزهیا، فیلترهیا و فییلم خیام و       ، انتخاب دوربینر، رنگ تصاویبندی بر نورپردازی دکور یا لوکیشن، ترکیب

تداوم سیبک، کنتراسیت   نظارت بر حفظِ  مسئول برداری دوربین است. از آنجا که مدیر فیلم و حرکات  چیدمان ،تنظیمات

گیییرد کییه  فییرد دیگییری قییرار مییی ی هکییار بییا دوربییین بییر عهیید و وظییایف متعییدد دیگییری نیییز دارد، اسییت  و رنییگ

 شود.  نامیده می (Camera man«)بردار فیلم»

 

 (Lighting director) مدیر نورپردازی

  .ویدیویی استردی است که عهده دار و مسئول نورپردازی تولیدات فمدیر نورپردازی،    

 

    (Chief lighting technician) نورپردازیارشد تکنسین 

 برداری است .  مدیر فیلماز  ، بعدمهم در گروه فیلمبرداریکه دومین فرد است  Gaffer معادلاین اصطالح    
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     (Electrical crew) گروه برق 459

کیار   Gafferها هستند و زیر نظر  و وسایل مرتبط با آن نورپردازیمنابع و تأمین برق استقرار  مسئول گروه برق راداف   

 کنند .  می

 

   (Electrical assistant) ار برقتیدس

 کند. کمک می... و  هاژکتوروکشی، نصب پر کابل درکارها  و برق Gafferاعضای گروه برق است که به  یکی از   

 

   (Lamp operator) متصدی المپ

آرک پروژکتورهییای ]هییای ذغییالی قییدیمی  و تنظیییم آرک کنتییرلبییرای در سییالهای دور کنسییینی بییوده اسییت کییه ت   

ه هیای ذغیالی بی    داده اسیت: آرک  گونیه انجیام میی    را اینوظیفه ی خود شده است و  تربیت می [(Carbon arc)کربنی

 رکنند. د از هم قرار دارند نور ایجاد می نزدیکی ی در فاصلهکه برقراری یک قوس الکتریکی بین دو میله کربنی  ی واسطه

الکتریکیی از  می یابد و قوس ها افزایش  و در نتیجه فاصله آنمی شوند و کوتاه می سوزند ها  تدریج این میلهه حین کار ب

بار بیا نزدییک کیردن دو میلیه کربنیی فاصیله        هر چند دقیقه یک «متصدی المپ»شود.  و چراغ خاموش می رود میبین 

های ذغالی اتوماتییک   . با ساخت و گسترش آرکماند و در نتیجه چراغ روشن باقی می رددا را همواره ثابت نگاه میدو  این

ای  هیای تخلییه   المیپ  رواجو در قیدم نخسیت   ( رفتپذی ها به شکل خودکار صورت می های کربنی در آن )که تنظیم میله

HMI از بین رفت.   «متصدی المپ»نیاز به  ،در قدم دوم 

 

                                                          (Gaffer) «نور اولدستیار » / «تکنسین ارشد نورپردازی»

گویند. تأمین، نصب و اسیتقرار، راه   می  Gafferاصطالحاً «ردازیورپتکنسین ارشد ن»در گروه تولید فیلم یا ویدیو، به    

  Gafferبیرای تیأمین روشینایی صیحنه زییر نظیر      ژکتورها و منابع برق وها، پر المپ ی اندازی و نگهداری و کنترل همه

 .  داردگیرد و چندین دستیار  می برداری گیرد. او دستور کار خود را از مدیر فیلم صورت می

 :  عبارتند از  Gafferوظایف 

هنگیام نیورپردازی خواهنید    بیه  مشکالت احتمالی کیه  امکانات، ظرفیت ها، وضعیت برق و از حیث ها  ی بررسی لوکیشن 

 .داشت

   .کاری برداری و مدیر تولید و آماده ساختن طرح نورپردازی و دستورالعمل برق ی مشورت با مدیر فیلم

سیت ییا   ژکتورهیا بیر روی دارب  ونصیب پر   های مختلیف،  نورها در موقعیتمنابع درباره چیدن کارگرهای فنی ی مشورت با 

 .ای متحرک اتومبیل و سایر مواردها برای نماهرنومنابع ، چیدن سقف

تصیحیح رنیگ ییا     ،فییوز کننیده  ینور، استفاده از میواد د منابع موقعیت قرارگیری  ی در زمینهرقکاران ی مدیریت بر کار ب

 .تغییرات مورد نیاز

، نشیود تفاده شیود ییا   سی ا ییا دیمیر    از تیوری  ،فیالد ییا اسیپات باشیند    ها  اینکه چراغبر ها و نظارت  ی سنجش نور صحنه

 . شوندژکتورها و سایر تجهیزات چگونه آرایش یابند و نسبت به هم متوازن وپر

هیای   ( ، محدود کنندهNets)ها (، توری(Flagها در زمینه محل قراردهی پرچم کارگرهای فنیی مدیریت و نظارت برکار 

   .فیوز کنندهیهای د ( و قابCuttersنور)

   .تعیین دیافراگم مطلوب هر صحنه وها  صحنهسنجی نوردهی  ی در برخی مواقع
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 .خاصهای  موقعیتی  بردار و دستیاران کارگردان درباره ، فیلمبرداری ی مشورت با مدیر فیلم

حرکت ابرها یا تغیییر نیور   نظیر  کند، تغییر می کارشرایط برداری  ی تحت نظر داشتن صحنه در مواقعی که در حین فیلم

 .خورشید

مشاهده مشیکالت احتمیالی    بردار یک فرد باشند، نظارت بر وضعیت کل صحنه برای ی و فیلمبردار ی وقتی که مدیر فیلم

 است.   Gafferاز وظایف

 .  جلسات نمایش ویدیوییبرگزاری های روزانه یا  ی در صورت امکان، کمک به نمایش راش

 

 [Best boy (Best girl)] دستیار دوم نور

 بیا اصیطالحاتی نظییر برقکیار دوم      Best boyشیود. اصیطالح   اطیالق میی    Gafferار اصیلی یاین اصطالح به دسیت    

(Second electric )یا بطور خالصه (Second)  وظیایف   .مترادف است «ار تکنسین ارشد نورپردازییدست»یاBest 

boy  : عبارت است از 

   .کتریکی و نگهداری ابزار الکتریکیتقسیم بار ال  کشی، کابل  کار انداختن ژنراتور،ه شامل ب یکارهای برقتمام ی انجام 

کیاری   جیدول  یین فیرد همچنیین وظیفیه انتخیاب و در     ا  ی نظارت مستقیم بر کار گروه نورپردازی. در تولییدات بیزرگ،  

 پر شده باشد را بر عهده دارد.   ها آنهای ساعت کاری  ن و نظارت بر اینکه برگهاراقراردادن برقک

رییزی   تجهیزات نیورپردازی میورد نییاز توسیط گیروه تولیید و برنامیه        ی پیگیری تهیهدادن به تجهیزات و شکل ی سر و 

بگویید کیه چیه نورهیایی      Gaffer تواند بهبباید   Best boy.ردستیکارگیری این تجهیزات توسط افراد زه چگونگی ب

 . استاستفاده شده و چه نورهایی هنوز موجود 

 او همچنین مسئول بار سازی صحنه از حیث نورپردازی است. آمادگی برای تدارک و آماده  Best boyی از جمله وظایف

 زپایان روز است. در تولییدات بیزرگ بسییاری ا     ت نکات ایمنی دریپردازی به ماشین حمل وسایل با رعاورزدن وسایل ن

ایسیتد و برگیه    ماشین حمل بیار میی  تنها داخل   Best boyگیرد و می کار سوم یا چهارم صورتوسیله برقه این کارها ب

 کند. پر میرا کار 

  

            (Grip) فنی گرکار

بیرداری را   دار کارهای زیادی در صحنه است. او ممکن است تجهییزات نیورپردازی و فییلم    فردی است که عهده ،گریپ   

بیرداری حرکیت دهید. گرییپ      حیین فییلم  ریل بچیند و دالی را در   ها را آماده کار نماید، صحنه را آماده کند، آن وحمل 

سیازد. گرچیه    را آمیاده و مسیتقر میی   ها  ابزارهای نگهدارنده دوربین و سازد معموالً تجهیزات نگهدارنده نور را  مستقر می

برخی استقرار رییل و   مثالً ،دهند می ای انجام طور مشخص کارهای ویژهه ها ب برخی از آن، حریف هستند فن ها همه گریپ

 لی را بر عهده دارند. حرکت دا

 

Cinematographer        

 است .  «برداری مدیر فیلم» این اصطالح معادلِ   

 

 :/با اندکی تغییر(انتخاب و ترجمهمنبع )

Film & video lighting terms & concepts, Richard k.ferncase, Focal press, 1995 
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    رفتارهای نور در محیط مادی         

                                  
 شناخت دقیق رفتارهای نور در محیط های مادی راهنمایی موثر در نورپردازی سطوح است.    

شود در لحظه ورود به محییط   وارد آب یا شیشه نظیر دیگری محیط به اگر ٬نوری که از درون هوا در حال گذر است   

 تغییر خواهد کرد:شکل سه به  سه گونه رفتار خواهد داشت، یعنی دوم

 .شود می (Reflection)«منعکس»نور بخشی از الف(     

 .شود می (Absorbtion)«جذب»نور بخشی از ب(     

در حییین عبییور از محیییط دوم نییور بخشییی از ممکیین اسییت  ،اگییر محیییط دوم شییفاف یییا نیمییه شییفاف باشیید ج(    

 کند. پیدا (Refraction)«شکست»

 

 (Reflectionانعکاس)

سیطح  پرتوی نیوری کیه بیر     شود. می نامیده «Normal» خط ٬خطی فرضی که عمود بر سطح منعکس کننده است   

 ٬شیود  میی  شود.این نور وقتیی از سیطح مینعکس    می ( نامیدهIncident ray)«تابنده پرتوی» ٬دتاب میمنعکس کننده 

 شود. مینامیده  (Reflected ray)«بازتابیده پرتوی»

 اگیر .یافیت  خواهید  انعکیاس  نییز  راستا همین در ٬بتابد منعکس کنندهبر سطح  Normalاگر نوری هم راستا با خط    

 انعکیاس  درجیه  39ی  هزاویی  همان با ٬بتابد منعکس کننده سطح برنرمال  خط به نسبت درجه 39 مثال ی هزاوی با نوری

  .(91 تصویر)نرمال  خط دیگر سمت در البته ،یابد می

            

 
 11 تصویر

    بریم: می اپتیک پی ی هبه دو قانون پای در اینجا   

 .(i = r) بازتابش برابر است ی هزاوی باتابش  ی هالف( زاوی    
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 .دارند قرار صفحه یک در سه هر «نرمال خط» و «بازتابیده پرتوی» ٬«پرتوی تابنده»ب(     

    

در سطوح صیقلی یا آینه ای مصداق کامل دارد. در سیطوح میات ییا بافیت دار هرچنید همچنیان درصید         دو قانون باال  

از پرتوهیا در   یتابش، سیطح را تیرک میی کننید امیا درصید       ی هزاویبیشتری از پرتوهای نور بازتابیده با زاویه ای مشابه 

  منعکس و پراکنده می شوند.نیز زوایای دیگری 

 

پرتوی تابنیده بیا    .باشدقرار گرفته ای  در برابر آینهنرمال خاص نسبت به خط ای  با زاویه موضوعیکه  دفرض کنیحال    

شیود.اگر   میی  از سیطح آینیه مینعکس   r  ی هزاویده با یتابد و پرتوی بازتاب می بر سطح آینهنرمال نسبت به خط i  ی هزاوی

این تصویر در ورای سطح آینه )پشت  بیند. می را در آینه موضوعتصویر  ،ده قرار داشته باشدیابچشم در مسیر پرتوی بازت

 دارد: مهم  ویژگیچند شود و  می آینه( پدیدار

 .(93 تصویر) آینه استتا سطح  موضوعبرابر با فاصله  دقیقاً فاصله تصویر از سطح آینهالف(     

 

 

 
 10 تصویر

 

 را تصویری چنین ٬نیست قابل تشکیل )و دیده شدن(در مقابل آینه فرضی که این تصویر بر روی سطحی  از آنجاب(    

 رؤییت قابیل تشیکیل و   فرضیی  سیطحی  بر روی  که اگر تصویر در حالی ،گویند می (Virtual image)«مجازی تصویر»

 گویند. می (Real image)«واقعی تصویر» ،نه آب ٬باشد

 شود. می ( نامیدهErect)«مستقیم» است و به همین دلیل، وارونهغیرِ تصویر ج(     

 Unity)«تصییویری بییا بزرگنمییایی برابییر»را   رو آن از اییین ،نیسییت موضییوعاز  تییر کوچییکتییر یییا  تصییویر بییزرگد(    

magnification) چپ و راست»تصویر  ،در ضمنو  ندنام می»(Laterally invertedاست )،     یعنیی آنچیه در سیمت

 .(92تصویر) برعکسشود و  می در سمت چپ تصویر دیده ،قرار دارد موضوع راست
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 (  Refrection)شکست

 باعیث  اتفیاق  ایین  .شیود  میی  کیم  سیرعتش  ٬شیود  می ...( و شیشه ٬)آبتر  وارد محیطی غلیظاز هوا وقتی پرتوی نور    

 عبیور  مذکور محیط از کامال نور پرتوی اگر.شود منحرفنرمال  خط سمت به غلیظ محیط به ورود با نور یپرتو که شود می

 نیور  پرتیوی » ایین  .شیود  میی  دور نرمیال  خیط  از هیوا  بیه  ورود و غلییظ  محییط  از خیروج  بیا  ٬شودهوا کند و مجددا وارد 

جیا شیده   ه بی  اما نسبت به آن قدری جیا  ،( موازی استIncident  ray)«ورودیپرتوی نور »( با Emergent ray)«خروجی

 .(93تصویر) است

 
 13 تصویر
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پرتوی نوری کیه   ؛(Incident ray)«تابنده نورپرتوی » ٬می شود ...( و آب ٬محیط مذکور )شیشه واردپرتوی نوری که    

و پرتوی نیوری کیه    (Refracted ray)«یافته شکست نور پرتوی» ٬شود می به هنگام عبور از محیط مذکور دچار شکست

 شود. می ( نامیدهEmergent ray)«خروجی نور پرتوی» ٬شود می نظر خارج از محیط مورد

بیا  « یافتیه  شکسیت  نیور  پرتوی»که  ای ( و زاویهi)«تابشی  هزاوی» ،داردنرمال با خط « تابنده نورپرتوی »که ای  زاویه   

   .شود می نامیده (r)«شکست ی هزاوی» ،داردنرمال خط 

 ضیریب ( خاصی دارد.این Refractive index)«شکست ضریب» ٬(Transparent medium)«محیط شفاف»هر    

در نظیر   1.0هیوا را  « شکسیت  ضیریب »اسیت.اگر   sin rبیر   sin iحاصل از تقسییم   ،شود می نشان داده  µکه با نماد 

  است. 1.7تا  1.5شیشه  «شکست ضریب»و  1.3 آب «شکست ضریب» ٬بگیریم

 ضخامت» ٬«شیشه شکست ضریب» نور خروجی از شیشه نسبت به نور بازتابنده بر شیشه به یجایی پرتوه میزان جاب   

  وابسته است. «نور بر شیشه تابش ی زاویه» و «شیشه

 .(99تصویر) ارد شود بدون شکست خارج خواهد شدبه محیطی ونرمال نور تابنده هم راستا با خط  یاگر پرتو   

 

 
 11 تصویر

 

 .دارند قرار صفحه یک در سه هر «خروجی نور یپرتو» و «یافته شکست نور یپرتو» ٬«پرتوی نور تابنده»   

 

 (Critical angleزاویه خاص)

 بیه  پرتو این ٬درجه داشته باشد 31 ی هزاوینرمال با خط )یا سایر محیط های شفاف( شیشه  نور ورودی بهاگر پرتوی    

 Grazing«)سیی مما خیروج » پدییده،  ایین .نمیود  خواهید  حرکیت  شیشیه  سیطح  بیا  ممیاس  ،شیشیه  از خیروج  هنگام

emergence )ی خاص زاویه» ،درجه 31ی  و زاویه»(Critical angleنامیده ) (93 تصویر) شود می. 
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 ی هزاویی )بییش از   درجیه  31بیش از ای  زاویهنرمال با خط شیشه )یا سایر محیط های شفاف(  نور ورودی بهپرتوی اگر    

 Internally)«داخلیی  انعکیاس » ٬یابد کیه بیه ایین پدییده     می بلکه انعکاس ،شود اص( داشته باشد از شیشه خارج نمیخ

reflection(97تصویر) شود می ( گفته. 

 
 17 تصویر

 

 (Absorbtionجذب نور)

تابید کیه    میی  یا وقتی نور بر سیطحی  ،آن کم یا صفر است «قدرت عبوردهندگی نورِ»تابد که  می وقتی نور بر سطحی   

روشین تیرین،    حتی ،سطوح اغلب درالبته  شود. می جذب نور از زیادی بخش ٬آن کم یا صفر است« قدرت بازتابش نورِ»

   جذب خواهد شد. نور از درصدی نیز سطوح ترین شفافبراق ترین و 

 

 :)ترجمه( منبع

The technique of the television cameraman, Peter jones، Focal press, 1972 



 

 

466 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

 

    سه قانون مهم در خصوص رفتار نور 
 

در تکمیل موضوعِ رفتارهای نور در محیط های مادی، به قوانین مهمی کیه در همیین زمینیه وجیود دارد اشیاره میی          

 .این قوانین عبارتند از:نورپرداز را بهبود بخشدای  حرفه تواند عملکرد می این قوانینشناخت کنیم. 

 

 زتابشتابش و بابرابری زوایای قانون  الف(

 عبیارت ه بی  .کنید  می ترک را موردنظر سطحو  یابد می بازتاب زاویه همان با ٬بر سطحی مفروض بتابدای  نور با هر زاویه   

 کیه  فرضی خطی، آورید نظر در را مفروض سطحی .بود خواهد برابر آن بازتابش ی هزاوی با نور تابش ی هزاوی همواره بهتر

 تابد می سطحاین بر نرمال نسبت به خط  معیّنای  زاویهوقتی نور با  نامند. می Normal خطرا  باشد عمود سطح این بر

در ایین   (.r=  بازتیابش  زاوییه ) میی کنید   تیرک  رامذکور  سطح نیزنرمال  خط به نسبت زاویه همان با ٬(i)زاویه تابش =

 هصیفح  ییک  در سیه  هر سطح از بازتابیده یپرتو ونرمال  خط ٬تابیده بر سطح یپرتو در ضمن، خواهد بود و r=i ،حالت

 قرار دارند.

 توان: می با شناخت این قانون به سادگی   

 ٬روشن٬ صیقلی سطوح روی از را ناخواسته انعکاسات ٬سطح موردنظر ی هزاویتابش نور یا با تغییر  ی هزاویبا تغییر  -    

 کرد. حذف (شیشه مثل) شفاف یا شفاف نیمه

را بیه  نور پروژکتیوری  وقتی  ،عنوان مثاله ب .کردبه هر ناحیه از صحنه هدایت تر  را به شکلی دقیق انعکاس یافتهنور  -   

ی تیر  کیم که هر قدر نور را با زاویه  خواهیم دانست ،نوری انعکاس یافته صحنه را روشن کند به صورتتابانیم تا  می سقف

تیری بیه پروژکتیور را روشین خواهید کیرد و        آن( بتابانیم نور انعکاس یافته ناحیه نزدییک  نرمال)و خط  نسبت به سقف

 برعکس.                   

در سطوح صیقلی و آینه ای به شکل کامل و در سیطوح میات و بافیت دار بیه      «تابش و بازتابشبرابری زوایای قانون »   

       شکلی نسبی مصداق دارد.

    

 قانون عکس مجذور فاصله ب(

 بلکیه  ،شیود  نمیی  نصیف  تابید  می سوژه بر که نوری میزان ٬یابد  برابر افزایش دوموضوع منبع نور تا  ی ههر بار که فاصل   

 موضیوع  از منبیع  ی هفاصل دومِ توان نسبت به ،تابد می موضوع بر که نوری شدت دقیق، تعبیره ب .شد خواهد چهارم -یک

   .یابد می کاهش

 شیانزدهمِ  -ییک  بیه  تابید  میی  سیوژه  بر که نوری شدت ٬برابر شودچهار  موضوعمنبع نور تا  ی هبدین ترتیب اگر فاصل   

 دوانیدازه   شیدت نیور بیه    ،کنیم می دو برابرموضوع را منبع نور تا  ی ههر بار که فاصل بنابراین .یابد می کاهش قبل میزان

 کند. دیافراگم افت می استاپِ

 در خصوص منابع نوری که پرتوهای واگرا دارند به شکل کاملتری مصداق دارد. «قانون عکس مجذور فاصله»   
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  .«کسینوس زاویه تابش»با است سطح متناسب هر شدت نور بازتابیده از    

دانیم کیه   می .ی تابش آن صفر درجه خواهد بود بر سطحی بتابد، زاویه Normalاگر نور هم زاویه و هم راستا با خط    

ممکین   حیداکثر مقیدارِ   ،است و در نتیجه در این حالت شدت نور بازتابیده از سطح «یک»صفر درجه،  ی هزاویکسینوس 

 خواهد بود.

دانییم کیه    می درجه خواهد بود.نود Normal  خط به نسبت آن تابش ی هزاوی ٬از کنار بر سطحی بتابد اگر نور دقیقاً   

 ممکین  مقیدارِ  حیداقل  سطح از بازتابیده نور شدت حالت این در نتیجه در و است «صفر» ٬درجهنود  ی هزاویکسینوس 

 .بود خواهد

 مقداری ،سطح از بازتابیده نور شدت نتیجه در و «یک» تا «صفر» بین تابش ی هزاوی کسینوس ٬در سایر زوایای تابش   

 45تیابش   ی هبه عنوان مثال، اگر زاویی  خواهد بود. ممکن( ین مقدارِتر کمن و یتر بیش بین) الیه منتها دو این بین معیّن

درصید   30 ،صفر درجیه  تابشِ ی هزاوینسبت به  از سطح نور مقدار بازتابش (،است 0.7درجه  45کسینوس ) ه باشددرج

 .بود خواهد تر کم

سطح مورد نظیر را ثبیت میی     Normalبا این فرض تعریف شده است که دوربین همراستا با خط « قانون کسینوس»   

 کند.
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   انعکاس نور در سطوح  
 

بیر روی سیطوح و    نیور  شیدید هیای   انعکیاس شکل میی گییرد،   ها  هنصح اشکاالت نورپردازی که در بسیاری از یکی از   

 زیر توصیههای  روشها  این انعکاس شوند. برای حذف یا کنترل می دیده جزئیاتبدون بافت و  سفید و اغلبست که اشیا

 شود:   می

 (نور تابش ی هتغییر زاوی)منبع نور  تغییر موقعیتالف(     

 سافت کردن نورب(     

 )شمع( نظیر پارافین جامدای  کننده مات ی هکننده یا هر ماد وسیله اسپری ماته مات کردن سطح بج(     

 قرارگیری سطح ی هزاویتغییر د(     

 دوربین ی هزاویتغییر ( ھ   
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       کنترل منابع کاربردی                     
 

منیابع  »شیده انید،   سیاخته  زنیدگی   رف عیادیِ اکه برای روشن ساختن اماکن واقعی و برای مصآن دسته از منابع نور    

ا دکیور  فییلم یی   ی ههرچنید بیرای نیورپردازی صیحن     ( نامیده می شوند. این منابع نورPractical sources)«کاربردی

کیار  ه نورپردازی در فرایند نورپردازی فیلم و ویدیو بی  اما گاه در کنار پروژکتورهای حرفه ایِ تلویزیونی ساخته نشده اند،

 می روند.

می تابد و مورد اسیتفاده قیرار میی     قابقرار دارند و تنها نورشان به داخل  قاب تصویرخارج از  اغلب «منابع کاربردی»   

پرسیش مهمیی   قیاب تصیویر   کاربردی در  ابع. در صورت قرار داشتن منهستند قاب تصویرگاه داخل این منابع اما  ،گیرد

 مطرح خواهد بود:

 آنکیه  بیرای  ،شود می دیدهقاب تصویر  در...(  و خانگی المپ ٬مطالعه چراغ ٬آباژور )مثالً وقتی یک منبع نور کاربردی   

 توان کرد؟ می چه ،دننشو ثبت روشن حد از بیش آن اطراف نواحی و منبع خودِ

 

 پاسخ این پرسش، عمل به توصیه های زیر است:    

منبع کیاربردی. بیه عنیوان مثیال، اگیر هنرپیشیه ای در        نوریِ ی هجلو و تقلید ای استفاده از پروژکتورهای حرفهالف(    

پروژکتوری حرفه ای را خارج از قاب تصویر به گونه ای مستقر کنییم و نیور    می توانیم ،تصویر کنار آباژوری نشسته است

آن را از  زاویه ای به چهره بتابانیم که بیننده تصور کند نور چهره هنرپیشه از آباژور تامین شده است.در این حالت چون 

آباژور بیا   ،نتیجهکه در اده کنیمبسته تری استف از دیافراگم یممی توان ،پروژکتور حرفه ای بیشتر از آباژور است نور شدت

 .متعادل و قابل قبولی ثبت می شود)نوردهی( روشنایی

نیور  »( ییا شیدت   Base light)«صیحنه  ی هنیور پایی  »شیدت   الیف مقیدور نبیود،    ی هب( در صورتی که انجام توصیی    

دیافراگم بسیته   ثبت تصویر با .نماییمی استفاده تر از دیافراگم بسته یمبتوان ( را افزایش می دهیم تاKey light«)اصلی

 روشنایی)نوردهی( متعادل و قابل قبولی ثبت شود.شود که منبع کاربردی با  می باعث

مناسیب  روشینایی)نوردهی( آن  نظر تا جایی که  مورد کاربردیِ و کاهش نور منبع (Dimmer)«دیمر»استفاده از ج(    

 توصیه های الف یا ب به عنوان ترفندی تکمیلی موثر خواهد بود.شود.البته این کار در صورت عمل به 

ییا  آن پنهیان اسیت   پشت کالهیک  که آباژور المپ  مثل) شود دیده نمی منبع کاربردیِ ب المپِدر صورتی که حباد(    

 پلیمیرِ »ییا   «اسیتات »از جینس   NDفیلتیر   ،المپ توان دور حبابِ می ،(قرار داردآن پشت کاسه که چراغ مطالعه المپ 

تنگستن باید توجه داشت که فیلتر و حباب المپ نباید به هم چسیبیده   های البته در مورد المپ پیچید.« مقاوم به گرما

 البته این کار در صورت عمل به توصیه های الف یا ب به عنوان ترفندی تکمیلی موثر خواهد بود. باشند.

 

اسیتاپ   1.5تیا   1 را به گونه ای تنظییم میی کنییم کیه     کاربردی عمنببا رعایت توصیه های فوق، روشنایی)نوردهی(    

 باشد. از دیافراگم انتخابی )دیافراگم حاکم(تر روشن 
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   پروژکتور باالی دوربین 
 

تیوان از   کیه میی  است تعبیه شده  «Hot shoe»به نام  های تصویربرداری، محلی ی باالییِ اغلب دوربین روی دستهبر 

ی تصویربرداران خبر ییا   پروژکتورهایی عمدتاً مورد استفادهچنین   روی دوربین نصب کرد.را طریق آن پروژکتور کوچکی 

فیرد   عنوان مثیال، به  د که امکان نورپردازی وجود ندارد.شون هایی به کار گرفته می و در موقعیتاست های مستند  برنامه

 یهیای چنیین پروژکتور مقابل دوربین قرار دارد را می تیوان بیا   تاریک شدت بای کامالً یا  در صحنهکه  مصاحبه شونده ای

 .نورپردازی نمود

در تصیویر  را زییر  ممکن است اشیکاالت   (Hot shoeنصب شده بر روی  استفاده از پروژکتور باالی دوربین )پروژکتور   

 :کند ایجاد

جلیوه  عد و بافت چهره در تصویر کم تابد، بُ می  نور تقریباً هم راستا با محور لنز به چهره ،که در این حالت آنجا ازالف(    

عدی طبیعی و خوشایند و بافتی لطیف و زیبا داشته باشد، ایین تغیییر ناخوشیایند    شونده بُ مصاحبه  اگر چهره.دکرخواهد 

 .خواهد بود

  نمود چهیره است،  (Hard)«سخت»، کامالً یا نسبتاً  ی آن ازهبه دلیل کوچک بودن اند پروژکتورنوع چون نور این ب(    

 .در تصویر چندان لطافت نخواهد داشت

 ی تیابش نیور باشید    بازتر از دامنه ،ی دیدِ لنز ی تابش نور این نوع پروژکتور محدود است و ممکن است زاویه دامنهج(    

ییا   Medium Shot در نمیای  ویژگی باعث می شود کیه .این استفاده می کنیم( Wide angleاز لنز زمانی که ̋ )مثال

Knee shot  ی  جلیوه مانید و  ب بیاقی ی بیدن تارییک    و بقییه شیود   دیدهروشن او ی  هو قسمتی از باالتنفرد صورتِ تنها

 .شودناخوشایندی حاصل 

ی دوربین )و در نتیجیه پروژکتیور( بیه     اما به دلیل نزدیک بودن فاصله ،کمی داردشدت هر چند این نوع پروژکتور د(    

ه کنیم. ثبت تصیویر بیا دییافراگم    ای استفاد مجبوریم از دیافراگم بسته ،در نتیجه وتاباند  چهره، نور شدیدی به چهره می

 شود. دیدهخیلی تیره در تصویر   هزمین بسته باعث می شود که پس

هیای شیدیدِ نیور     ، استفاده از این نوع پروژکتور بازتیابش )همراستا بودن نور با محور لنز( ابش نوری ت به دلیل زاویه( ھ   

(Specular hightights )کند. ها و ...( ایجاد می گونهمختلفِ صورت )پیشانی، نوک بینی،  های در قسمت 

 .خواهد شدشونده عینک داشته باشد، انعکاسِ نورِ پروژکتور در عینکِ او دیده  مصاحبهبازیگر یا فرد اگر و(     

 

استفاده نشود و با پروژکتورهیای    حد امکان از این نوع پروژکتورگیری از بروز چنین مشکالتی، بهتر است تا  برای پیش   

عمل های زیر  توصیهبه به استفاده از آن هستید،  اما اگر به هر دلیل مجبور ؛معمولِ جدا از دوربین چهره نورپردازی شود

 :تا حداقل بخشی از اشکاالت فوق برطرف شود کنید

کنیید تیا چهیره در     (Soft)«نیرم » ٬(Diffuser)«کننیده  فیلتر نیرم »گیری از  هرهاین پروژکتور را با ب حتماً نورالف(    

 تر جلوه کند. تصویر لطیف

 تارییک،  ̋، در صیحنه هیای نسیبتا   در واقیع ، شدت نور پروژکتور را کم کنید.Diffuserیا  NDبا استفاده از فیلترِ ب(    

به عنوان نیورِ خفییفِ کمکیی چهیره را قیدری      تنها دیافراگم باید متناسب با روشناییِ صحنه تنظیم شود و نور پروژکتور 
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 اساس شدت آن تنظیم شود و زیاد بودن شدت آن در چنین حالتی چندان مهم نیست.  

یا ی تابش نور پروژکتور منطبق  با دامنهآن ی دید  که زاویه (انتخاب کنید «نمایی  اندازه» و)از لنزی استفاده کنید  ج(   

کنید و تیا    غیییر میی  هیا ت  ی تیابش نیور آن   از آن محدودتر باشد. البته نوعی از این پروژکتورها نیز وجود دارند که دامنیه 

 .شود می متناسبلنز دید   نما و زاویه  حدودی با اندازه
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   چند دوربین»و « تک دوربین» تولیدِ یها  شیوه  نورپردازی» 
 

ی  شییوه »بیا نیورپردازی بیرای     هیایی تفیاوت   «با ییک دوربیین   (یبردار فیلمتصویربرداری ) ی شیوه»نورپردازی برای    

 تند از:ها عبار این تفاوتمهمترینِ  .دارد «زمان با چند دوربین هم)فیلمبرداری( تصویربرداریِ

 

 و «نیور اصیلی  » تفاوت شدتِ بهرو به رو هستیم. این مفهوم « نسبت نورپردازی»در نورپردازی با مفهومی به نام الف(    

خواهید بیود. معمیوال در     تیر  بییش کنتراست سایه ها تیره تر و تر باشد،  باال. هر قدر این نسبت اشاره دارد «کنندهرنور پُ»

 پایین تری نورپردازی می شود تیا در پیالن  « نسبت کنتراست»صحنه با ، «زمان با چند دوربین برداری همفیلم»ی  شیوه

هرچنید چنیین    ناخوشایندی ایجاد نکند. ی همی شوند، تیره بودن سایه ها جلوهایی که هم زمان از زوایای مختلف ثبت 

بیویژه   ،ورپردازانخی ناما بر ،رویکردی در نورپردازی همواره مورد توجه نیست و در بسیاری از تولیدات رعایت نمی شود

 تلویزیونی به آن پایبند هستند.   برنامه ها و تولیدات چند دوربینی نورپردازان

پس از اتمام فیلمبرداری یک نما تا شروع فیلمبرداری نمای بعد، فرصیتی  « ی با یک دوربینبردار فیلم»ی  در شیوهب(    

)در صورت ثابت بودن دوربیین( تنهیا   ی هر نما بردار فیلم ، به عالوه در این شیوه، چونوجود دارد نورپردازی برای اصالح

بیرداری  فیلم»ی  شییوه امیا در   .مانید  گیرد، بسیاری از عیوب نورپردازی از دید دوربین پنهان میی  از یک زاویه صورت می

 ای کیه از  بیه گونیه   ،مختلف، نورپردازی باید کامل باشید از زوایای  زمان صحنه لیل ثبت همبه د «زمان با چند دوربین هم

ورپردازی در حیین  کیه تصیحیح نی    خصیوص بعیبی را ثبت کیرد،   ( بییا نسبتاً )کامالً زوایای مختلف صحنه بتوان تصاویر

 ممکن یا به شکلی بسیار محدود امکان پذیر است.نانیز برداری فیلم
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   آشنایی با لنز 
 

 است که با مفاهیم زیر آشنا شویم:برای آشنایی با لنز و مختصات آن، الزم 

 

 تشکیل تصویر -1

 ،تشیکیل شیود   دوربین ویدیو گر حسفیلم یا از جمله بر روی  ،هر سطحیکه تصویری واضح از موضوع بر روی برای آن   

 رعایت شود: ددو نکته بای

فییلم ییا   نظیر )  سطح موردمند بر  به شکلی قاعدهباید شوند  الف( پرتوهای نوری که از هر نقطه از موضوع بازتابیده می   

 .بتابند (گر حس

 (قیاب  خیارج از  موضیوع هیای  از )بازتابییده    خواستهنا از تابش پرتوهای نورِ دبای (گر حسفیلم یا نظر ) سطح موردب(    

 د.اشمحفوظ ب

ایجیاد   «نقطیه »یک نیز  (گر حسفیلم یا سطح )از موضوع بر روی  «نقطه»ازای هر  در ،دو شرط فوق رعایت شوند اگر   

تنهیا بیه قیرار دادن     ،خواهد شد و در نتیجه تصویری واضح )فوکوس( خواهیم داشت. اگر بدون توجه به دو شیرط فیوق  

را هیر نقطیه از موضیوع هیزاران     زیی  ؛شیود  تشکیل نمی سطحاین بر روی  تصویری ،در مقابل موضوع اکتفا کنیمسطحی 

از ایین   تعیدادی کننید.   که مسیر تابش یکسانی ندارند و هر کدام به سمتی حرکت میی دهد  نور از خود بازتاب می یپرتو

نه ییک نقطیه خیاص     ،دنساز را متاثر می (گر حسفیلم یا )سطح  د تمامنتاب می (گر حسفیلم یا )هزاران پرتو که به سطح 

شیود   تشکیل نمی (گر حسفیلم یا سطح )بر روی « نقطه»یک  از موضوع،« نقطه»هر  ازای دردر نتیجه در این حالت  ،را

 .(91)تصویر در نتیجه تصویر تشکیل نخواهد شد و
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 ( دست یافت:focus)«واضح» یبه تصویر ، می توان با دو روشبا رعایت دو شرط فوقبنابراین     

 «تشکیل تصویر بدون لنز»الف( روش     

 «لنز تشکیل تصویر با»روش  ( ب

 

 تشکیل تصویر بدون لنز-0

 نددانشیمندان توانسیت   شود،شناسایی  ها قبل از آنکه اثر لنزها در تشکیل تصویر و سالعکاسی  ابداعچند قرن پیش از    

اتاقیک  » ،شید  ها برای تشیکیل تصیویر اسیتفاده میی     دست آورند. ابزاری که در آن ساله تصویری واضح از هر موضوعی ب

 نام داشت. (Camera obscura«)تاریک

در وسیط یکیی از وجیوه مکعیب     ن وارد شوند.ه آتوانند ب مکعبی ساده است که نورهای ناخواسته نمی ،«کاتاقک تاری»   

بخشی از پرتوهای نیور   است.« اتاقک تاریک»و این سوراخ، تنها روزنه ورود نور به  سوراخ بسیار کوچکی تعبیه شده است

اما  ؛دهند بر روی سطح داخلیِ وجه مقابل سوراخ، تصویر را تشکیل می می کنند وعبور  این سوراخبازتابیده از موضوع از 

 سازد؟ امکان تشکیل تصویری واضح را فراهم می «اتاقک تاریک»چرا 

محفیوظ بیودن مکعیب      شود. اوالً پاسخ ساده است. زیرا هر دو شرط تشکیل تصویر در این ابزار خود به خود رعایت می  

ثانییاً کوچیک بیودن     ؛خارج قاب بر تصویر اصیلی خواهید شید    موضوع هایی حاصل از  ستهمانع از تابیدن نورهای ناخوا

چنید پرتیوی   تنهیا  ییا  )تنها ییک پرتیو    ،ی موضوع از یک نقطهبازتابیده شود که از مجموع پرتوهای نور  سوراخ باعث می

یا این دسیته پرتیوی   )واحد  یتورد و در نتیجه این پوارد شو «اتاقک تاریک»به د( ندار یهمراستا که مسیر تابش مشابه

زمیان نقیاط مختلیف     د و بدین ترتیب و به شکلی هیم ده را تشکیل می «نقطه»خلی مکعب یک دا بر روی وجهِ (همراستا

از موضوع است )تصیویر  واضح د شد که این به معنای تشکیل تصویری زای نقاط مختلف موضوع تشکیل خواها درتصویر 

93).  
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 دارای سه خصوصیت است:« اتاقک تاریک»تصویر تشکیل شده در    

ی کیه  چیه آنهیای   ،مختلیف مقابیل دوربیین    موضوع هایهای تصویر از وضوح برابری برخوردار است و  الف( تمام بخش   

 ،بنیابراین  دارنید و ( focus)«واضیح »تصیویری   ،هسیتند هایی کیه دور از آن   د و چه آننقرار دار «اتاقک تاریک»نزدیک 

تصویر چندان بیاال   (Sharpness«)دقتِ وضوح»هر چند  تصویر زیاد )کامل( است،( Depth of field)«عمق میدان»

 ( است.Soft)«نرم» ،نیست و به اصطالح تصویر

سیوراخ   ی ههنگام عبور از سوراخ کوچک بیه لبی   )تعدادی از پرتوهای نور «تفرق نور»ی  شکل گیری پدیدهدلیل ه ب( ب  

به تصویر اصیلی   «غیرتصویرساز»روشنایی یکدست و  شوند و به شکلِ صلی خود منحرف میکنند و از مسیر ا برخورد می

دلیل ورود تعداد کمی از پرتوهای نور ناخواسته )هرچند سوراخ بسییار کوچیک اسیت امیا احتمیال      ه شوند( و ب اضافه می

وجیود دارد(   «اتاقیک تارییک  »به داخل خارج از قاب  موضوع هایل از ی حاص ورود تعداد کمی از پرتوهای نور ناخواسته

 .استحد انتظار از  تر کم تصویرکنتراست ، «اتاقک تاریک»به درون 

 است. «چپ و راست»و  «سر و ته»ج( تصویر حاصله    

 

توان به  می)لنز( الکترونیکی و حتی اپتیکی  ،در واقع بدون نیاز به هر گونه ابزار مکانیکی ،«اتاقک تاریک»با استفاده از    

قطعیه   ،شیود  و بر روی وجهی که تصیویر بیر روی آن تشیکیل میی     «تاریکاتاقک »درون اگر .تصویری واضح دست یافت

 چنیین . آیید  میی  دسیت ه بی  عکاسیی  دوربیین  ترین ساده ترتیب بدین و کنیم ثبت را تصویر توانیم می ٬فیلمی قرار دهیم

سیوراخ   دوربیینِ » ،اسیت  شیده  تشیکیل  (آن درون فییلم  دادن قیرار  امکیان  بیا ) «تارییک  اتاقیک » از تنهیا  کیه  دوربینی

 عکاسیی امیروزه نییز بیرای     در نقاشی و عکاسی کاربرد داشته است وشود که  نامیده می (Pin-hole camera«)سوزنی

 .استفاده می شودتجربی 

 

 هایی نیز همراه است: اما با محدودیت ،روشی کارآمد است ،«بدون لنز» ی هشیوثبت تصویر به    

و تابیدن بر فیلم را پییدا   «اتاقک تاریک»ت بسیار ناچیزی از نور اجازه ورود به کمیّ ،دلیل کوچک بودن سوراخه بالف(    

دلییل پیایین بیودن    ه بسیار طوالنی باشد. در اوایل تیاریخ عکاسیی بی    دزمان نوردهی عکس بای ،همین دلیل کند و به  می

کنونی و حتیی بیا    های با وجود پیشرفتکشید.  زمان نوردهی در این روش تا چند ساعت هم طول می ،ها یت فیلمحساس

ثانییه خواهید بیود. طیوالنی     چندین دقیقه یا زمان نوردهی در این شیوه چندین  جدید،های  وجود حساسیت باالی فیلم

 کرد.های متحرک عکاسی  از سوژهن دوربینی با چنیبودن زمان نوردهی در این شیوه باعث شده است که نتوان 

و ناواضیح کیردن سیایر    موضیوع   ییک یعنی واضح کیردن   (Selective focus)«فوکوس گزینشی»اجرای امکان ب(    

 مشابهی برخوردار است.)فوکوس( «وضوح»ها از  بخش تصویر حاصل از این شیوه در تمام زیرا ،وجود ندارد موضوع ها

 

 ،کاهش داد مؤثرتوان زمان نوردهی عکس را به شکلی  می «اتاقک تاریک»شاید به نظر رسد که با افزایش قطر سوراخِ    

ی  زیرا وقتی سوراخ بیزرگ باشید از هیر نقطیه     ،در این حالت تصویر حاصله ناواضح خواهد شدکه یاد داشته باشیم ه اما ب

با هیم همراسیتا     که کامالً این پرتوها پیش از رسیدن به فیلم )بدلیل این ؛دنشو میاتاقک  واردتری  موضوع پرتوهای بیش

بر روی فیلم تشیکیل   «ایرهد»یک  ،«نقطه»شوند و در نتیجه به جای تشکیل یک  میاز هم دور کنند( قدری  حرکت نمی

 Out of)«ناواضیح » ،دسیت آمیده  ه روند و در نتیجه تصویر ب در هم فرو می ،دوایر حاصله در جای جای تصویردهند. می

focus/Flou )(.92خواهد بود )تصویر 
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اما بیرای حفیظ    ،را بزرگ تر کنیم «تاریک اتاقک»سوراخ  قطر عکس ناگزیر هستیم که برای کاهش مدت زمان نوردهیِ   

تشیکیل   روشو این بیه معنیای دومیین     ؛کندتا پرتوهای نور را متمرکز  هیملنزی قرار د ،در محل سوراخ دوضوح تصویر بای

 تصویر )تشکیل تصویر با لنز( است.

 

 تشکیل تصویر با لنز-9

 

 عکیس  زمان نوردهیِبدین ترتیب وارد اتاقک شود و بیشتری را افزایش داد تا نور  «اتاقک تاریک»توان قطر سوراخ  می   

گیرا( در   )هیم «محیدب »یک لنز  که است الزم( focus)«واضح» یبرای دستیابی به تصویردر این حالت  ، اماکاهش یابد

   سوراخ قرار دهیم. محل

مسییر تیابش مشیابهی ندارنید(      پیش از ورود به لنیز،  اپرتوهاین نقطه از موضوع ) هراز انعکاس یافته  پرتوهای متعددِ   

ییک   (فییلم نظیر )  میورد  و بر سطح شوند می (همگرا)به سمت یکدیگر منحرف  محدب، لنزِبوسیله  ورود به اتاقکهنگام 

 (. 93آید )تصویر دست میه کنند و بدین ترتیب تصویری واضح از موضوع ب میایجاد نقطه 

ی بازتابییده   یعنی پرتوهای پراکنده ،برداری و تصویربرداری لنز همین کارکرد را دارد  فیلم ،های عکاسی در تمام دوربین   

 دوربین تشکیل شود. گر حسند که تصویری واضح بر روی فیلم یا ک گرا می ای متمرکز و هم از موضوع را به گونه

 (.99پذیرد )تصویر صورت می« های شفاف شکست نور در محیط»ی  تاثیر لنزها بر پرتوهای نور بر مبنای پدیده   
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 «لنز ساده»های اصلی  قسمت-3

 اصیلی اسیت.   ویژگیی اصلی تشکیل شده و دارای چند ( از چند قسمت «لنز محدب»یک  ،به عنوان مثال) «لنز ساده»   

 تند از:ها عبار ویژگیها و  این قسمت

 نامند. می «لنز مرکز»را  «مرکز هندسی لنز»یا به عبارتی  «نقطه میانی» /(Lens center)«مرکز لنز» الف(   

 «محور اصلی لنیز » ،کند خطی فرضی و کامالً افقی که از مرکز لنز گذر می/ (Principal axis)«محور اصلی لنز»ب(    

 شود. نامیده می



 

 

480 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

ای از پرتوهای نور که با یکیدیگر و همچنیین بیا محیور      اگر دسته /(Principal focal point)«لنز اصلی کانون»ج(    

رسیند.   ای به یکیدیگر میی   و در نقطهشوند  میگرا  هم لنز، در سوی دیگرِ ،اصلی لنز موازی هستند به لنزی محدب بتابند

نمیایش داده   Pییا   Fشود. این نقطه که بیا   نامیده می «کانون اصلی لنز» ،این نقطه که بر روی محور اصلی لنز قرار دارد

 نیز معروف است.  (Principal focus)«نقطه فوکوس اصلی»شود به  می

گفتیه   «لنیز  فاصیله کیانونیِ  »، «مرکیز لنیز  »تیا   «کانون اصلی لنز» ی هبه فاصل /(Focal length)«فاصله کانونی»د(    

بسیاری از خصوصیات تصویری لنز  ی هکنند تعیین ،شود می گیریمتر اندازه  میلیاینچ یا شود. این فاصله که در واحد  می

 شود.     داده می مایش( نFocal Distance) FDیا  fاست و با عالمت اختصاری 

لنیز میوازی    با محور اصیلیِ  اما موازی هستند همپرتوهای نور که گروه گروه با  /(Focal plane)«صفحه کانونی( »ھ   

 . ایین نقیاط،  رسیند  شوند و در نقیاطی بیه یکیدیگر میی     گرا می هم در سوی دیگر لنز ،اگر به لنزی محدب بتابند ،نیستند

 «لنیز  کانون اصلیِ»اما با  ،لنز قرار ندارند هر چند این نقاط بر روی محور اصلیِنامیده می شوند. « لنز کانون های فرعیِ»

لنز قیرار دارد   و عمود بر محور اصلیِ زلن فرضی که در محل کانون اصلیِ ی هصفح . ایندارندقرار فرضی  ی هدر یک صفح

  شود.   نامیده می «صفحه کانونی» ،شود و تصویر بر روی آن تشکیل می

 

 «لنز واگرا»و  «گراهملنز » -1

و  «محیدب »هستند که به ترتییب  دو نوع لنز ساده ( Concave lens)«لنز واگرا»( و Convex lens)«لنز همگرا»   

 شوند.    نیز نامیده می «مقعر»

به سمت بییرون انحنیا    ،هاست و از این رو این لنز در دو طرف از کناره ترضخامت این لنز در مرکز بیش /Convexلنز    

گیرا   ( و در نتیجه به سیمت هیم متماییل و هیم    Refraction)«شکست»دارد. پرتوهای نور در اثر عبور از این لنز دچار 

 (. 93شوند )تصویر  می

 
 16صویر ت

نیز وجود « تخت -دبلنز مح»می نامند. انواع دیگری از لنز محدب نظیر « لنز محدب الطرفین»این نوع لنز همگرا را    

 را تشکیل می دهند.« خانواده لنزهای محدب»دارد که در مجموع 

چنید ویژگیی   لنیز محیدب   جنس و غلظت آن بستگی دارد. تصویر حاصیل از   ،به ضخامتلنز محدب گرایی  قدرت هم   

 دارد:

سمت چپ لنز محدب قرار داشته باشید پرتوهیای نیور     ،است. اگر موضوع به عنوان مثال( Real)«واقعی» ،تصویر الف(  

میی توانید   دهند. این تصویر از آنجا که  شوند و در سمت راست لنز تصویر را تشکیل می آن پس از عبور از لنز همگرا می

شود )تصیویر   نامیده می «واقعی»( تشکیل و قابل رویت شود، بر روی یک قطعه کاغذ ترانسپارنت  بر روی یک سطح )مثالً

 نامند. نیز می «لنز مثبت» ،کند که تصویری واقعی ایجاد میلنز محدب را به دلیل این(. 97
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 است. (Laterally inverted)«چپ و راست»و  (Inverted)«وارونه» تصویرب(     

 موضوع از لنز وابسته است. ی هفاصلاندازه تصویر به ج(     

 

بیه سیمت داخیل     ،از مرکز است و از این رو این لنیز در دو طیرف   ترها بیش ضخامت این لنز در کناره/ Concaveلنز    

 ،شوند. اگر به عنوان مثیال  از هم دور )واگرا( می و می گردند انحنا دارد. پرتوهای نور در اثر عبور از این لنز دچار شکست

شوند و در نتیجه در سمت راسیت   پرتوهای نور آن پس از عبور از لنز واگرا می ،موضوع در سمت چپ لنز مقعر قرار گیرد

 امتیداد ایین   ،اما اگر چشم در سمت راست لنز و در مسیر پرتوهای واگرا شیده قیرار گییرد    ؛شود نمیتشکیل  تصویر ،لنز

 (.98خواهید دید )تصویر  (سمت چپ لنزسمت موضوع )در این مثال، تصویر را در همان  را پیگیری می کند و  پرتوها

 

 
 11تصویر 

چنین تصویری که تنها با چشم قابل رویت است و بر روی یک سطح )میثالً بیر روی ییک قطعیه کاغیذ ترانسیپارنت(          

 (.95)تصویرشودنامیده می  «مجازی»تصویر  ،شود نمیتشکیل 
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نییز وجیود دارد   « تخت -لنز مقعر»می نامند. انواع دیگری از لنز مقعر، نظیر « لنز مقعر الطرفین»واگرا را  این نوع لنز   

 تصویر حاصل از این لنز چند ویژگی دارد:   را تشکیل می دهند.« خانواده لنزهای مقعر»که در مجموع، 

لنیز  »لنز مقعر را به دلیل اینکه تصویری مجازی ایجیاد میی کنید،     (.19)تصویر( استVirtual)«مجازی»تصویر الف(    

 نیز می نامند.« منفی

 
 11 تصویر

 ( است.Erect)«مستقیم»تصویر ب(     

 تر از موضوع است. اندازه تصویر همواره کوچکج(     

 «مرکیز لنیز  »و  «کانون اصیلی »تصویر آن همواره بین  ،ای از لنز قرار دارد که موضوع در چه فاصله صرف نظر از ایند(    

 گیرد. قرار می

 

   «لنز مرکب»و  «لنز ساده»-6

 قیمیتِ  های ارزان دوربینبرخی . در باشدتشکیل شده لنزی است که تنها از یک عدسی  ،(Simple lens«)لنز ساده»   

لنز »مجهز به  دوربین های امروزیتمام ̋ تقریبااما  ،دش که همیشه محدب است( استفاده میعکاسی از لنز ساده ) قدیمیِ
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محیدب و برخیی مقعیر(     از چندین عدسی )برخیی ، لنزی است که «لنز مرکب» .هستند (Compound lens«)مرکب

برداری و تصیویربرداری ممکین اسیت در سیاختار خیود حیاوی        فیلم ،عکاسی های دوربین مرکبِ . لنزاست  تشکیل شده

بیر سیطح    (Real«)واقعیی » رشود و تصیوی  محسوب می «محدبلنز » ،در مجموعباز هم اما  ،های مقعر نیز باشدعدسی 

 . نمای برش خورده ای از یک لنز مرکب نشان داده شده است 11تصویردر . کند ایجاد می گر حسفیلم یا 

 
 11 تصویر

 

 از جمله: ،است متعدد «لنز مرکب»دالیل ساخت    

فییلم ییا     دور ازفاصله کانونی بلند( به لحاظ فیزیکی باید دور از صفحه کانونی ) لنزهایی با) tele photoلنزهای الف(   

لنیز   مؤثر فاصله کانونیِ ،اصلیمحدب به عدسی  مقعرتوان با اضافه کردن یک عدسی  اما می ،( قرار گیرنددوربین گر حس

 tele » لنیز  ،که خصوصیات تصویری لنز تغیییر کنید  توان بدون آن و بدین ترتیب می کردلنز  را بلندتر از فاصله فیزیکیِ

photo »(.13د )تصویرتر استفاده شو تری داشته باشد و راحت یی ساخت که طول فیزیکی کم 

 

 
  10 تصویر
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فییلم  نزدییک  فاصله کانونی کوتاه( به لحاظ فیزیکی باید نزدیک صفحه کانونی ) لنزهایی با) wide angleلنزهای ب(   

 توان با اضافه از این رو می ،شود هایی را در طراحی دوربین باعث می دوربین( قرار گیرند که این امر محدودیت گر حسیا 

 آنکیه  بیدون  ،داد قیرار  کانونی صفحه از دورتری فاصله در را لنز ٬اصلیمحدب به عدسی  مقعریک یا چند عدسی  کردن

 کند.   تغییر آن تصویری خصوصیات

نواخیت بیا پرتوهیای نیوری کیه بیه        یعنی به دلیل رفتار غیرییک  ،استاپتیکی متعددی ی هاخطا دارای «لنز ساده»ج(   

هیایی   هیا و انحیراف   اعوجیاج  ،های مختلف نور «موج طول»نواخت با  دلیل رفتار غیریکه تابد یا ب های مختلف آن می بخش

توان ایین   می «لنز مرکب»های دیگر و ساخت یک  با عدسی «لنز ساده»کند. از طریق ترکیب  در تصویر ایجاد میاپتیکی 

 است. «رنگیخطای »ساده،  اهای لنزِترین خط خطاها را اصالح نمود. به عنوان مثال یکی از معروف

 

 (:Chromatic aberration)«خطای رنگی»   

شیوند و در   یک رنگ ادراک میی  شود که هر کدام به تنهایی به های متفاوتی تشکیل می «موج طول»دانیم که نور از  می  

( برای هر Refractive index)«ضریب شکستِ لنز»کنند. می حاصل  هایی غیر از رنگ خود را دیگر رنگترکیب با یک

شیود کیه متشیکل از     از این رو وقتی از یک نقطه از موضوع نوری بازتابیده میی  .ها متفاوت است «موج طول»کدام از این 

کننید   ها به هنگام عبور از لنز به مقادیر متفاوتی شکست پیدا می هر کدام از این طول موج ،چند طول موج متفاوت است

 درگرا شوند. بنیابراین   دوربین( هم گر حستر از صفحه کانونی )فیلم یا  شود که برخی جلوتر و برخی عقب و این باعث می

ی سیفید   یک نقطهدر ازای  ،به عنوان مثال .اشتازای آن نقطه از موضوع چند نقطه رنگیِ مجاور هم در تصویر خواهیم د

ی خطیا  ،بیدین ترتییب   و تشکیل میی شیود  در تصویر آبی و سبز  ،های قرمز ی مجاور هم به رنگ موضوع، سه نقطه  رنگِ

است و میزان آن به مقدار انحنا و نیوع میاده    شدید «لنز ساده»آید. خطای رنگی در می وجود ه رنگی در سراسر تصویر ب

 ،هم انیدازه   دهنده لنز وابسته است. با اضافه نمودن یک عدسی ثانویه )یک عدسی مقعر که خطای رنگی آن دقیقاً تشکیل

تیا  دست یافت که خطای رنگی آن  توان به لنزی مرکب ( به عدسی اصلی میاما معکوس خطای رنگی عدسی اصلی باشد

 ،البته روش های دیگری نیز برای کنترل خطای رنگی در لنیز مرکیب وجیود دارد از جملیه     .باشداصالح شده حد زیادی 

 د.کمتر می شو« خطای رنگی»ثبت تصویر با دیافراگم های بسته. هرقدر تصویر را با دیافراگم بسته تری ثبت کنیم، 

 

 تصویر ی هدایر-7

مطیابق  ، درنتیجه دایره در هر حال عنصری اپتیکی است با سطح مقطعِ ،محدب باشد یا مقعر ،ساده باشد یا مرکب ،لنز  

 «تصیویر  ی هداییر » ،ای دهید. بیه ایین تصیویر داییره      ت میدسه ای شکل از موضوع ب با شکل خود همیشه تصویری دایره
(Image circle) بیرداری  فیلمدوربین و  فوتوشیمیایی دوربین عکاسیِ ی هدریچ»شود.   گفته می(»Gate)  گیر  حیس »و 

اغلیب  مسیتطیل اسیت کیه    به شکل مربع ییا  معموالً قابی  (Sensor)«تصویربرداریدوربین عکاسی دیجیتال و دوربین 

بخشیی  در اغلب اوقات تنها  ،«تصویر ی هدایر» بنابراین از تمام .جای می دهددر خود را  «تصویر ی هدایر» بخشی از مرکزِ

 ی هداییر »قطیر   ،صیله کیانونی لنیز بلنیدتر باشید     شود. هر قیدر فا  گیرد و ثبت می دوربین قرار می گر حسبر روی فیلم یا 

( از موضیوع  Magnified)«نمایی شیده  بزرگ» چنین لنزی تصویری ،در نتیجه شود و تر می بزرگ لنز حاصل از «تصویر

به همیین   .شود گیرد و ثبت می دوربین جای می گر حسکند که تنها بخشی از مرکز این تصویر بر روی گیت یا  می ایجاد

از تیوان   شود( می نامیده می «tele photo»اصطالحاً  ،دلیل است که با چنین لنزی )لنزی که فاصله کانونی بلندی دارد

 ،تیر باشید   نونی لنز کوتیاه هر قدر فاصله کا ،دست آورد. بر عکسه از صحنه ب محدودی فاصله دور تصویر درشتی از بخش

تصیویری کوچیک از موضیوع حاصیل      ،در نتیجه چنین لنزی و خواهد بودتر  کوچک لنزحاصل از  «تصویر ی هدایر» قطر
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دوربین جای شود. به همیین دلییل بیا     گر حسکند که ممکن است تمام یا بخش قابل توجهی از آن بر روی گیت یا  می

از فاصیله نیه چنیدان دور    توان  می نامیده می شود(« wide angle»ی )لنزی که فاصله کانونی کوتاهی دارد، لنزچنین 

 .کیم  (Magnification)«نماییِ بزرگ» البته باکرد؛ دوربین ثبت  گر حسبر روی فیلم یا انداز وسیعی از صحنه را  چشم

بیه ایین توانیایی     دوربیین متفیاوت اسیت.    گر حسلنزها در پوشش دادن سطح گیت یا   تواناییهمانگونه که تشریح شد، 

 زییاد و لنزهیای   «قیدرت پوشیشِ  » ، tele photo گویند. لنزهای می (Covering power)«قدرت پوشش» ،حاًاصطال

wide angle، «ِلنزهیای کوتیاهی دارنید )  بسییار  کمی دارند. لنزهایی که فاصله کانونی  «قدرت پوششsuper wide 

angle)، «تیر از   کوچیک  «تصویر ی هدایر»ای که ممکن است قطر  به گونه ،کنند بسیار کوچکی ایجاد می «تصویر ی هدایر

دوربین را بپوشاند و بدین ترتیب تصویر حاصیله   گر حسدوربین باشد و نتواند تمام سطح گیت یا  گر حسسطح گیت یا 

  ای شکل خواهد بود. دایره  کامالًتصویری رنگ یا  های قاب تیره در کناره

 

  زاویه دید لنز-1

زاوییه دیید   »شود.  میو ثبت لنز دیده وسیله به از صحنه است که  ، چشم اندازی(Angle of view)«ید لنززاویه د»   

دارد. اگیر   «زاوییه دیید عمیودی   »هم و  «زاویه دید افقی»شود. لنز هم  تعیین می گر حسیا  ابعاد گیت ی هواسطبه  «لنز

برقرار باشد( زاویه دید افقیی و عمیودی    1:1ابعادِ  د )یعنی بین عرض و ارتفاع آن نسبتنمربع شکل باش گر حس وگیت 

دوربیین هیای    . درد، این دو زاویه برابر نخواهنید بیود  نمستطیل شکل باش گر حس وولی اگر گیت  ،لنز برابر خواهند بود

آن  زاویه دید عمیودیِ  برابرِ 22/1لنز  زاویه دید افقیِ ،ارتفاع آن است( برابرِ 22/1تصویر )عرض  3:2با نسبت ابعاد  ویدیو

درجه خواهد  18زاویه دید عمودی آن  ،درجه باشد 33زاویه دید افقی لنزی در این دوربین ها به عنوان مثال اگر  ،است

 78/1ه دیید افقیی لنیز    یوابرِ ارتفاع آن است(، زارب 78/1)عرض تصویر  13:5 دوربین های ویدیویی با نسبت ابعادِ در .بود

بیرای طراحیان دکیور     «افقیی زاوییه دیید   »و  «زاویه دید عمودی»بین  ی ه. دانستن رابطزاویه دید عمودی آن است برابرِ

ای طراحی کنند که بدرستی و به طیور   زیرا با دانستن آن خواهند توانست نسبت ابعاد دکور را به گونه ،بسیار مفید است

شیود منظیور    از زاویه دید لنز میی  ( هرگاه صحبتمتنن در این قرار گیرد. در اغلب اوقات )همچنیدوربین کامل در قاب 

قیرار   گیر  حستری از صحنه بر روی گیت یا  بخش کوچک ،هر قدر فاصله کانونی لنز بلندتر باشد است. «زاویه دید افقی»

قیرار خواهید    گیر  حستری از صحنه بر روی گیت یا  بیشبخش  ،تر باشدکوتاه هر قدر فاصله کانونی لنز خواهد گرفت و 

 توان گفت: می« زاویه دید لنز»و « فاصله کانونی لنز» ی هرابطبنابراین برای تشریح . گرفت

 .(12)تصویر و برعکس شود می کم آن «زاویه دید» ،افزایش یابد «فاصله کانونی لنز»هرقدر    

 
 19 تصویر
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 «فاصله کانونی»بندی لنزها بر اساس  اولین تقسیم-5

 

 کرد:به دو نوع تقسیم  «فاصله کانونی»توان بر اساس  لنزها را میدر تقسیم بندی نخست،    

ی دوربین)پس از نصب بر چنین لنزی  لنزی است با فاصله کانونی ثابت و غیرقابل تغییر./ (Prime lens)«لنز ثابت»الف(     

نماییِ  بزرگ کاهش یابرای افزایش . در صورت استفاده از چنین لنزی، داشت خواهد ین و غیرقابل تغییرمعیّ «زاویه دید, »معیّن(

لنز ». کنیمتر یا از آن دورتر  باید دوربین را به صحنه نزدیک ،تر از صحنه تر یا کم یشب هایی وع در تصویر و برای ثبت بخشموض

 (.13)تصویر از نوع ساده یا مرکب باشدممکن است  «ثابت

 

 13تصویر                                                                     

بیه نیام   ] ای بیه حلقیه   ،مرکیب  های این لنزِ از عدسی تعدادیفاصله کانونی متغیر.  لنزی است با (/Zoom lens)«لنز زوم»ب(    

درون مجموعیه   گروه زوم( )عدسی هایِ ها این عدسی زوم، ی حلقه که با چرخاندن هستندمتصل  [(Zoom ring«)ی زوم حلقه»

تیوان بیدون حرکیت دادن دوربیین,      میی  «لنیز زوم »کنید. بیا    روند و بدین ترتیب فاصله کانونی لنز تغیییر میی   می  جلو و عقب ،لنز

لنزی اسیت بیا    ،«لنز زوم»از صحنه را در قاب گرفت. در واقع بخش کمتر یا بیشتری نمایی موضوع را در تصویر تغییر داد یا  بزرگ

 wide ،(گیر  حیس  قطرِ معادلِلنزِ نرمال )دارای فاصله کانونی لنز یعنی لنزهای زوم واجد هر سه نوع برخی از متغیر. « یه دیدِزاو»

angle ( و تر از لنز نرمال )دارای فاصله کانونی کوتاهtele photo کیه بیه ایین     ( هسیتند تر از لنز نرمال)دارای فاصله کانونی بلند

که به این نیوع   ی مختلف هستند«تله »لنزهای زوم ترکیبی از لنزهای از برخی  .می گویند «Tele-Wide زومِ لنز»نوع لنز زوم، 

اسیت کیه ترکیبیی از لنزهیای      «Wide-Zoom لنیزِ »لنیز زوم،   نوع سیومِ  (.19)تصویر می گویند «Tele-Zoomلنز »لنز زوم، 

 مختلف است.« واید»

                                

 11تصویر                                                                                  
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 :توان گفت که پوشی از استثناها می کلی و با چشم ینگاه در   

 و ( بیاالتر Sharpness)«وضیوحِ دقت »تصاویری با باالتری دارند و « سرعت» ،لنزهای ثابت در مقایسه با لنزهای زوم   

 .  ارائه می کنند تر کم (Aberration)ایِخط

 

 «فاصله کانونی»بندی لنزها بر اساس  دومین تقسیم-11

 :کردبه انواع زیر تقسیم  «فاصله کانونی»لنزها را بر اساس بار دیگر می توان ، در دومین تقسیم بندی   

لنیزی اسیت    ،در هر دوربیین  «نرماللنز »فاصله کانونی خاصی دارد.  ،در هر دوربین «نرماللنز » / Normal الف( لنز   

 گیر  حیس مساحت گیت یا متناسب با تصویر آن  ی هدایررا به خوبی پوشش دهد و اندازه  گر حسکه بتواند سطح گیت یا 

البته ایین قاعیده   (. 13دارد )تصویر گر حسفاصله کانونیِ برابر با قطر گیت یا  «نرماللنز »باشد. از این رو در هر دوربین، 

در این دوربین ها، هر لنزی که فاصله کانونی آن دو برابر قطر گیت  ی فیلمبرداری سینمایی متفاوت است،ربین هادر دو

 کییه در دوربییین هییای عکاسیییِ   در حییالی ،محسییوب مییی شییود  «لنییز نرمییال »دوربییین باشیید بییرای آن دوربییین   

ی لنزی که فاصیله کیانونی آن برابیر بیا     ، دوربین های عکاسی دیجیتال و دوربین های تصویربردار(آنالوگفوتوشیمیایی)

 محسوب می شود. «لنز نرمال» ،نظر دوربین باشد برای دوربین مورد گر حسقطر گیت یا 

 
 16تصویر

اسیت و بیه همیین دلییل در ایین       43mmقطر گیت برابر بیا   ،Full frame های عکاسیِ در دوربین ،به عنوان مثال   

 های تصویربردرای . در دوربین 43mmلنزی است با فاصله کانونیِ  ،«نرماللنز »ها  دوربین
 

 
برابیر   گر حسقطر  ،اینچی  

در دوربین های وییدیو،   است. 16mmلنزی با فاصله کانونیِ  ،«نرماللنز »ها  است و از این رو در این دوربین 16mmبا 

اندکی کمتیر   گر حسبخش فعال  رو قطرِ این از ،است گر حساندکی کوچکتر از تمامی سطح  گر حسسطح فعال  ̋معموال

دوربین  گر حسقطر اسمی  ،است. به عنوان مثال گر حساز قطر اسمی 
 

 
امیا قطیر بخیش     ،میلیمتیر اسیت   16اینچی،   

 دوربین . بنابراین هرچند درمیلیمتر است 11فعال آن تقریبا 
 

 
لنیزی بیا فاصیله     «لنز نرمیال »، به لحاظ تئوری، اینچی  

 محسوب می شود. «لنز نرمال»میلیمتر،  11میلیمتر است اما در عمل در این دوربین، لنزی با فاصله کانونی  16کانونی 

ادراک آنچه چشم انسان از محل قرارگییری دوربیین   با مشابه با پرسپکتیو تقریبا لنزی است که تصویری  ،«نرماللنز »   

یعنیی اگیر دوربیین و نیاظر انسیانی در نقطیه        ،(«ه برسیون هنری کارتی»/ عکسی از 17دهد )تصویر دست میه ب ،کند می

خواهید  پرسپکتیوی که چشم از صحنه ادراک می کند تقریبا مشیابه پرسیپکتیوی    ،مشابهی در صحنه قرار داشته باشند
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بیا پرسیپکتیو   د تصاویری نشو که سایر لنزهایی که در زیر اشاره میاست در حالی  ثبت می کند. این «لنز نرمال»که  بود

 دهند. دست میه ب ،بیند متفاوت از آنچه چشم از موقعیت دوربین می

 

 17 تصویر

در تمام دوربین ها فاصله کانونی مشابهی ندارد. لنزی که « لنز نرمال»بار دیگر تاکید بر این نکته ضروری است که    

گیت متفاوت اندازه یا  گر حسنی با اندازه برای یک دوربین خاص، نرمال محسوب می شود در صورت استفاده در دوربی

 دیگر نرمال محسوب نخواهد شد.

 فاصیله کیانونیِ   که فاصله کانونی آن تا نصیفِ نرمال تر از لنز  لنزی است با فاصله کانونی کوتاه / wide angleب( لنز    

 ،باشید  50mm ،در ییک دوربیین خیاص   نرمیال  اگر فاصله کانونی لنز  ،تقلیل یابد. به عنوان مثال ممکن استنرمال لنز 

بیه   شیوند.  محسیوب میی   wide angleلنیز   ،یندورب ایناست برای  25mm-50mmها  لنزهایی که فاصله کانونی آن

تر،  کم «نمایی موضوع در تصویر میزان بزرگ» ،تر کوچک «تصویر ی هاندازه دایر» ،wide angle؛ در لنز نرمالنسبت لنز 

 . فاصیله کیانونی لنیز   (18)تصیویر  است (آمییز  و اغیراق ) تر عمیق ،«تصویر حاصله پرسپکتیوِ»تر و  گسترده« دید ی زاویه»

wide angle،  استدوربین  گر حساز قطر گیت یا کمتر. 

 
 11تصویر 
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نرمیال  چهارمِ فاصله کانونی لنیز   -تا یکدوم  -یک ها از لنزهایی که فاصله کانونی آن /super wide-angle  ج( لنز   

 ٬اسیت  50mmآن نرمیال  در دوربینیی کیه لنیز     ،عنوان مثال به .شوند محسوب می« super wide-angle»لنز  ،است

 ایین . شیوند  میی  محسیوب  «super wide-angle» لنیز  ٬باشد 25mm – 12.5mm ها آن کانونی فاصله که لنزهایی

 .هستند دارا تری بیش شدت با را wide angleهای لنز خصوصیات ،لنزها

عنیوان   بیه  .نرمیال چهارمِ لنز  -تر از یک لنزهایی هستند با فاصله کانونی کوتاه / (Fish-eye lensد( لنز چشم ماهی )   

 لنیز  ٬باشید  12.5mm کمتیر از  هیا  آن کیانونی  فاصیله  که لنزهایی ٬است 50mmآن نرمال در دوربینی که لنز  ،مثال

«Fish-eye» خصوصیات لنزهای.شوند می محسوب  super wide-angle،  تیر دییده    در این نوع لنز به شکلی شیدید

توانید سیطح گییت ییا      کیوچکی دارد کیه نمیی    «دایره تصیویر »گسترده و  «زاویه دید»چنان « ماهی  چشم»شود. لنز می

همیراه   ؛ البتیه ای شکل خواهد بود دایره یا دقیقاً  از این رو تصویر حاصل از این لنز تقریباً ،کامل بپوشاند طور را به  گر حس

 (.15با اعوجاج شدید و اغراق زیاد در پرسپکتیو )تصویر

 

 13 تصویر 

فاصله کیانونی   بیشترینکه نرمال تر از لنز  لنزی است با فاصله کانونی بیش/ ( Intermediate lensهی( لنز بینابین )   

لنزهایی که فاصله  ،است 50mm آن نرماللنز که در دوربینی  ،به عنوان مثال .استنرمال آن دو برابر فاصله کانونی لنز 

انیدازه  » ،«لنز بینابین»در  ؛نرمالبه نسبت لنز  شوند. محسوب می «لنز بینابین» ،است 50mm-100mmها  کانونی آن

زاوییه  »و  فشیرده تیر  « پرسپکتیو تصویر حاصله»، تر بیش «نمایی موضوع در تصویر میزان بزرگ»، تر بزرگ «دایره تصویر

 دوربین است. گر حساز قطر گیت یا بیشتر محدودتر است. فاصله کانونی این لنز  «دید

تیا پینج    ایی که فاصله کانونی آنهیا از دو لنزه / (/ tele photo lens narrow angle lens) «باریک زاویه»و( لنز    

به عنیوان مثیال، در دوربینیی کیه لنیز نرمیال آن       . شوند نامیده می tele photoلنز  ،باشدنرمال فاصله کانونی لنز  برابرِ

50mm   100است، لنزهایی که فاصله کانونی آن هیاmm-250mm   اسیت، لنیزtele photo      .محسیوب میی شیوند

 لنیز »یات خصوصی (. 39اسیت )تصیویر   گیر  حیس تر از قطر گیت ییا   بیشهمانند لنز بینابین ی کانونی این نوع لنز  فاصله

   .تری وجود دارد بیشبا شدت  tele photoدر لنزهای  «بینبینا
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 01تصویر

لنزهیایی کیه فاصیله    / ( lens super tele-photo lens/ very narrow-angle) «ار زاوییه بارییک  بسیی »لنز ز(    

شیوند. خصوصییات    نامییده میی   super tele-photoلنز  ،بیشتر باشدنرمال فاصله کانونی لنز  ها از پنج برابرِ کانونی آن

ثبیت شیده    super tele-photoبا لنز  31شود.تصویر  در این نوع لنز به شکلی شدیدتر دیده می tele photoلنزهای 

 .بسیار فشرده ای دارددر نتیجه پرسپکتیو  است و

                                
 01تصویر 

 

  اندازه نما-11

 (Magnification«)نمیایی موضیوع در تصیویر    بیزرگ » به میزانِ ،(Shot size / Frame size)«اندازه نما»مفهوم   

تیر   تیر ییا بیه عبیارتی درشیت      بسیته « اندازه نما» ،تری داشته باشد نمایی بیش اشاره دارد. هرقدر موضوع در تصویر بزرگ

قیدرت  از آنجیا کیه    بازتر خواهد بیود.  «اندازه نما»هرقدر موضوع در تصویر بزرگنمایی کمتری داشته باشد،  خواهد بود و

. هیر  میی دهنید  دسیت  ه های متفاوتی ب«اندازه نما» ،ای مشابه از فاصلهلنزها نماییِ لنزهای مختلف متفاوت است،  زرگب
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گیرا   ای دورتیر از لنیز هیم    پرتوهای نور بازتابییده از موضیوع در فاصیله    تر(،«تله»)لنز  تر باشد قدر فاصله کانونی لنز بیش

هرقیدر فاصیله   شیود و   تر می تر و درشت بسته «اندازه نما»در نتیجه د بود و تر خواه شوند و اندازه تصویر حاصله بزرگ می

پرتوهای نور بازتابیده از موضوع در فاصله ای نزدییک تیر همگیرا میی شیوند و در       تر(،«واید»)لنز  کانونی لنز کمتر باشد

 (.32و  33ویر ا)تصبازتر می شود « اندازه نما»نتیجه اندازه تصویر حاصله کوچکتر و 

 
                                                00تصویر                                                                                

 

 
 09تصویر 
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 «نمیا اندازه » ،ی دوربین تا موضوع تغییر فاصله توان با می ،در صورت داشتن تنها یک لنز با فاصله کانونی معین و ثابت   

 همراه خواهد بود.نیز زمان پرسپکتیو  را تغییر داد که این عمل با تغییر هم

 

 پرسپکتیو

عوامیل متعیددی ادراک میا از     ( است.Depth)«تصویر قابل رویت در عمقِ»به معنای  (،Perspective«)پرسپکتیو»   

موضوع های پیش زمینیه و پیس    ی هدازتناسب ان»پرسپکتیو تصویر را شکل می بخشند که یکی از مهمترینِ این عوامل، 

ای  از هیر فاصیله  نرمیال  لنیز   لنزها می توانند تصاویری بیا پرسیپکتیو متفیاوت بیه دسیت دهنید.      است. « تصویر ی هزمین

گونیه   در حالی کیه سیایر لنزهیا ایین     ،دهد دست میه بیند ب از همان فاصله و موقعیت می  پرسپکتیوی مشابه آنچه چشم

؛ تصویر چپ از فاصله دورتر و با لنیز     wide angle/ تصویر وسط از فاصله نزدیک و با لنز  33 تصویرمجموعه ) نیستند

Normal  و تصویر راست از فاصله بسیار دورتر و با لنزtele photo ثبت شده است .) 

 
 03 تصویرمجموعه 

 کنیم: میچند نکته در خصوص تاثیر لنزهای مختلف بر پرسپکتیو اشاره به به طور خالصه ، اینجادر    

 ثیری برأدهد و ت را تغییر می «اندازه نما»تنها  ،تغییر فاصله کانونی لنز ،دوربین تا صحنه ثابت باشد ی فاصلهاگر الف(    

 tele photoو تصویر راست با لنز  wide angle/ تصویر چپ با لنز  39تصویر مجموعه نخواهد داشت ) «پرسپکتیو»

 (.دوربین تا صحنه در هر دو تصویر مشابه بوده است ی فاصلهثبت شده است. 

 

                                
 01تصویر مجموعه                                                                                                       
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 ،«انیدازه نمیا  »عیالوه بیر    ،شیویم ییا از آن دور  نزدیک صحنه به  (ثابتو  معیّن کانونیفاصله ) معیّن لنزیک اگر با  ب(   

نزدییک   ی فاصیله دور و تصویر راست از  ی فاصله/ تصویر چپ از  33)مجموعه تصویر  نیز تغییر خواهد کرد «پرسپکتیو»

 ثبت شده است.لنزهای مورد استفاده در دو تصویر فاصله کانونی مشابهی داشته اند(.

 
 06تصویر مجموعه 

 

تغیییر  « فاصیله کیانونی لنیز   »م و ه« دوربین تا صحنه ی فاصله»ج( شدیدترین تغییر در پرسپکتیو زمانی است که هم    

 ور است:کار قابل تصّ ی هکند. برای این منظور دو شیو

  ( ییا بیه  Deep)«عمییق »پرسیپکتیو   ،استفاده کنییم  wide angleاگر به صحنه نزدیک شویم و از لنز   اول/ ی هشیو   

 wideزییرا لنیز   ،شود  می دراکتری در تصویر ا ( بیشDepth)«عمق»شود و  ( میSteep)«آمیز اغراقشدید و »عبارتی 

angle  تیر از حالیت معمیول     زمینه را کوچک پس موضوع هایتر و  پیش زمینه را بزرگ موضوع هاینزدیک،  ی فاصلهاز

  (.37کند )تصویر تصویر می

 
 07 تصویر

 

( ییا بیه   Flat)«تخیت »پرسیپکتیو   ،اسیتفاده کنییم   tele photoاگر از صحنه فاصله بگیریم و از لنیز   / دوم  ی هشیو   

 tele photoلنز زیرا ،شود می دراکتری در تصویر ا کم (Depth)«عمق»شود و  ( میCompressed)«فشرده»عبارتی 

 (.38کند )تصویر اندازه تصویر می زمینه را تقریباً هم زمینه و پس پیش موضوع هایدور،  ی فاصلهاز 
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 01 تصویر

 

بر پرسپکتیو چهره منجر بیه ثبیت تصیاویری غیرطبیعیی )دِفُرمیه( از       wide angleو  tele photoتاثیر لنزهای  د(   

لنیز  ی خفییف یعنیی   «تله»لنز نرمال یا لنز ها با  شود که تصاویر کلوزآپِ هنرپیشه از این رو توصیه می .چهره خواهد شد

، بخصوص لنز بینابینی کیه فاصیله کیانونیِ آن دو برابیرِ     بهتر استخیلی )لنز بینابین برای این منظور  بینابین ثبت شود

یک چهیره را  از کلوزآپ دو  35که این دفرمگی دلیل دراماتیک داشته باشد. تصویر مگر آن (،فاصله کانونیِ لنز نرمال باشد

از  wide angleبا لنیز   )سمت چپ( دور و دیگری ی فاصلهاز  tele photoبا لنز  )سمت راست( دهد که یکی نشان می

و  tele photoرمگیی حاصیل از دو لنیز    فُاعوجیاج و دِ   . تفاوت پرسپکتیو و تفاوت در نیوعِ اندنزدیک ثبت شده  ی فاصله

wide angle ز )پرسپکتیو بسیار تخت در تصویر حاصل از لنtele photo    و پرسپکتیو بسیار عمیق در تصیویر حاصیل

 مشهود است. ̋کامال کلوزآپدو ( در این wide angle از لنز

 

 
 03تصویر 
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و  «انیدازه نمیا  »را بیویژه از حییث تیاثیر بیر      هاخصوصیات لنز و در نتیجه، اند با لنزهای مختلف ثبت شده زیر تصاویر   

 دهند.   نشان می «پرسپکتیو»

   
 لنز سوپر واید انگل                                                                      نرمال لنز                           

 وفوت  لنز تله                                

 ماهی لنز چشم  
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 فوتو  لنز تله                                   

 فوتو  تلهسوپر لنز            

 لنز واید انگل             

 منابع:

-The technique of the television cameraman, Peter jones، Focal press, 1972 

- Camera, time-life books, editors of time-life books 

- Special problems, time-life books, editors of time-life books 

 1961، انتشارات سروش ،حسین جعفریان ،در عکاسی و فیلمبرداری یعدس -

 ، اداره کل تولید صدا و سیماآینه نشریه، نژاد سیدی مرتضی، «ویدیویی های دوربین در نرمال لنز»مقاله  -
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    انتخاب لنز 
 

 ؟کردترین لنز را انتخاب  توان برای هر نما مناسب چگونه می   

امیا از ایین مییان دو نکتیه از      ،کننید  نکات متعددی را لحاظ میی  ،انتخاب لنز مناسب برای ثبت هر نمادر فیلمبرداران    

 .«پرسپکتیو تصویر»و  «ی نما اندازه»: استتری برخوردار  اهمیت بیش

نمیایی سیوژه اصیلی در قیاب تصیویر اشیاره دارد و بیا         ( بیه مییزان بیزرگ   Frame size / Shot size)«ی نما اندازه»  

ثیر بسیار روشنی بر بیان هنری تصیویر  أت «ی نما اندازه»شود.  و ... بیان می Long shot، Close upاصطالحاتی نظیر 

ای صیورت   پردازی ویژه توان نگاه و توجه بیننده را به موضوعی خاص معطوف کرد و قصه می «ی نما اندازه»دارد. با تغییر 

      توان به دو طریق عمل کرد:  می «ی نما اندازه»داد. برای تغییر 

هیای متفیاوتی را بیه دسیت     «ی نمیا  انیدازه » ،دهیم و با تغیییر لنیز   نه قرار میثابتی از صح ی الف( دوربین را در فاصله   

محیدودتری  « ی دیید  زاوییه » ،تر باشد(«تله)»بلندتری داشته باشد «ی کانونی فاصله» ،ریم. هر قدر لنز انتخاب شدهآو یم

توان به سیه گیروه کلیی     لنزها را می ،دهد. از این منظر تری به دست می ی بسته«ی نما اندازه»ر نتیجه خواهد داشت و د

 :کردتقسیم 

 یدوربینی آن در هیر   «ی کیانونی  فاصیله »چشم انسیان دارد و  « موثرِ ی دیدِ زاویه» معادلِ« ی دیدِ زاویه/ » نرماللنز  -   

 است. مشخصیمیزان 

 تری دارد. گسترده« ی دیدِ زاویه»تر و  کوتاه «ی کانونیِ فاصله» ،نرمالنسبت به لنز  / wide angleلنز  -   

 محدودتری دارد. «ی دید زاویه»بلندتر و  «ی کانونی فاصله» ،نرمالنسبت به لنز  / Tele Photoلنز  -   

هیای   «ی نمیا  اندازه»دهیم و به  ییر میدوربین تا صحنه را تغ ی فاصله ،لنز تغییر کند «ی کانونی فاصله»که آن ب( بدون   

تغیییر   مشیهود  ینیز به شکل «پرسپکتیو تصویر» ،«ی نما اندازه»اما در این حالت در کنار تغییر  ،یابیم متفاوتی دست می

       کند. می

در  ،در واقعییت  ،اشاره دارد. عناصر موجود در صحنهتصویر عناصر موجود در  ی هفاصله و تناسب اندازبه  ،«پرسپکتیو»   

ها وجود دارد. این فواصیل و تناسیبات از طرییق اعیداد      ی آن فواصل معینی از هم قرار دارند و تناسبات معینی بین اندازه

صحنه )چشم انسان یا لنیز دوربیین(    اما این فواصل و تناسبات واقعی در چشم ناظرِ هستند،و بیان  ریاضی قابل محاسبه

 حاصیل از لنیزِ  در چشیم ییا در تصیویر     ،ای که در واقعیت کامالً از هیم دور هسیتند   یابد. ممکن است دو سوژه تغییر می

 ،انیدازه هسیتند   ای که در واقعیت هیم  دو سوژه چنین ممکن استهم .برعکس ، یادشون ک به هم دیده کامالً نزدیدوربین 

 ی هفاصیل »ییا   (Depth«)عمیق »بیرعکس.   یا ،شوند  دیده متفاوتی ی هبا انداز دوربین حاصل از لنزِدر چشم یا در تصویر 

نزدیک کردن دوربیین بیه    یاند. دور نام می «پرسپکتیو»را  «در تصویرموضوع های پیش زمینه و پس زمینه  قابل رویتِ

میورد   ی  تواند تصاویری با پرسپکتیو متفیاوت از صیحنه   میهمراه باشد( به کارگیری لنزهای مختلف  بایژه اگر وب) صحنه

 دست دهد.ه ب نظر

لنز مناسب هیر نمیا    ،مورد نظر «پرسپکتیو»و  «ی نما اندازه»توان با توجه به  که چگونه میدر ادامه تشریح خواهد شد    

انتخاب و ترجمیه   «Paul Wheeler» ی نوشته «Practical cinematography». این متن از کتاب نمودرا انتخاب 

 .شده است
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 «ی نما اندازه»

د کیه بیه   نده هایی را نشان می قاب ،های روی تصویر کشی دهد. خط اندازی عمومی از شهر را نشان می چشم 91تصویر    

لنزهیای   بینیید  گونه که می . هماناست  به دست آمده «ویه نسبتاً بستهزا» ،«زاویه متوسط» ،«زاویه باز» ی سه لنزِ وسیله

دور بیودن  ثابت بودن موقعیت دوربین و همچنیین  )به دلیل اند و  مختلف تنها مقادیر متفاوتی از صحنه را در قاب گرفته

 ه است.هیچ تغییری در پرسپکتیو یعنی در روابط بین عناصر موجود در نما صورت نگرفتاز صحنه(  آن

                           

 11تصویر                                                                  

تیوان دیید. در ایین     ی کانونی بلنیدتر( را میی   )دارای فاصلهتر  حاصل از چهار لنز بسته «نما  اندازه»چهار  93در تصویر    

 ی بیین عناصیر صیحنه    هیچ تغییری در رابطههمچنان اما  ،به شکل قابل توجهی تغییر یافته «ی نما اندازه»هرچند نماها 

 است. رخ نداده )پرسپکتیو(

                         

 10تصویر                                                                 

 لیی واسیت  نمایش داده شده  ،هستندهایی دیگر که متعلق به لنزهایی با فواصل کانونی بسیار بلندتر  نما 92تصویر  در   

بیرداری شیده باشیند     فیلم mm Super 16باز هم روابط بین عناصر صحنه تغییر نیافته است. اگر این تصاویر درفرمت 
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 mm 500بیا لنیز    92ن قیاب موجیود در تصیویر    تری و بسته mm 9.5با لنز  91بازترین قاب موجود در تصویر   احتماالً

 ثبت شده است.

 

 19تصویر                                                                      

ف اهید اممکین اسیت   شده اسیت و  اصلی انتخاب  ی هتری از صحن های کوچک و کوچک بخش در این مجموعه تصویر،   

بیدین   وصیحنه جیدا    ی هاز میان تا دختر شوندتر انتخاب  بسته و بستهنماهایی فیلم ایجاب کرده باشد که  ی هانپرداز قصّه

 .شود بر آن متمرکزترتیب توجه بیننده 

 «پرسپکتیو»

و تمام عناصر صیحنه نسیبتاً نزدییک هیم قیرار       داردقرار صحنه ی بسیار دور از   دوربین در فاصله 92تا  91در تصاویر    

  کیامالً  «زن» انید.  فاوتی از دوربین قرار گرفتهدر فواصل بسیار متصحنه سه عنصر اصلی  93در حالی که در تصویر  ،دارند

( Medium shot)«نمیای متوسیط    انیدازه »زمینه نییز در   ای که حتی در نمایی باز از پس به گونه ،نزدیک دوربین است

اند. اگر  را تشکیل دادهتصویر  ی هزمین پس «ها خانه»ربین قرار دارد و ی متوسطی از دو در فاصله «ماشین» ؛شود دیده می

ممکن در صحنه( قیرار   ی ه)در دورترین نقط ی ممکن از دوربین  % از حداکثر فاصله199در  ،«ها خانه»در نظر بگیریم که 

ی ممکن از دوربین  % از حداکثر فاصله39در  «زن»ی ممکن از دوربین و  % از حداکثر فاصله39در  «ماشین»پس  ،دارند

ی ممکین از   از حیداکثر فاصیله  % 199% تیا  59در  موضوع هاها تمام  که در آن 92تا  91د و این کامالً با تصاویر نقرار دار

 متفاوت است. ،دوربین قرار دارند

 
 13تصویر                                                                                  

 

 

 



 

 

500 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

بیرای  که  99عناصر صحنه چگونه جلوه خواهند کرد. در تصویر  کنیم حال ببینیم وقتی از لنزهای مختلف استفاده می   

 «انیدک » بیا نسیبتِ   (93)در مقایسیه بیا تصیویر     عناصیر  ،متوسط استفاده شده است کانونیِ ی از لنزی با فاصلهثبت آن 

تیر شیده    به شکلی قابل توجه بیزرگ  «زن»ها از دوربین است.  ی آن مرتبط با فاصله اند. این نسبت تر شده متفاوتی بزرگ

ی  کیه بیاز هیم از لنیزی بیا فاصیله       93اند. در تصیویر   اندکی افزایش اندازه یافته« ها خانه»مقداری و  «ماشین»اما  ،است

مجیدداً   «زن»عناصر )در مقایسه با دو تصویر قبل( باز هم تغییر کرده اند، به گونیه ای کیه،    ،کانونی بلندتر استفاده شده

 مانده است.  در تصویر باقی «ها خانه»شده و تنها بخش بسیار کوچکی از  ناپدید  کامالً «ماشین» ،تر شده بزرگ

                            
       11تصویر                                                                        16تصویر                                      

 چنین تغییراتی در اندازه و تناسبات عناصر صحنه چه تاثیری بر نوع دریافت ما از رویداد دارد؟     

امیا ماشیین فقیط بخشیی از      ،محیط جیای گرفتیه اسیت     مشخص در دل  ( زن به شکلی کامال93ًدر نمای باز )تصویر    

در قیاب   حضیور قیاطعی نیدارد؛ جایگیاه زن    بیاز هیم   ماشین ( 99)تصویر  Medium close upصحنه است. در نمای 

زن کامالً قیاب را اشیغال کیرده     93ر تصویر د. دنآی تر به دید ما می ها بیش محیط یعنی خانه ،اما ،همچنان مشخص است

 تری بر مخاطب دارند. ها در مجموع تاثیر کم است؛ ماشین به هیچ وجه حضور ندارد و خانه

احساس متفاوتی از تصویر بیه بیننیده    ،لنزدوربین و تنها با تغییر زاویه دید  بدون هیچ تغییری در موضعِ توان پس می   

تنها بیا چییدن عناصیر     ،که باید در تصویر دیده شوداز صحنه ای  توان پس از تعیین ناحیه می نایبر  منتقل کرد و عالوه

 یر را به طرز چشمگیری تغییر داد.واکنش مخاطب به تصو ،مختلف صحنه در فواصل متفاوتی از دوربین

 97در مجموعه تصیاویر   ، امااست  لنز تغییر یافتهتنها فاصله کانونی دوربین ثابت بوده و  93تا  93در مجموعه تصاویر    

سیه عنصیرِ    98اییم. در تصیویر    حرکت داده (زن)متفاوت از هنرپیشه هایی  دوربین را برای ثبت قاب ،با لنزی ثابت 95تا 

شوند. با اینکه در اینجا زن قاب را اشغال کیرده   بسیار متفاوت دیده می 99نسبت به تصویر  «زن»و  «ها خانه» ،«ماشین»

بینییم و در نتیجیه داسیتان بسییار      ها را میی  تری از خانه ماشین هنوز در داستان نقش دارد و ما بخش بسیار بیش ،است

)در  97هیا در تصیویر    ماشیین و خانیه   ،سیه عنصیرِ زن   ی هرابط .شود به مخاطب ارائه می( 99)نسبت به تصویر متفاوتی 

، به ( تغییر یافته است99)در مقایسه با تصویر  98اما این رابطه در تصویر  ،( بدون تغییر مانده است93مقایسه با تصویر 

% بیه  39ی قبلی  % و زن از فاصله93% به 39 ماشین از فاصله قبلیِ ، %59به  %199 لیِقب ی هها از فاصل خانه گونه ای که

هیا تغیییر یافتیه اسیت.      ی زن از دوربین بیش از ماشیین و بسییار بیشیتر از خانیه     فاصله ، یعنیاند مکان یافته % تغییر19

وسییله ایین سیه عنصیر     ه درصدی از قیاب کیه بی    ،به همان نسبت ،دوربین ی سه عنصر مذکور از زمان با تغییر فاصله هم

 انید،  اشیغال کیرده  را تصیویر  ییادی از  ز ها همچنان بخش ماشین و خانه اشغال شده نیز تغییر یافته است. اینکه در اینجا

 داشته باشد.( 99ویر )نسبت به تصویر این تصمتفاوتی از  طب دریافتشود مخا  باعث می
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 11تصویر                                                                         17تصویر                                         

                                       
 13تصویر                                                                                  

                 

کننید   تناسبات و روابیط تغیییر میی   ̋ مجددا ،کنیم تردوربین را به صحنه نزدیک ، باز همزن ی هاگر برای ثبت نمای بست   

قیرار   97% از حیداکثر عمیق موجیود در تصیویر     9% و زن در 39ماشیین در   ،% 59ها در  در این حالت خانه(. 95)تصویر

( همه چیز بسیار متفاوت است. در ایین تصیویر بیاز    93در مقایسه با کلوزآپ قبلی )تصویر  95در تصویر  خواهند گرفت.

. در اینجیا  شیده انید  در داستان نقش دارند و به مخاطب عرضه همچنان ها  ماشین و خانه ،هم تناسبات تغییر یافته است

شد کیه چهیره    م( متوجه خواهی95و  93)تصاویر  Close up با مقایسه دو تصویرِ ،رخ داده استنیز اتفاق ناخوشایندی 

کیه تصیویر    و زمانی حاصل می شود بسیار شایعی است ی هر و قدری غیرطبیعی است. این جلوت عریض 95زن در تصویر 

 wideاجتناب کرد و اگر مجبور شدیم که از لنیز   دبایاز چنین جلوه ای  .کنیم ثبت می wide angleکلوزآپ را با لنز 

angle ببریم و نباید اجازه دهیم ایین اعوجیاج در   بکار را   دقت آنه باید بسیار ب ،برای ثبت تصویر کلوزآپ استفاده کنیم

کنندگانی که مبالغ کالنیی بیرای بیازیگران     کنندگان )تهیه ن شود. بازیگران و تهیهحدی باشد که مخاطب عادی متوجه آ

 .  ا بدین شکل غیرطبیعی تصویر کنیدکنند( از شما راضی نخواهند بود اگر شما چهره بازیگران ر صرف می

قیدر بیه    دوربیین را آن سیاده اسیت. میا    پاسخ، آید؟  میپدید چگونه  یین اعوجاجچن سوال مهم در اینجا این است که   

 دراکنیون   (،کیه پییش از ایین تشیریح شید     ) شکل گرفته در اجزای صیحنه  های نسبیِ ایم که تفاوت صحنه نزدیک کرده

هیای گیوش زن    قدر به صحنه نزدیک است که اگر نرمه دوربین آن ،. در این حالتشکل می گیرندچهره و اجزای خطوط 

% از ایین فاصیله قیرار دارد و بنیابراین آن تفیاوت      79احتماالً نوک بینی او در  ،،% از دوربین فرض کنیم199را در فاصله 

 .می گذاردصورت زن تاثیر بر اجزای اکنون  ،گذاشت ها اثر می نسبی در اندازه که پیش از این بر ماشین و خانه
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شود را نباید برای ثبیت   میمحسوب  «نرمال» ،مورد استفادهفرمت از لنزی که برای فاصله کانونی کوتاهتر هر لنزی با    

ی کیانونی آن   که فاصیله  کردلنزی ثبت  کمکباید تصویر کلوزآپ را به  ،در صورت امکان ، یعنیکار برده نمای کلوزآپ ب

 تر باشد. کمنرمال لنز  ی کانونیِ فاصله و از دو برابرِ تر بیش نرماللنز  کانونیِِ ی هفاصل  از

 

 در مجموع می توان گفت که:      

حاصیل خواهید    لنزاین کاربرد بلکه پرسپکتیوی که در اثر  ،با توجه به زاویه دید آن انتخاب کردتنها توان لنز را  نمی»    

 «شد نیز باید در نظر گرفته شود.

 : کردگونه خالصه  توان مجموع مطالب فوق را این بدین ترتیب می   

 

ای مشیابه و   دیده شد که اگر دوربین ثابت باشد و تمیام عناصیر صیحنه در فاصیله     92تا  91در مجموعه تصاویر الف(    

 «ی نمیا  انیدازه »استفاده از لنزهایی با فواصل کانونی مختلیف تنهیا باعیث تغیییر      ،کامالً دور از دوربین قرار داشته باشند

هیای   موضیوع را از مییان مجموعیه    موضوعیتوان  کند. با این روش می تغییری نمی «پرسپکتیو»شود و در این حالت  می

 و توجه مخاطب را بدان معطوف داشت.کرد موجود در صحنه انتخاب و بر آن تاکید 

 

دیده شد که اگر دوربین ثابت باشد و عناصر صحنه در فواصیل متفیاوتی از دوربیین     93تا  93در مجموعه تصاویر ب(    

هیایی از   خیش حذف ب موجب «نما  ی هانداز»ی بلندتر عالوه بر تغییر استفاده از لنزهایی با فواصل کانون ،قرار داشته باشند

 بشیدت گیویی را   شود. این تغییرات بیان هنری تصاویر و شیوه قصیه  صحنه در تصویر می ی «هزمین پس»و  «میان زمینه»

 ثیر قرار خواهد داد.أتحت ت

 

دیده شد که اگر عناصر در فواصل متفاوتی از دوربین قرار داشته باشیند و بیا لنیزی     95تا  97در مجموعه تصاویر ج(    

 ،دنی نک تغییر می «پرسپکتیو»هم و  «ی نما ازهاند»هم  ،ن( به صحنه نزدیک شویمثابت )لنزی با فاصله کانونی ثابت و معیّ

شود و در نتیجیه بیاز هیم     زمینه حذف می تری از میان زمینه و پس بخش کم( 93تا  93)تصاویر اما نسبت به حالت قبل 

 .گرفتپردازی متفاوتی صورت خواهد  قصه

 

 

 

 

 

 

 :ه(ترجممنبع )

Practical cinematography, Paul wheeler, Focal press, 2000 
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   «Normal» / «Tele photo» / «Wide angle» 
 

، نرمیال ی لنزهیا )  از انواع سه گانیه  یک کدامدر هر موقعیتی باید از اینکه  در خصوص، راهنمای موجزی است متن زیر   

Wide angle یا Tele photo:استفاده کرد ) 

 

  ی نزدیک، از لنز  یی باز از فاصله«1نما  اندازه»برای ثبتWide angle .استفاده کنید 

  ی دور، از لنز  یی بسته از فاصله«اندازه نما»برای ثبتTele photo .استفاده کنید 

  زیاد، دوربین را به صحنه نزدیک و از لنز  «3عمق»برای ثبت تصویری باWide angle .استفاده کنید 

  کم، دوربین را از صحنه دور و از لنز  «عمق»برای ثبت تصویری باTele photo .استفاده کنید 

  ای کیه چشیم از    در همیان موقعییت و فاصیله    بیند، دوربیین را  چشم می آنچه مشابه پرسپکتیوبرای ثبت تصویری با

 استفاده کنید.نرمال صحنه دارد، قرار دهید و از لنز 

  و ثابت نگاه دارید ی دوربین تا صحنه را  بازتر شود، فاصله« نما  اندازه»فقط تصویر  پرسپکتیوِبرای آن که بدون تغییر

 تر استفاده کنید.«واید»از لنزی 

 ثابت نگاه داریید  ی دوربین تا صحنه را  تر شود، فاصله بسته« نما  اندازه»تصویر فقط  پرسپکتیو که بدون تغییربرای آن

 تر استفاده کنید.«تله»و از لنزی 

 ای کیه بخیش قابیل     ی بسته ثبت کنید، به گونهنمایصحنه  یِ «2زمینه پیش»خواهید از موضوع قرار گرفته در  اگر می

زمینیه نزدییک و از    پییش  هم در کادر دیده شوند، دوربین را به موضوعِ «9هزمین پس»و  «3زمینه میان»توجهی از 

 استفاده کنید. Wide angleلنز 

 ای کیه بخیش انیدکی از     ی بسته ثبت کنید، به گونهی صحنه نمای  زمینه رار گرفته در پیشخواهید از موضوع ق اگر می

 Tele photoزمینیه دور و از لنیز    پییش  موضیوعِ زمینه در تصیویر دییده شیوند، دوربیین را از      زمینه و پس میان

 استفاده کنید.

  تمیام   ،پیش زمینیه  ای بزرگ نیست که به هنگام ثبت نمایی متوسط یا باز از موضوعِ به اندازهصحنه ی   زمینه پساگر

 استفاده کنید. Tele photoزمینه دور و از لنز  پیش ، دوربین را از موضوع3ِکادر را پر کند

  داخل بطور کامل زمینه  پیش ای بزرگ است که به هنگام ثبت نمایی بسته از موضوعِ به اندازهصحنه ی   هزمین پساگر

زمینیه نزدییک و از لنیز     پیش شود، دوربین را به موضوعِ گیرد و تنها بخشی از آن در کادر دیده می کادر قرار نمی

Wide angle .استفاده کنید   

 نزدییک و از لنیز    چهیره در تصویر افزایش یابد، دوربیین را بیه    (چهره در تصویر نمایی برجسته)عد چهره که بُبرای آن

Wide angle .ی دوربین در این حالت اگر زاویه استفاده کنید  High angle یاLow angle     باشید، بیاز هیم

 شود. می تر بیشعد بُ

 
1
. Frame size/Shot size 

2
. Depth 

3
. Fore ground 

4
. Middle ground 

5
. Back ground 

.
در واقیع  زمینه تمام کادر را پر کند ) پس گیریم، دکورِ ای نیست که وقتی نمای تمام قدی از هنرپیشه در مقابل آن می ابعاد دکور به اندازه هنگامی که مثلِ 3

 .(داشت خواهیم Shoot offاصطالحاً  تدر این حال
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 ُتخت» ،عد چهره در تصویر کاهش یابد و چهرهبرای آن که ب»(Flat )    دیده شود، دوربیین را از چهیره دور کنیید و از

 شود. می تر کمعد باشد، باز هم بُ Eye levelی دوربین  استفاده کنید. در این حالت اگر زاویه Tele photoلنز 

 نرمالهای  خواهید که استفاده از لنز اگر می ،Wide angle  وTele photo  شیود و « نمیا   اندازه»تنها باعث تغییر 

 ی بسیار دور از صحنه قرار دهید. را تغییر ندهد، دوربین را در فاصله «پرسپکتیو»

 کند، دوربین را به صحنه نزدیک و از  ی نزدیک صحنه را مشاهده می خواهید بیننده احساس کند که از فاصله اگر می

 استفاده کنید. Wide angleلنز 

 بینید، دوربیین را    می «نمایی شده درشت»ی دور، صحنه را به صورت  خواهید بیننده احساس کند که از فاصله اگر می

 استفاده کنید. Tele photo نزاز صحنه دور و از ل

 از حالت معمول نشان دهیید، دوربیین    تر کوچکزمینه را  پس تر و موضوعِ زمینه را بزرگ پیش خواهید موضوعِ اگر می

 استفاده کنید. Wide angleزمینه نزدیک و از لنز  پیش موضوعِ را به

 زمینه کم و بیش هیم انیدازه در تصیویر دییده شیوند، دوربیین را از        پس زمینه و موضوعِ پیش خواهید موضوعِ اگر می

 استفاده کنید. Tele photoزمینه دور و از لنز  پیش موضوعِ

  رو به دوربین، نزدییک بیه هیم احسیاس شیوند،       دوربین و فردِبه پشت  خواهید فردِ اگر می« 1از روی شانه»در نمای

 استفاده کنید. Tele photoدور و از لنز  ،دوربین را از این دو

  رو به دوربین احساس شیود، دوربیین را بیه     دور از فردِ ،پشت به دوربین خواهید فردِ اگر می« از روی شانه»در نمای

 استفاده کنید. Wide angleنزدیک و از لنز  ،این دو

 ی متقابیل( از ایین   «از روی شانه»)مثالً دو نمای  «3نمایِ متقابل»خواهید دو  وقتی دو نفر رو به هم قرار دارند و می

داشیته باشیند و در    یمشیابه « عمق مییدان »و « پرسپکتیو»، «نما اندازه» ،دو ثبت کنید، برای آن که این دو نما

ی  فاصیله » ،بخورند، باید بیه هنگیام ثبیت ایین دو نمیا      (Cutرش)بُبه هم  (Jump)رشتدوین به خوبی و بدون پَ

 مشابه باشد.« دیافراگم»و « فاصله کانونی لنز»، «دوربین تا موضوع

  صیحنه  گرا در تصویر( دوربین را بیه   به خطوط همصحنه )تبدیل خطوط موازی  «2خطوط پرسپکتیو»برای اغراق در

 کنید. استفاده Wide angleنزدیک و از لنز 

 اغیراق شیده    پرسیپکتیوی تیر چراغ برق یا درخت( کیه   ،خراش عمودی )مثل آسمان یبرای ثبت تصویری از موضوع

زمیان انجیام دهیید: قیرار دادن      سه اقدام را باید هیم  ٬داشته باشد و ارتفاع و بلندی موضوع مورد تاکید قرار گیرد

 .Wide angleاستفاده از لنز  موضوع و، نزدیک بودن دوربین به Low angleدوربین در ارتفاع 

 اغیراق شیده( لنیز    پرسیپکتیو  عد طبیعی و بیدون  ای با بُ چهره )نمای بسته ی هترین لنز برای ثبت تصویر بست سبمنا

 ( است.3)لنز بینابین«تلهنسبتاً »

  زیاد، یکی از ترفندها استفاده از لنز  «9عمق میدان»برای ثبت تصویری باWide angle .است 

  کم، یکی از ترفندها استفاده از لنز  «عمق میدان»برای ثبت تصویری باTele photo .است 

 رغم استفاده از لنز  خواهید علی اگر میWide angle،    عمق میدان تصویر کم باشد، دوربین را به موضیوع نزدییک و

 از دیافراگمی باز استفاده کنید.

 
1 . Over-the-shoulder 
2  . Reverse- angle Shots 
3  . Line Perspective 

 «لنیز بینیابین  »ی کیانونی لنیز نرمیال باشید را      فاصیله  دو برابیرِ  ،حیداکثر کیانونی لنیز نرمیال و     ی فاصیله بیشیتر از  هیا   ی کیانونی آن  هیایی کیه فاصیله    لنز 3

(Intermediate lens) هستند. «تله نسبتاً»هایی  لنزاین لنزها، در واقع .گویند می  
5 Depth of field 
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 رغم استفاده از لنز  خواهید علی اگر میTele photo ،    عمق میدان تصویر زیاد باشد، دوربیین را از موضیوع دور و از

 دیافراگمی بسته استفاده کنید.

 باشد، از لنز « 1فوکوس کشی» فرایند ی بهتر کمکه در جریان فیلمبرداری نیاز برای آنWide angle .استفاده کنید 

  های دوربین، از لنز  برای کاهش لرزش« دوربین روی دست»در حالتWide angle .استفاده کنید 

 از دوربیین دور   در جهیت معکیوس  آیید ییا    به سمت دوربین میی از عمق صحنه خواهید حرکت موضوعی که  اگر می

خواهیید کنیدتر احسیاس شیود، از لنیز       و اگر می Wide angleتر احساس شود، از لنز  شود، در تصویر سریع می

Tele photo .استفاده کنید 

 تیر احسیاس شیود، از لنیز      کند، در تصویر سریع عرض تصویر عبور می ضوعی که درخواهید حرکت مو اگر میTele 

photo خواهید کندتر احساس شود، از لنز  و اگر میWide angle .استفاده کنید 

 ت اکه حرکبرای آن«Track in»  و«Track back» شود دییده شیود،    در عمل انجام می آنچه تر از در تصویر سریع

 .استفاده کنید Tele photoاز لنز تر دیده شود برای آنکه کندو  Wide angleاز لنز 

 که حرکات برای آن«Pan»  و«Tilt» دییده شیود، از لنیز     گیرد صورت میدر عمل  آنچه تر از در تصویر سریعTele 

photo  از لنز برای آنکه کندتر دیده شود وwide angle استفاده کنید. 

 که حرکت برای آنSwish pan
 استفاده کنید. Tele photoاز لنز  صورت گیرد،تر  بهتر و ساده 3

 در زمینیه   زمینیه و پیس   زمینه ثابت بماند اما پرسپکتیو تصیویر عمییق شیود )پییش     ی موضوع پیش«نما  اندازه»که برای آن

 کنید. «Zoom back»و  «Track in»ریتمی مشابه  با زمان و  از هم دور شوند(، باید همتصویر 

  زمینیه و   ی پییش  تخیت شیود )فاصیله    تصیویر  زمینه ثابت بماند اما پرسپکتیو پیش ی موضوعِ«نما  اندازه»آنکه برای

 کرد. «Zoom in»و  «Track back»زمان  زمینه در تصویر کم شود(، باید هم پس

 شیود، بایید از لنیز     دییده  از آنچه در عمیل انجیام میی شیود     تر سریع« 2تراولینگ»که حرکت برای آنTele photo 

 استفاده کنید.

  که تغییر ارتفیاع و  کند، برای آن یا موضوعی عبور می ، دوربین از مجاورت سطح«9پدستال»یا « 3کرین»وقتی در حرکت

 استفاده شود. Wide angleاز لنز  ی دوربین تا سطح مورد نظر کم باشد و پرسپکتیو مشهودتر باشد، باید فاصله

  پَنِ تعقیبی»در حرکت»(Follow pan)  ی موضیوع کشییده و    زمینه برای آن که پس« همراه موضوع تراولینگِ»یا

 استفاده کنید. Tele photoمحو به نظر آید، باید از لنز 

 در ن را دوربیی  هتر است کهب ،خاص نورپردازی ی هاجرای شیورا نشان دهید، عالوه بر  سطحخواهید بافت یک  اگر می

 اسیتفاده کنیید.   Wide angleاز لنیز   در ضیمن  قرار دهیید و مورد نظر با زاویه نسبت به سطح و نزدیک  فاصله

بافیت در   نیورپردازی،  ی هشییو نورپردازی است و در صورت درست بودن  ،البته موثرترین عامل در پدیداری بافت

 نیز پدیدار می شود. زوایای دوربینسایر سایر لنزها و تصاویر حاصل از 

 

توصییه شیده اسیت، اگیر از لنیز       Tele photoییا   Wide angleهر جاکه در این نوشته اسیتفاده از لنیز   ]             

Super wide-angle  یاSuper tele-photo حاصله شدیدتر و اغراق آمیزتر خواهد بود. ی هاستفاده شود، جلو]  

 
1 . Focus pulling 

 معروف است.« نیچ پَسوئ»که در کشور ما به « بسیار سریع پَنِ»یا  «پَنِ شالقی». 3
 ی هژهمیراه و بیه میوازات سیو    دوربین حرکت  است. معنای دیگر آن،، حرکت دوربین در عرض صحنه به سمت چپ یا راست «تراولینگ»منظور از حرکت  .2

 گویند. می« Tracking»را  در جهت عکسیا « صحنه درونبه ». حرکت دوربین است متحرک
4 . Crane 

9. Pedestal  شود که به آن  دوربین به سمت باال یا پایین. در این حرکت تنها ارتفاع دوربین کم و زیاد می)تغییر ارتفاع( یعنی حرکتElevate   گوینید.   نییز میی

 .تفاوت این حرکت با حرکت کرین این است که در حرکت کرین عالوه بر تغییر ارتفاع، دوربین در عرض و عمق صحنه نیز ممکن است جا به جا شود
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    «Zoom » یا«Track» 
 

دهند، شاید به ظاهر مشابه به نظر آیند امیا   را تغییر می« نما  اندازه»به شکلی پیوسته  که «1تراک» و« زوم» دو حرکتِ   

و « Zoom back»تصیاویر   چنیین بیین  و هم «Track in»و  «Zoom in »بیین تصیاویر   متفیاوت هسیتند.   در واقع 

«Track back» عبارتند از: .اصلی ترینِ این تفاوت هاهای مشهودی وجود دارد تفاوت 

 تصویر پرسپکتیوتفاوت در الف(    

تناسیب  » ،از جملیه متعیددی   عوامیل ی  بیه واسیطه  « پرسیپکتیو »تصویر یا به عبارتی  «3عمقِ»بیننده از میزان  دراکا  

در زمینیه   زمینه و پس به این ترتیب که اگر عناصر پیش گیرد، شکل می «تصویر ی هزمین نه و پسزمی ی عناصر پیش اندازه

امیا اگیر    ،کنید  را درک میی  «2پرسپکتیو تخت»یعنی تصویری با « عمق کم»یده شوند، بیننده تصویری اندازه د همتصویر 

تیر از عناصیر پیس زمینیه دییده       )عناصر پیش زمینه بزرگ داشته باشندمشهودی ی  این عناصر در تصویر اختالف اندازه

 را درک خواهد کرد.   «3ی عمیقپرسپکتیو»یعنی « با عمق زیاد»شوند(، بیننده تصویری 

زمینه بیه ییک    زمینه و پس تر عوض کنیم، عناصر پیش«واید»اگر موقعیت دوربین ثابت باشد و لنز دوربین را با لنزی 

بیازتر   «اندازه نمیا »نها کند، ت ی این عناصر تغییر نمی شوند و در نتیجه چون تناسب اندازه می تر کوچکدر تصویر نسبت 

تیر عیوض   «تله»ماند. اگر موقعیت دوربین ثابت باشد و لنز دوربین را با لنزی  تغییر می ت و بیثاب «پرسپکتیو»شود و  می

این عناصر ی  اندازهشوند و چون باز هم تناسب  تر می بزرگدر تصویر زمینه به یک نسبت  زمینه و پس کنیم، عناصر پیش

ثابیت   «لنیز فاصیله کیانونی   »شود. حال اگیر   میتر  بسته «اندازه نما»و تنها  ماند تغییر می بی« پرسپکتیو»کند،  تغییر نمی

خواهنید   ثبیت  9«تیر  کوچک»  زمینه و عناصر پس« تر بزرگ»زمینه  باشد و دوربین را به صحنه نزدیک کنیم، عناصر پیش

صحنه دور اگر با لنزی ثابت دوربین را از شود و  می« تر پرسپکتیو عمیق» ،بین این دو  و به دلیل ایجاد اختالف اندازه شد

 درشیود. بنیابراین    می« تر پرسپکتیو تخت»عناصر پیش زمینه و پس زمینه تشابه اندازه پیدا می کنند و در نتیجه  ،کنیم

 توان گفت: می مجموع

را « نمیا   انیدازه »هیا  هایی با فواصل کانونی متفاوت( تن های مختلف )لنز اگر موقعیت دوربین ثابت باشد، استفاده از لنز»

ی دوربیین تیا    فاصیله  )لنزی با فاصله کانونی ثابت( اما اگر با لنزی ثابت ؛ثابت باقی می ماند« پرسپکتیو»د و ده میتغییر 

 .«3کند نیز تغییر می« پرسپکتیو»، «نما  اندازه»م، عالوه بر تغییر صحنه را تغییر دهی

ثبت شده است. در این تصویر نرمال با لنز  91شود. تصویر  میممکن  92تا  91با دقت در تصاویر مطلبفهم بهتر این 

زمینیه دییده    از فرد پسبزرگتر زمینه دو برابر  یعنی فرد پیش ،است 2:1زمینه  زمینه به فرد پس ی فرد پیش نسبت اندازه

در حیالی کیه دوربیین     93تصیویر  در است.  یمعیّنمیزان تصویر  پرسپکتیوِ شود، در نتیجه احساس بیننده از عمق و می

انید و   ثبیت شیده   تیر  کوچیک بینیم هر چند هر دو فرد  شده است و مینرمال لنز  نشینجا wide angleبوده، لنز  ثابت

 
1. Track  یاTracking معیادل ایین   رواج دارد« حرکت عمقی دوربین بیه درون صیحنه ییا در جهیت عکیس     »برای تر در اروپا  اصطالحاتی است که بیش .

 است. Dollyingیا  Truckingاصطالح در آمریکا مواردی چون 
2 . Depth 
3 . Flat Perspective 
4 . Deep Perspective 

 شود. تر می زمینه به میزان کمی کوچک البته در این شرایط پس 9
 دهد تغییر میشدت بیشتری پرسپکتیو را با  ، لنزفاصله کانونی و دوربین  ی فاصلهزمان  تغییر هم 3
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اسیت و در نتیجیه    2:1چنان همان زمینه هم زمینه به فرد پس رد پیشی ف نسبت اندازهاما  ،بازتر شده است« نما  اندازه»

با لنزی ثابت )در این مثیال،   92است. برای ثبت تصویر  91( تصویر )عمقِ مشابه پرسپکتیوِ 93 ( تصویر)عمقِ پرسپکتیوِ

نسیبت   امیا  ،اسیت  91مشیابه تصیویر   « نما  اندازه»هر چند در این تصویر  ایم، ( به صحنه نزدیک شدهwide angle لنز

زمینیه دییده    د پسفر از رگتربززمینه چهار برابر  شده است یعنی فرد پیش 4:1زمینه  زمینه به فرد پس ی فرد پیش اندازه

و  کنید  تیر را درک میی   و پرسپکتیوی عمیق تر بیشعمقی  91شود و در نتیجه بیننده در این تصویر به نسبت تصویر  می

 وجود دارد. یتر بیشی  زمینه فاصله زمینه و پس کند بین پیش احساس می

   
 19تصویر                                         10تصویر                                    11تصویر               

 

 لنز دوربیین بیه  ی  پیوستهتغییر به معنای  «Zoom in» حرکتتصویر و با توجه به این نکته که  سهی این  با مقایسه   

 حرکیت  ، تیر «وایید »هیایی   لنیز  ی لنیز دوربیین بیه    تغییر پیوسیته به معنای  «Zoom back» حرکت، تر«تله»هایی  لنز

«Track in » حرکت صحنه با لنزی ثابت و  دوربین به درونبه معنای حرکت«Track back»    بیه معنیای دور شیدن 

  را این گونه بیان کرد: «Track»و  «Zoom»ترین تفاوت حرکات  توان مهم از صحنه با لنزی ثابت است، می دوربین

 «پرسیپکتیو » شود و می« نما  اندازه»باعث تغییر  تنهااین حرکت دوربین ثابت باشد،  ،«Zoom» حرکتِاگر در حین »   

صورت گییرد، عیالوه بیر    ( و ثابت ن)لنزی با فاصله کانونی معیّبا لنزی ثابت  «Track» حرکتِاگر اما  ،دهد را تغییر نمی

 «دهد. را نیز تغییر می «پرسپکتیو» ٬«نما  اندازه»تغییر 

 Zoom»زمان و با ریتمی مشیابه   هماگر یا  ،کنیم« Track back» و  «Zoom in»زمان و با ریتمی مشابه  اگر هم   

back»   و«Track in » ،و ولی پرسپکتیو تغییر می کنید  ماند  کامالً ثابت میپیش زمینه  ی موضوعِ«نما  اندازه»نمائیم

 آید.   ثابت به دست میی «نما  اندازه»ی عجیب تغییر پرسپکتیو در نمایی با  جلوه

زمینیه   زمینیه ثابیت اسیت، پیس     ی موضیوع پییش   در حیالی کیه انیدازه   ( Zoom in+Track back)در حالیت اول     

 شود.   می «تخت» ،تصویرشود و در نتیجه پرسپکتیو  زمینه نزدیک می نمایی و به موضوع پیش بزرگ

زمینه کوچیک و   زمینه ثابت است، پس ی موضوع پیش در حالی که اندازه (Zoom back+Track in)در حالت دوم    

   شود. می «عمیق» ،تصویرو در نتیجه پرسپکتیو می شود زمینه دور  از موضوع پیش

  

 «زمینه پس»و « زمینه میان»تفاوت در میزان حذف ب(     

جیا موقعییت   دهند. در این را نشان می «Zoom in» سه فریم ابتدا، وسط و انتهای یک حرکت 93و  99و  93تصاویر 

تغیییر یافتیه   « Tele photo»بیه  و سیپس  « نرمال»به « Wide angle»است و تنها لنز دوربین از بوده دوربین ثابت 

بخیش  زمان با این تغییر،  تغییر یافته و هم «Close up»به  «Medium long shot» از« نما  اندازه»در نتیجه  است،

بخیش زییادی از روابیط عناصیر و      بدین ترتیب،زمینه حذف شده است.  زمینه و بخش قابل توجهی از پس میانزیادی از 

 ها در ساختار بیانی تصویر از بین رفته است.  نقش آن
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دهند که بیا لنیزی ثابیت     را نشان می «Track in»سه فریم ابتدا، وسط و انتهای یک حرکت  95و  98و  97تصاویر    

جیا  ، امیا در این اسیت  «Zoom in»مشابه حرکت « نما  اندازه»شده است. تغییر  ثبت( Wide angleلنز  ،)در این مثال

و بخش زیادی از روابط عناصر و نقش آنهیا در سیاختار بییانی     زمینه حذف شده است زمینه و پس بخش ناچیزی از میان

 .تصویر حفظ شده است

نسبت به حرکت « Zoom in»انجام حرکت  توان گفت که حرکت میتفاوت مهم بین این دو در نتیجه به عنوان یک    

«Track in » خواهد شد.از قاب تصویر زمینه  زمینه و پس از میان یتر بیشباعث حذف بخش بسیار 

 

                                          

 17تصویر                                                                                13تصویر                               

         
 11تصویر                                                                                11تصویر                                  

        
 13تصویر                                                                                16تصویر                                       
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 فاصله تفاوت در احساسِ ج(   

 .ثبیت شیده اسیت   « tele photo»نیز  ی دور و بیا ل  دهد کیه از فاصیله   از هنرپیشه را نشان می بستهنمایی  93تصویر   

دیگری از همان هنرپیشه را نشان  بستهنمای  95است. تصویر « تخت»ی هنرپیشه در این تصویر  عد( چهره)بُ پرسپکتیو

عمییق و  »چهره در ایین تصیویر    عد()بُ ثبت شده است. پرسپکتیو« wide angle»دهد که از فاصله نزدیک و با لنز  می

 است. « شده اغراق

        16تصویر   

 

      13تصویر                                                                  

به صورت « دور»چهره را از  93تفاوت پرسپکتیو چهره در این دو تصویر باعث شده که بیننده احساس کند در تصویر    

بیند.  می« نزدیک»ی  چهره را از فاصلهکند که تصویر درشت  احساس می 95اما در تصویر  ،بیند می «نمایی شده درشت»

 :توانیم بگوییم بنابراین به عنوان یک قاعده می

 «ی دوربین از صحنه است. ز و فاصله، تابع نوع لنرؤیتی  احساس بیننده از فاصله»   

 د:کن نیز هست و تفاوت دیگری بین این دو را آشکار می« تراک»و « زوم»این قاعده قابل تعمیم به دو حرکت    

در موضیوع  اش بیا    کنید فاصیله   کنیم، بیننده احساس می می« Zoom in»موضوع ای ثابت به سمت  وقتی از فاصله»

به این ترتیب  آید، شود و به سمت او می نمایی می است که هر لحظه درشتاین موضوع حرکت ثابت است و  اجرایطول 

امیا در   ؛شیوند  ی دید دوربین خیارج میی   بلکه از حوزه ،ندکن از کنار کادر عبور نمی سطوح و عناصر ،در حین این حرکت

تیر و بیه صیورتی     ای نزدیک کند که وارد صحنه شده است و هر لحظه از فاصله بیننده احساس می «Track in»حرکت 

سیطوح و عناصیر از کنیار کیادر گیذر       «Track in»به این ترتیب در حیین حرکیت    کند، می رؤیتتر موضوع را  درشت

 «.شوند می کنند و از کادر خارج می

از  سیت؛ در حیالی کیه احسیاس بیننیده     ال در فضاحرکتی سیّ ،«زوم»کت توان گفت احساس بیننده از حر در واقع می   

 )حرکیت  11 مجموعیه تصیاویر   و)حرکیت زوم(   19تصیاویر  مجموعیه  حرکتی بر روی زمین است. در   ،«تراک»حرکت 

 توان دید. می این تفاوت را بهترتراک( 
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 11ویر اتص مجموعه                                               11ویر اتص مجموعه                     

 منابع:

- The technique of the television cameraman, Peter jones, Focal press 

- Practical cinematography, Paul wheeler, Focal press 

- Hands-on manual for cinematographers, David samuelson, Focal press 

 سروشانتشارات سازی تلویزیونی، جرالد میلرسون، مهدی رحیمیان،  فن برنامه -
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     عمق میدان  
 

در ایین حالیت سیوژه در     ،خواهیم داشتی فوکوس  تنها یک نقطه اگر فقط یک سوژه مقابل دوربین قرار داشته باشد،   

از سیوژه بیه    (Focus«)واضیح »فوکیوس، تصیویری    ی هدارد و به راحتی با چرخاندن حلق از دوربین قرار معیّنای  فاصله

)یا اگر سوژه امتیدادی در عمیق    ی مختلف از دوربین قرار داشته باشند اما اگر چند سوژه در چند فاصله، آوریم می دست

ی  سیوژه  کدام سوژه را باید فوکیوس نمیاییم؟   گیریم( می ها عکس ها از آن مثال زمانی که در کنار ردیف نرده داشته باشد،

 ی متوسط از دوربین قرار دارد؟   ای که در فاصله ی دور از دوربین یا سوژه نزدیک به دوربین، سوژه

 در تصیویر نهیایی قطعیاً   آن سیوژه   کنییم،   واضیح ی فوکوس،  ها را با چرخاندن حلقه به هر حال هر کدام از این سوژه   

خود در تصویر ه تر و دورتر از آن نیز به طور خود ب های نزدیک اما ممکن است تعدادی از سوژه فوکوس دیده خواهد شد،

ییا بیه اختصیار     (Depth Of Field)«عمیق مییدان  «گیرد که  فوکوس ثبت شوند. بنابراین مفهومی در اینجا شکل می

DOF  شود. مینامیده 

ییا بیه عبیارت     «عمیق مییدان  »د را نشو ای که در تصویر فوکوس دیده می ترین سوژه تا دورترین سوژه ی نزدیک فاصله   

 نامند. می« وضوح عمق میدانِ»کاملتر 

 کیه  زیاد است »عمق میدان« فوکوس در تصویر، فاصله زیادی از هم داشته باشند، ی هدورترین سوژ وترین  اگر نزدیک   

 .ندنام می (Deep focus)»گستردهفوکوس  ی دامنهتصویری با  «چنین تصویری را

 کیه  کم است »عمق میدان« ی کمی از هم داشته باشند، فاصله فوکوس در تصویر، ی هسوژدورترین  وترین  اگر نزدیک   

 ند.نام می (Shallow focus)»فوکوس محدودی  دامنهتصویری با «چنین تصویری را 

 

ی مختلیف از دوربیین قیرار     نگاه کنید. در این صحنه، سه فرد در سه فاصیله ها  متناظر آن ی صحنه و 93 و 91 رویاتص به   

 دارند.  

ثبیت  در این مثال، ی )یلبه دل است.  را فوکوس کردهb عکاس سوژه  (،91 به هنگام ثبت تصویر اول از این صحنه )تصویر   

 Out of)«ناواضیح » ، (c( و دورتر )a)تر  های نزدیک تصویر فوکوس است و سوژهدر b تنها سوژه  (بازتصویر با دیافراگم 

focus/Flouتصویر کم است« عمق میدان»و بنابراین  شوند ( دیده می . 

ی  تیرین سیوژه   ی نزدییک  زییرا فاصیله   ،کمیی دارد  «دانعمق میی »است و  «Shallow focus»تصویری  ،91 تصویر   

  ی کمی است. در تصویر، فاصله)گوش پسر( ی فوکوس سوژهتا دورترین )بینی پسر( فوکوس 

در ایین  ی )یلی دلامیا بیه    ،را فوکوس کرده است bباز هم عکاس سوژه  (،93برای ثبت تصویر دوم از این صحنه )تصویر   

نیز خیود بیه    cو aهای  ، سوژهbزیاد است و در نتیجه عالوه بر سوژه  «عمق میدان» (مثال، ثبت تصویر با دیافراگم بسته

 .تصویر زیاد است« عمق میدان»و بنابراین  خود فوکوس ثبت شده اند

ی فوکیوس   ترین سوژه ی نزدیک زیرا فاصله ،ی داردزیاد «دانعمق می»است و  «Deep focus»تصویری  ،93 تصویر   

  است. زیادیی  در تصویر، فاصله( cفردِ )ی فوکوس تا دورترین سوژه( aفردِ )
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 11تصویر                                                                     

                                               

 
 10تصویر                                                                                  

   »عمق میدان»عوامل موثر بر 

 حاصیلِ  تصیویر « عمیق مییدان  »مقیدار  در نهاییت،  . تصویر تاثیر می گذارند« عمق میدان»میزان عوامل متعددی بر 

)کم ییا  « عمق میدان»اثر تمامی این عوامل است، نه یک عامل تنها. بنابراین برای دستیابی به میزان مشخصی از  برآیندِ

عوامل می توانند اثر یکیدیگر را در افیزایش ییا     هم سویِ با هم عمل کنند، در غیر این صورت این ،تمام عواملباید زیاد( 

، بیرخالف  «دییافراگم بسیته  »خنثی نمایند. به عنوان مثال، ممکن است علی رغم ثبت تصیویر بیا    «عمق میدان»کاهش 

نزدیک بودن دوربین به »یا « بودن لنز Tele»کم باشد، زیرا عوامل دیگر نظیر « عمق میدان»انتظار در تصویر مورد نظر 

این متن وقتی صحبت از تاثیر یک عامل  ی هبه این دلیل، در ادام را خنثی کنند.« دیافراگم بسته»اثر می توانند « صحنه

 ثابت هستند.« عمق میدان»می کنیم، فرض این است که سایر عوامل موثر بر « عمق میدان»بر 

 رتند از:عبا« عمق میدان»عوامل موثر بر 

 دیافراگم لنزالف( 

 2با دییافراگم   92تصویر .، و برعکسشدخواهد  تر بیش «عمق میدان» تری ثبت شود، هر قدر تصویر با دیافراگم بسته    

مشابه  «ی دوربین تا صحنه فاصله»و  «ی کانونی لنز فاصله»ثبت شده است.در هر دو تصویر،  16با دیافراگم  93و تصویر 

عمیق  »اما تفاوت دیافراگم، تصیاویری بیا    ،بوده و در هر دو، بخش مشابهی از صحنه به هنگام عکاسی فوکوس شده است

عمیق  »تغییر دیافراگم، کم یا زییاد کنییم، تنهیا     ی هتصویر را بوسیل« عمق میدان»اگر  کرده است.ایجاد متفاوت  «میدان

عمیق  «)پرسیپکتیو »بزرگنمایی سیوژه در تصیویر( و   «)نما ی هانداز»، یعنی ویژگم مهم تصویرتغییر می کند و دو « میدان

متفیاوتی   «عمیق مییدان  » هرجندبا دیافراگم های متفاوتی ثبت شده اند و  93و  92د. تصاویر نتصویر( بی تغییر می مان

 مشابه هستند.« پرسپکتیو»و « نما ی هانداز»دارند، اما به لحاظ 
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 13تصویر                                                   19تصویر 

 ی کانونی لنز فاصله ب(   

 .، و بیرعکس شدخواهد  تر کم «عمق میدان» تر( ثبت شود، ی کانونی بلند لنزی با فاصله)ر ت«تله»هر قدر تصویر با لنزی   

و در هر دو تصویر به هنگیام   استبوده  مشابه «صحنهی دوربین تا  فاصله»و  «دیافراگم» 93 و 99به هنگام ثبت تصاویر 

ی کانونی لنزهای مورد استفاده، مییزان   اما به دلیل تفاوت فاصله ،( فوکوس شده استa)سنگ قبر عکاسی سوژه مشابهی

 «عمق مییدان »ثبت شده است و در نتیجه  Wide angleبا لنز  99این دو تصویر متفاوت است. تصویر  «عمق میدان»

ثبیت   Tele photoبا لنز  93اند( وتصویر  نیز فوکوس ثبت شده cو b، سنگ قبرهای a)عالوه بر سنگ قبر  زیادی دارد

 فوکوس است(.a کمی دارد )تنها سنگ قبر  «عمق میدان»شده است و در نتیجه 

 11تصویر          
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 16 تصویر 

بزرگنمیایی  «)نمیا  ی هانیداز » باعث می شود کیه همزمیان   «کانونی لنز ی فاصله »تغییر  ی هبوسیل« عمق میدان»تغییر    

 .عمق تصویر( تغییر نخواهد کرد«)پرسپکتیو»نیز تغییر کند، اما سوژه در تصویر( 

 

 ی فوکوس( ی دوربین تا سوژه اصلی )فاصله فاصلهج( 

آن را  فوکیوس،  ی هبیا چرخانیدن حلقی   ی بردار فیلمای که به هنگام عکاسی یا  ی اصلی )سوژه هر قدر دوربین به سوژه     

عکیس. در   و بیر  ،خواهید بیود   تیر  کیم  «عمق میدان» باشد،تر  ( نزدیکمحسوب می شود« سوژه اصلی» ،کنیم فوکوس می

عمیق  »، بنیابراین  اشیته اسیت  ( قیرار د چیوبی  ی هنرد ی اصلی )قسمت ابتداییِ ی دور از سوژه دوربین در فاصله 97تصویر 

عمیق  »بنیابراین   ، اشته اسیت دی اصلی قرار  سوژه ی نزدیکِ ، دوربین در فاصله98اما در تصویر ،تصویر زیاد است «میدان

 تصویر کم است. «میدان

  
 11 تصویر                                          17 تصویر                     
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 ی هانیداز » باعیث میی شیود کیه همزمیان      «دوربیین تیا سیوژه اصیلی     ی فاصیله  »تغیییر   ی هبوسییل « عمق مییدان »تغییر    

 عمق تصویر( نیز تغییر کند.«)پرسپکتیو»بزرگنمایی سوژه در تصویر( و  «)نما

    

می توان سوژه های پیش زمینه )نزدیک به دوربین( را فوکوس کرد  نیز دوربین و سوژه ها ثابت هستند در شرایطی که  

 «عمیق مییدان  »های پس زمینه )دور از دوربین( را فوکوس کیرد تیا   یا می توان سوژه  ،تصویر کم شود «عمق میدان»تا 

و دستیابی به تصویری که تمام سیوژه هیا در آن    «عمق میدان» ی هدامن ر زیاد شود. البته برای استفاده از بیشترینتصوی

زمینیه نزدییک   ود، بویژه بخشی از میان زمینه که به پییش  صحنه فوکوس ش ی ه، بهتر است که میان زمینفوکوس باشند

سیوم آن   -ییک  )چه کم باشید و چیه زییاد(   « عمق میدان» ی هدامناز تمام توصیه ای این است که  چنیندلیل  تر است.

 اصلی قرار می گیرد.   ی سوژهسوم آن پشت  -اصلی )جلوی سوژه ای که خود فوکوس کرده ایم( و دو ی سوژهجلوی 

 

 دوربین  (Sensor)گر یا حس( Gateدریچه) ی ه( اندازد

 عمق»در نتیجه  و تر داریم «تله»برای پوشش دادن آن نیاز به لنزی  ،بزرگتر باشد دوربین گر قدر گیت یا حس هر   

 .، و برعکسشود تر می کم تصویر« میدان

 

  «ی اغتشاش دایره» ( قطر مجازِھ

بیشتر  تصویر «عمق میدان»٬را بیشتر در نظر بگیریم (Cicle of confusion«)ی اغتشاش دایره» هرقدر قطر مجازِ   

 .، و برعکسخواهد شد

 

 ( میزان بزرگنمایی تصویر هنگام نمایش یا چاپو

ی نمایش داده شود،یا در ابعاد بزرگتری چاپ شود، بزرگنمایی بیشترنمایش با  ی هپرد یا بر صفحهتصویر هر قدر    

 .، و برعکسمی شودکم تر تصویر  «عمق میدان»

 

 رویت تصویر ی ه( فاصلز

 .، و برعکستصویر کمتر به نظر می آید «عمق میدان» ،نزدیکتری دیده شود ی هفاصلتصویر از  قدر هر   

 

    زمینه ها ی هفاصل( ح

عمیق  » بیشیتری داشیته باشیند،    ی هفاصیل  ، در صحنه از هیم  هپیش زمینه، میان زمینه و پس زمینقدر سوژه های  هر   

 .، و برعکستصویر کمتر می شود «میدان
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   «ی هایپرفوکال فاصله»و « ی اغتشاش دایره» 
 

 (Circle of confusion)ی اغتشاش  دایره

 هیا نقطیه تشیکیل شیده اسیت. در صیورتی از ایین موضیوع تصیویری          ، از میلیونداردموضوعی که مقابل دوربین قرار    

یا سطح فیلم ( کانونی ))صفحهبر روی سطحِ ،از موضوع «نقطه»هر  ازای دربه دست خواهیم آورد که  (Focus«)واضح»

ربیین تیا   ی دو فاصیله  تغیییر »افتد که با  تشکیل شود. این اتفاق زمانی می «نقطه»( یک Focal plane/دوربین گر حس

پرتوهیای   «ی(هیای عکاسی   کانونی )در برخی دوربین جایی سطحِجا به با »یا  «ی فوکوس چرخاندن حلقهبا »یا  «موضوع

 تیر از سیطحِ   کانونی( کنیم. اگر این پرتوها جلیوتر ییا عقیب   گرا ) ، همکانونی نور بازتابیده از موضوع را دقیقاً بر روی سطحِ

شود و تصیویری کیه بیه     ایجاد می« دایره»کانونی یک  بر روی سطحِ ،از موضوع «نقطه»هر  در ازایگرا شوند،  کانونی هم

 تیر  ( خواهید بیود. هیر قیدر موضیوع در تصیویر ناواضیح       Out of focus/flou)«ناواضیح »آید،  این ترتیب به دست می

 Circle of)«ی اغتشیاش  داییره »هیا اصیطالحاً   «داییره »شود. به ایین   تر می ها بزرگ«دایره»تر( باشد، قطر این «فلو)»

confusion) تصویر را مغشوش می کنند و وضوح تصویر را از بین  اصطالحاً، چون که درهم ادغام می شوند، گویند می

  .می برند

 
 11تصویر 

 نگاه کنید. 91به تصویر 

 Focal)کانونی )سطح(ی وضعیت لنز و صفحه .از لنز قرار دارد معیّنای  ( در فاصلهاصلی )به عنوان موضوع Oی  نقطه   

plane) در  انید،  گیرا شیده   ی کانونی هم لِ صفحهدقیقاً در محاصلی بازتابیده از موضوع  نور ای است که پرتوهای به گونه

ی کانونی تشیکیل شیده و بیه ایین ترتییب       بر روی صفحه «نقطه»یک  (O)اصلی موضوع از  «نقطه»هر  در ازاینتیجه 

بر روی سطح  ،به لنزاصلی نسبت تر از موضوع  های دورتر و نزدیک موضوعنقاط مربوط به است.  «واضح»کامالً  Oتصویر 

ی کیانونی   صفحه« عقب»و « جلو»ها به ترتیب  بازتابیده از آن نور شوند، زیرا پرتوهای تصویر می« دایره»کانونی به شکل 

نسیبت بیه   ( B)تیر   دییک هیای نز  . البتیه موضیوع  ثبت می شوند« ناواضح»و بدین ترتیب این موضوع ها  شوند گرا می هم

 شوند. تر دیده می«ناواضح»کنند و  تری ایجاد می بزرگ« دوایر»، (A) های دورتر موضوع

 های ناواضیح  ( و تعدادی دایره مربوط به موضوعfocus) های کامالً واضح در هر تصویر تعدادی نقطه مربوط به موضوع   

(Flouدیده می )    هیا نیسیت و   «داییره »ی  شود. البته اگر با فاصله به تصویر نگاه کنیم، چشم ما قادر بیه تشیخیص همیه

بینید. بنیابراین    می« نقطه»به صورت  را نیز که قطر چندان زیادی ندارند (اغتشاش ه هایایر)دها «دایره»این تعدادی از 
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ناواضح را نیز به صیورت واضیح   های  تعدادی از موضوع )فوکوس(،«واضح»امالً های ک در هر تصویر چشم ما غیر از موضوع

 ،دنشیو  دییده میی   )فوکیوس( «واضح»ترین موضوع تا دورترین موضوعی که در تصویر  ی نزدیک فاصلهبه . ادراک می کند

 .شود گفته می (Depth of field)«عمق میدان»

 نگاه کنید. 91مجدداً به شکل 

 Bو  Aهیای   است. تصویر موضوع )فوکوس(«واضح»است، در نتیجه این موضوع کامالً  «نقطه»یک  Oتصویر موضوع    

« نقطیه »هیا را بیه صیورت     ای کوچک است که چشیم بیننیده آن   های اغتشاش به اندازه اما قطر این دایره ،است« دایره»

شیوند و   دییده میی   در تصیویر واضیح   ،هر چند در حقیقت ناواضیح هسیتند   Bو  Aهای  موضوع ،در نتیجه واهد دید وخ

 در تصیویر واضیح   باشید نییز   Bو  Aشود. هر موضوعی که بین  این تصویر محسوب می« عمق میدان» Bتا  Aی  فاصله

هر قدر باشد، « عمق میدان»ی هدامن شود. دیده می
 

 
و  O)ی جلیوِ جلوی موضوعِ کامالً واضح )در ایین مثیال   آن   

 

 
آن   

 .داریم یتر بیشعمق میدان  ،یعنی همواره پشت موضوعِ کامالً واضح ؛داشتقرار خواهد پشت موضوعِ کامالً واضح 

د. بیه  کمتیر باشی   یمعیّن قطر آن ها از عدددیده خواهند شد که « نقطه»به صورت  یاغتشاش ه هایایردفرمت، در هر    

 معییّن  عیدد ی اغتشاش آن از این ها  گویند. هر موضوعی که قطر دایره می« ی اغتشاش قطر مجاز دایره» ،معیّن عدداین 

باشید،   تیر  بییش  معییّن  عیدد اغتشیاش آن از ایین    یهیا   ( و هر موضیوعی کیه قطیر داییره    Focus)«واضح»باشد،  تر کم

« ی اغتشاش قطر مجاز دایره»فرمتی خاص، ( دیده خواهد شد. به عنوان مثال اگر در Flou)«ناواضح»
 

    
اینچ باشید،   

از   تر کوچکها قطری  آنی اغتشاش ها  دایرههایی که  موضوع
 

    
و موضیوع   شیوند  اینچ داشته باشند، واضح دیده میی  

اغتشاش آنها قطری بزرگتر از ی ها  دایره هایی که
 

     
   اینچ داشته باشند، ناواضح دیده می شوند.

قطیر   .کرده اندمعرفی « ی اغتشاش قطر مجاز دایره»را به عنوان  یمعیّن، قطر هر فرمت ، برایاستانداردسازینهادهای    

 انتخیاب میی شیود. هیر قیدر       «آن رؤییت ی  فاصیله »و  «ابعاد فریم تصویر»مجاز استاندارد شده برای هر فرمت بر اساس 

ی  قطیر مجیاز داییره   »، (باشید  تیر  بییش  اسیتاندارد « رؤییت ی  فاصیله ») را تماشا کند تصویردورتری  ی فاصلهتماشاگر از 

قطیر مجیاز   »باشید،   تیر  کوچیک  فیریم فییلم  ی  انیدازه  (یبردار فیلمدر )هر قدر  می گیرند وتر در نظر  را بزرگ« اغتشاش

گیرند، زیرا تصویر حاصل از نگاتیوهیای کوچیک بیه هنگیام نمیایش در سیالن        در نظر می تر کوچکرا « ی اغتشاش دایره

، اغلیب  در نظیر گرفتیه نشیود   کوچیک  « قطیر مجیاز  »شود و اگر  نمایی می رده بزرگبر روی پ یتر بیشسینما به دفعات 

عمیق  »روی پرده ناواضح دیده خواهند شد و عمق میدان کمتر از حد انتظار خواهید بیود. محاسیبه مییزان     ها بر  موضوع

قطیر  »ت می گییرد.  در نظر گرفته شده برای آن فرمت صور« قطر مجاز دایره اغتشاش»با توجه به  در هر فرمت« میدان

 :استاندارد شده استبه ترتیب زیر ی بردار فیلمهای مختلف  برای فرمت« ی اغتشاش مجاز دایره

 ی اغتشاش قطرمجاز دایره فرمت 

35فیلم 
mm  تلویزیون دربرای نمایش 

500

1
 اینچ 

35فیلم 
mm برای نمایش در سالن سینما 

700

یا  1
1000

 اینچ 1

16فیلم 
mm  تلویزیون دراستاندارد برای نمایش 

1000

1
 اینچ 

Super 16فیلم 
mm  تلویزیون دربرای نمایش 

1000

1
 اینچ 

Super 16فیلم 
mm  35برای تبدیل به فیلم

mm 
2000

1
 اینچ 
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 (Hyperfocal distance)ی هایپرفوکال  فاصله

عمیق  » یمعیّن یزانی وجود م کنیم، به واسطه نهایت قرار دارد فوکوس می ی بی وقتی بر روی موضوعی که در فاصله   

تیرین   نزدییک  ی شیوند. فاصیله   ( دییده میی  Focus)«واضیح »نهاییت نییز    تر از بی های نزدیک تعدادی از موضوع« میدان

 » بیه عبیارتی   ییا « ی هایپرفوکیال  فاصیله »را دوربیین  شیود تیا    ( دیده میFocus)«واضح» موضوعی که در این شرایط،

 گویند. می« اَبَر کانونیی  فاصله»یا « فوق کانونی ی فاصله

 
 10تصویر 

 

 نگاه کنید. 93به تصویر 

در  و انید  گرا شده ی کانونی هم دقیقاً بر روی صفحه ،نهایت قرار دارد موازیِ بازتابیده از موضوعی که در بینور پرتوهای    

 نیور  یپرتوهیا ترین موضوعی است که  نزدیک Hموضوع  .( شده استFocusاین موضوع در تصویر کامالً کانونی) ،نتیجه

د، نی ی اغتشیاش حاصیل از آن قطیر مجیازی دار    هیا  اما چیون داییره   اند،گرا شده  ی کانونی هم دورتر از صفحههرچند آن 

ی  فاصیله »گوینید.   میی « ی هایپرفوکیال  فاصیله »تیا لنیز را    Hی  فاصیله در ایین حالیت   شیود.   ( دیده میی Focusواضح)

« عمیق مییدان  »باشید،   تیر  تیاه کو« ی هایپرفوکیال  فاصله»ی معکوس دارند. هر قدر  رابطه« عمق میدان»و « هایپرفوکال

 . و برعکس ،خواهد بود تر بیش

 تند از:عبار« عمق میدان»بر  ، موثرو در نتیجه «ی هایپرفوکال فاصله»بر  مؤثرعوامل 

 ی کانونی لنز فاصلهالف( 

ای  تصویر داییره /  Image circleآن ) «ی تصویر دایره»تر( باشد،  ی کانونی کوتاه فاصلهلنزی با ) تر«واید»هر قدر لنز    

ها قطیری   اغلب آن بوده، تر کوچکاغتشاش  یها دایره ،در نتیجه خواهد بود و تر کوچک آید( ی که از آن به دست میشکل

 شود.  میزیاد  «عمق میدان»و   کوتاه «ی هایپرفوکال فاصله» Wide angleمجاز خواهند داشت. بنابراین با لنز 

 یهیا  داییره تیر و بیه تبیع آن     بیزرگ آن « ی تصیویر  دایره»ی کانونی بلندتر( باشد،  فاصلهلنزی با )تر «تله»هر قدر لنز    

 Tele photoاز حید مجیاز خواهنید داشیت. بنیابراین بیا لنیز         بییش ها قطری  و اغلب آنخواهند بود تر  اغتشاش بزرگ

  شود. می  کم «عمق میدان»و  بلند« ی هایپرفوکال فاصله»

این  Tele photoو  Wide angleدر لنز های  «عمق میدان»و  «ی هایپرفوکال فاصله»در ضمن دلیل دیگرِ تفاوت    

ایین دریچیه در لنیز     ( هم اندازه ای نیدارد. Aperture)«دریچه»، لنزاین دو در  (f/4̋ مشابه)مثالدیافراگم است که یک 

Wide angle  به عنوان مثال دیافراگم  ،ی داردتر کمقطرf/4  در لنز واید و دیافراگمf/4   هیر چنید عیدد     ،در لنیز تلیه

بنیابراین   .(دارددر لنیز تلیه    f/4دیافراگم ی از تر کمدر لنز واید قطر  f/4اگم دیافرنی ندارند )اما قطر یکسا مشابهی دارند

     کند. می ایجاد یتر بیش «عمق میدان» Wide angleنیز لنز  دلیلاین  به
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 ی موضوع تا لنز فاصلهب( 

 تیر  بیش« عمق میدان»ی دورتری از لنز قرار داشته باشد،  کنیم، در فاصله هر قدر موضوعی که بر روی آن فوکوس می   

حیداکثر عمیق    کننیده  بییان « ی هایپرفوکیال  فاصیله »کنییم،   نهایت فوکوس می خواهد بود. وقتی بر روی موضوعی در بی

 ورد استفاده( به دست خواهد آمد.مورد نظر )با لنز و دیافراگم م موقعیتاست که در  میدانی

 دیافراگمج( 

 تیر  بییش  «عمیق مییدان  » ،تیر و در نتیجیه   کوتیاه « ی هایپرفوکال فاصله»تر باشد،  هر قدر دیافراگم مورد استفاده بسته   

 و بر عکس. ،خواهد بود

« ی هایپرفوکیال  فاصله»کنیم،  استفاده می «معیّندیافراگمی »و  «معیّنی کانونی  فاصلهبا لنزی »در مجموع، وقتی از    

 ،کند. بیه عنیوان مثیال    تغییر می« ی هایپرفوکال فاصله» ،این متغیرها یبا تغییر یک یا هر دومشخصی خواهد بود.مقدار 

50ممکن است در فرمتی خاص، به هنگام استفاده از لنز 
mm  و دیافراگمf/2  ،«در همیان  متر و 5 « ی هایپرفوکال فاصله

در هر حال، وقتی به هنگام  متر باشد. 2 «ی هایپرفوکال فاصله»،  f/16به هنگام استفاده از همان لنز و دیافراگم ، فرمت

تیا  « ی هایپرفوکیال  فاصیله »هایی کیه از   تمام موضوع ،کنیم نهایت تنظیم می ی بی لنز را روی فاصله ، فوکوسثبت تصویر

ی  فاصیله »خیود  فوکیوس لنیز را روی   اگیر  امیا   ؛دییده خواهنید شید    (focusقرار دارند، در تصیویر واضیح)  « نهایت بی»

قیرار دارنید، در تصیویر    « نهاییت  بیی »تا « ی هایپرفوکال فاصله»هایی که از نصفِ  تنظیم کنیم، تمام موضوع« هایپرفوکال

نهاییت قیرار    متر باشید و فوکیوس لنیز را روی بیی     3« ی هایپرفوکال فاصله»اگر  ،دیده خواهند شد. به عنوان مثال واضح

شوند و اگر فوکیوس لنیز    دیده می نهایت قرار دارند، در تصویر واضح متری دوربین تا بی 3هایی که از  دهیم، تمام موضوع

دییده   نهاییت قیرار دارنید در تصیویر واضیح      متری دوربین تا بی 2هایی که از  متر قرار دهیم، تمام موضوع 3را روی عدد 

 آید: از طریق فرمول زیر به دست می «ی هایپرفوکال فاصله» خواهند شد.

 ی کانونی لنز( )فاصله 0

 ی هایپرفوکال = فاصله
 )دیافراگم)عدد  ×ی اغتشاش(  )قطر مجاز دایره

های  و از طریق رابطه« ی هایپرفوکال فاصله»با استفاده از  متر یا اینچ باشد. به میلیباید ها  ی اندازه همه ،در این فرمول   

 توان محاسبه کرد: را می« عمق میدان»مقدار  ،زیر

DN =
)( FSH

SH





 
  فوکوس( ترین موضوعِ ی نزدیک )فاصله

DF =
)( FSH

SH



 فوکوس( ی دورترین موضوعِ )فاصله  

Depth of field = DF – DN 

H   =ی هایپرفوکال فاصله 

   S  =کنیم( تا دوربین آن فوکوس می)موضوعی که بر روی  ی موضوع اصلی فاصله 

   F =ی کانونی لنز فاصله 

 منابع:

- The Technique of the television cameraman, Peter jones, Focal press  

- Practical cinematography, Paul wheeler, Focal press 
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   نما  اندازه»ی  محاسبه» 
 

  انیدازه »دقت محاسیبه کننید کیه بیرای ثبیت      تواننید بی   و تصیویربرداران نمیی   ، فییلم بیرداران  انبسیاری از کارگردانی    

100))میثالً  لنیزی معیین   با  Close up)خاص از هنرپیشه )مثالً  (Frame size/Shot size)یی«نما
mm   دوربیین را

لنیزی  متیر( و بیا    10 )مثالً معیّنای  که از فاصلهکنند  توانند محاسبه یا نمی ،دای از هنرپیشه قرار دهن ر چه فاصلهباید د

50))مثالً  معیّن
mm    گییرد. بسییاری از    چه چشم اندازی از صحنه )چند متر از عرض و ارتفاع صحنه( در کیادر قیرار میی

توانند محاسبه کنند که ابعاد دکور و نسبت بین عرض و ارتفاع دکور چه میزان باید باشید تیا    طراحان صحنه و دکور نمی

نداشیته باشیند. اکثیر     «Shoot-off» ،در کادر جیای گییرد و از سیوی دیگیر    بطور کامل  ، دکور ساخته شدهاز یک سو

ی آزمیون و   فیوق بیه طریقیه    پرسش هایتصویربرداران و طراحان صحنه و دکور در برخورد با فیلم برداران، کارگردانان، 

ات درسیتی بکننید. کارگردانیان    توانند محاسیب  ی قلیلی با تکیه بر تجارب پیشین خود می کنند و تنها عده خطا عمل می

به دست آورند، لنزی می توانند چه  باچه فاصله و از یی را از کدام موقعیت، «اندازه نما»ی این نکته که هر  برای محاسبه

 دو روش پیش رو دارند:

ده از ییک  زند و بیا اسیتفا   ، کارگردان درون صحنه قدم میباشداگر صحنه یا دکور از پیش طراحی و ساخته شده الف(    

هایی که از «نما  اندازه»کند. این وسیله انواع  نماهای خود را پیدا می (View-finder)«یاب کوچک قابل تنظیم منظره»

نسیبت  »دهید. کیارگردان ابتیدا     را نشیان میی   آید به دست می های مختلفخاص، با لنز« نسبت ابعاد»هر فاصله، در یک 

و در نسیبت ابعیاد معمیول     ویدیوی  کند )مثالً اگر به طریقه انتخاب می« یاب منظره»ی خود را روی  مورد استفاده« ابعادِ

ییاب   گزیند(، سپس با نگیاه بیه درون منظیره    را برمی 1:1.33یا به عبارتی  3:4« نسبت ابعاد»سازد،  تلویزیونی فیلم می

 دهد. یی به دست می«نما  اندازه»چه « ی کانونی فاصله»، هر مورد نظر واند ببیند که از فاصله و موقعیتت یم

شیود،   از صیحنه ییا دکیور طراحیی میی     اما دقیق ای با مقیاس کوچک  ، نقشهباشداگر صحنه یا دکور ساخته نشده  ب(   

سینجِ   )زاوییه «ی نیمیه شیفاف   الیه نقّ»شود و با قرار دادن یک  گذاری می ها روی نقشه عالمت سپس محل استقرار دوربین

اندازی از صیحنه ییا دکیور را     خاص چه چشم« ی دید زاویه»شود که هر  ترانسپارانت( بر روی محل هر دوربین معلوم می

 39خیاص( زاوییه    «محیل دوربیین  »ای خاص از نقشه ) اگر معلوم شد که از نقطه ،. به عنوان مثالخواهد گرفتدر کادر 

صیحنه ییا دکیور     «Long shot»نمیای  دهد، خواهیم دانست که بیرای گیرفتن    کل دکور یا صحنه را پوشش می  درجه

)فاصیله کیانونی    نزی خاصل بواسطههر فرمتی در  «زاویه دید»که این  ،درجه خواهیم بود 39با زاویه دید لنزی نیازمند 

ویدیویی با دوربین  اگر ̋مثال ،خاص( بدست می آید
 

 
12 لنز ،کنیم اینچ کار می 

mm .چنین زاویه دیدی دارد 

از میی تیوان   ییی را  «اندازه نما» هر اینکه  ی توانید برای محاسبه می ،ی صحنه در اختیار ندارید یاب یا نقشه اگر منظره

 اسیتفاده کنیید.   91تصویر  ، از نمودارِ(و محاسباتی از این دست)به دست آورد لنزی چه فاصله و با چه از کدام موقعیت، 

شیود،   نامییده میی   (Universal camera set-up graph)«نمودار عمومی تنظیم موقعییت دوربیین  »این نمودار که 

 دارای چند بخش است:

 (m«)متر»است. این اعداد در دو واحد  «ی دوربین تا موضوع فاصله»گر اعداد مربوط به  نمایش ،محور افقی نمودار( 1   

 شوند. دیده می (ft«)فوت»و 

گر پهنای بخشی از صحنه اسیت کیه در کیادر دییده      نمایش ،هر کدام از اعداد مندرج بر روی محور عمودی نمودار( 3   

  انیدازه »وی این محور اصطالحات مربیوط بیه   شوند. بر ر دیده می «فوت»و  «متر»خواهد شد. این اعداد نیز در دو واحد 

 شود. شوند، نیز دیده می هایی که احتماالً در تصویر حاصل می«نما
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دید خاص اسیت. در کنیار هیر     ی شود که هر کدام مربوط به لنزی با زاویه در وسط نمودار خطوط موربی دیده می( 2   

 دهند. لنز را نشان می« افقیی دید  زاویه»اعداد مذکور است، البته مربوطه نوشته شده  «زاویه دید»خط مورب عدد 

 
 11تصویر 

 «ی استفاده از نمودار نحوه»

 شکل می توان استفاده نمود:از این نمودار به چند    

 مشخص است. «ی دوربین تا موضوع فاصله»و « لنزی دید  زاویه»وقتی که « ی نما اندازه»ی  الف( محاسبه   

فیت( را پیدا و از این نقطه خطی بیه   10)مثالً  «ی دوربین تا موضوع فاصله»بر روی محور افقی نمودار عدد مربوط به    

میورد اسیتفاده را قطیع کنید )میثالً خیط        «لنزی دید  زاویه»کنیم تا جایی که خط مورب مربوط به  سمت باال عمود می

کنییم تیا    به سمت چپ رسم میی   ی افقیتالقی این دو خط، خطدرجه(، سپس از محل  15ی دید  مورب مربوط به زاویه

 کننیده  آید و بیان فیت بر روی محور عمودی به دست می 2.7ی  مثالً نقطهای قطع کند،  ی نمودار را در نقطهمحور عمود

درجه باشد، پهنای آن بخیش از صیحنه    15 «لنزی دید  زاویه»فیت و  10 «ی دوربین تا موضوع فاصله»آن است که اگر 

 ی فاصله ازنوشته شده است، یعنی  MCUفیت اصطالح  2.7فیت خواهد بود. کنار عدد  2.7گیرد،  که در کادر قرار می
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 .آیید  توسط( از هنرپیشه به دست میی ی م )نمای بسته Medium Close Upی «نما  اندازه» مورد نظر، لنزبا و  مذکور

ی پهنای آن بخشی از صیحنه   نشان دهندهاز محور عمودی در  این نقطه بدست آمده عدد فت که در مجموع می توان گ

 نمایی است که حاصل خواهد شد.  ی اندازه گیرد یا نشان دهنده است که در کادر قرار می

 است.مشخص « لنزدید   ی زاویه»و « نما  ی اندازه»وقتی که « ربین تا موضوعی دو فاصله»ی  ب( محاسبه   

عمیودی   ی دلخیواه خیود را روی محیور   «نمیا   انیدازه »د ییا  یخواهید در کادر داشته باش پهنای بخشی از صحنه که می   

را قطع کنید. از محیل تالقیی    لنزتان « ی دید زاویه»انتخاب و از این نقطه خطی افقی رسم کنید تا خط مورب مربوط به 

از ای قطع کند. عددی کیه در ایین نقطیه     ر افقی نمودار را در نقطهاین دو خط، خطی به سمت پایین عمود کنید تا محو

تیا بیا    ای است که دوربین باید از صحنه داشته باشد فاصله ی هدهند درج شده است، نشان «متر»یا  «تفو»به محور افقی 

 .ی موردنظر به دست آید«اندازه نما»لنزِ مورد استفاده، 

 مشخص است.« ی دوربین تا موضوع فاصله»و « نما   ی اندازه»وقتی « لنزی دید  زاویه»ی  ج( محاسبه   

خیواه خیود را روی محیور عمیودی     ی دل«ی نمیا  اندازه»شته باشید یا خواهید در کادر دا پهنای بخشی از صحنه که می   

 «تا موضوع ی دوربین فاصله»عدد مربوط به  ،انتخاب و از این نقطه خطی افقی به سمت راست رسم کنید. از سوی دیگر

ای خواهید بیود    را روی محور افقی پیدا و از این نقطه خطی به سمت باال عمود کنید. محل تالقیی ایین دو خیط، نقطیه    

برای دهد که  شود، نشان می میمشخص خط موربی که به این ترتیب نمودار. نزدیک یا دقیقاً روی یکی از خطوط مورب 

 باید استفاده شود. (ی«دید  زاویه»چه با )لنزیچه  ،مذکور ی فاصلهمورد نظر از   ی«نما   ی اندازه»دستیابی به 

کیه در آن ییک   چه لنزی تصویری بیه دسیت خواهیید آورد     خواهید بدانید از چه فاصله و با می ، اگرد( به عنوان مثال   

 عرض تصویر را اشغال کرده باشد، به ترتیب زیر عمل کنید: ⅓خاص  ء شی

 ضیرب کنیید )در ایین مثیال     3( را اندازه بگیرید و عدد حاصله را در «فوت»یا  «متر»مورد نظر )در واحد  ء شیپهنای    

 سیپس را پییدا کنیید.    یازعرض کادر را اشغال کند( تا پهنای کادر مورد ن ⅓ ء ضرب کنید چون قرار است شی 3در  باید

این خط  .آن نقطه خطی افقی به سمت راست رسم کنید نمودار پیدا کنید و از عدد به دست آمده را روی محور عمودیِ

به سمت پایین عمود کنیید   تالقی، خطوطی از این نقاطِ. کردخواهد ای قطع  هر کدام از خطوط مورب نمودار را در نقطه

 نقیاط بیه   . بنیابراین شیود ( مشیخص  اسیت  «ی دوربین تا موضوع فاصله»گر  که بیان)طی بر روی محور افقیِ نمودار اتا نق

کننید کیه    را مشیخص میی  « لنیز ی دید  زاویه -ی دوربین فاصله»های  ای از زوج مجموعه ،بر روی محور افقی دست آمده

 پهنای کادر را اشغال کرده باشد. ⅓مورد نظر  ء که در آن شیکنند تصویری ارائه می توانند  آن ها ی ههم

 

 ی مهم: چند نکته

ی  هسیتند. بیرای محاسیبه   لنز  «ی دید افقی زاویه» آیند، در واقع به دست می ه از این نمودارک «لنززوایای دید »الف(    

اگر در کیادر تلویزییونی    به عنوان مثال، ورد استفاده توجه کرد.م کادرِ« نسبت ابعادِ»ها باید به  آن متناظرِ زوایای عمودیِ

 وواحید   2ارتفیاع کیادر    چنین نسبت ابعادی،در می بینیم،  93همانگونه که در تصویر کنیم ) کار می 3:4 با نسبت ابعادِ

 اسیت،  «لنیز  ی دید افقیی  زاویه» چهارمِ -همواره سه «لنزی دید عمودی  زاویه»واحد است(، باید بدانیم که  3پهنای آن 

درجیه خواهید    29 «ی دید عمودی لنیز  زاویه»، قطعاً باشد درجه 39 «لنزی دید افقی  زاویه»اگر  3:4در نسبت بنابراین 

 است. 3:4در نسبت ابعاد لنزها ی بین زوایای افقی و عمودی  مقایسه 92بود. جدول 
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 10تصویر                                                                              19  جدول           

          

( «فوت»یا  «متر»گر پهنای آن بخشی از صحنه )به  آید، بیان عددی که روی محور عمودی نمودار به دست میب(    

( «فوت»یا  «متر»)به در چنین نمایی چه ارتفاعی از صحنه اینکه  ی است که در تصویر دیده خواهد شد. برای محاسبه

کنیم،  کار می 3:4« نسبت ابعاد»توجه کرد. اگر در کادر تلویزیونی با « نسبت ابعاد کادر»شود، باید به  در کادر دیده می

پس از  ̋مثالاگر در چنین نسبت ابعادی، بنابراین  پهنای کادر است، ¾که همواره ارتفاع کادر  داشته باشیمدر نظر باید 

 3پهنای آن بخشی از صحنه که در کادر دیده خواهد شد،  معیّن موقعیتیم که در محاسبه و استفاده از نمودار دریافتی

متر از ارتفاع صحنه یا دکور در کادر قرار خواهد گرفت.  2متر است، بالفاصله در خواهیم یافت که در چنین کادری 

ی بردار فیلمیا محل که با توجه به ابعاد استودیو  استطراحان صحنه و دکور  ی هاستفاد موردچنین محاسباتی 

توان قرار داد و با  ای از دکور می حداکثر در چه فاصله Long Shotدوربین را برای نمای اینکه ، با توجه به )لوکیشن(

، بدانند دکور را با چه ابعاد و با چه خواهد بودکه در اختیار لنزی  (کانونی  ی هفاصل)کوتاه ترین  ترین«واید» توجه به

 در تصویر دیده شود. «Shoot-off»بسازند تا به طور کامل و بدون  ی«نسبت ابعاد»

ی  فاصیله »بیه اعیداد   لنیز  « ی دیدِ زاویه»برای تبدیل اعداد  آید. به دست میلنز « ی دیدِ زاویه»نمودار اعداد این از ج(    

ی دوربیین   دریچیه ی  انیدازه ییا   (Sensor size) و عکاسی دیجیتیال دوربین ویدیو  گر حسی  اندازهبه باید لنز « کانونیِ

درجیه اسیت، در    10آن  «ی دید زاویه»که لنزی  ،توجه کرد. به عنوان مثال( Gate size) یبردار فیلمو آنالوگ عکاسی 

کیانونی   ی فاصیله لنزی بیا   ،اینچ ⅔ گر حسدر دوربین ویدیو با  ، چنین لنزیخاصی دارد «ی کانونی فاصله» دوربینیهر 

 70 کیانونی  ی فاصیله بیا  ی لنیز  ،ایینچ  1 گیر  حیس در دوربین وییدیو بیا    همین لنز ، درحالی کهبودخواهد متر  میلی 50

را در دو نوع دوربین وییدیویی   «فواصل کانونی»به  «ی دید زاویه»تبدیل چگونگی  99و  93 های . جدولاست ،متر میلی

 د.نده اینچ نشان می 1و اینچ  ⅔

 کیه ویدیویی اسیت  زوایای افقی و عمودی لنزهای مختلف )فواصل کانونی متفاوت( در دوربینی  ی مقایسه،  93جدول ] 

میلی متر اسیت.با توجیه بیه     18اینچ یا به عبارتی  ⅔آن  گر حسقطر  میلی متر و درنتیجه،6.6×8.8 آن  گر حسابعاد 
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در چنیین دوربینیی،    «لنیز نرمیال  »ین غیرفعال است، بنابرا گر حساینکه در دوربین های ویدیو، معموال بخشی از سطح 

   [میلی متر است. 11  ̋حدودا ی کانونیِ فاصلهلنزی با 

Image sensor size: 18mm (⅔ inch) 

Image format: 8.8×6.6mm (0.35×0.26 inch) 

«Normal lens» focal length:about 11mm (0.4 inch) 

 Focal length             
        Vertical lens 

angle 
   Horizontal lens 

angle inch mm 

57.5° 

40.0° 

35.5° 

29.5° 

14.5° 

7.0° 

3.5° 

1.5° 

0.75° 

72.5° 

52.0° 

47.5° 

38.5° 

19.0° 

9.0° 

4.5° 

2.0° 

1.0° 

0.24 

0.35 

0.39 

0.5 

1.0 

2.0 

4.3 

9.3 

17.7 

6.0 

9.0 

10.0 

12.5 

25.0 

55.0 

110.0 

235.0 

550.0 
 13جدول 

 

زوایای افقی و عمودی لنزهای مختلف )فواصل کانونی متفاوت( در دوربینی ویدیویی اسیت کیه    ی مقایسه،  99جدول ]  

میلی متر است.با توجیه بیه    25اینچ یا به عبارتی  1آن  گر حسمیلی متر و درنتیجه، قطر 9.6×12.8 آن  گر حسابعاد 

در چنیین دوربینیی،   « لنیز نرمیال  »غیرفعال است، بنابراین  گر حساینکه در دوربین های ویدیو، معموال بخشی از سطح 

  [میلی متر است. 20-16 ̋حدودا ی کانونیِ فاصلهلنزی با 

Image sensor size: 25mm (1 inch) 

Image format: 12.8×9.6mm (0.51×0.38 inch) 

«Normal lens» focal length:about 16 – 20mm (0.6 – 0.8 inch) 

Focal length             

mm inch    Horizontal lens 

angle 
   Vertical lens 

angle  
12.5 

25.0 

50.0 

75.0 

150.0 

0.5 

1.0 

2.0 

3.0 

6.0 

54.0° 

27.0° 

13.5° 

9.0° 

4.5° 

40.0° 

20.0° 

10.0° 

7.0° 

3.5° 

 11جدول 

دوربیین تیا موضیوع    اگیر  برای فواصل معمول دوربین )یک تا پیانزده فییت( ترسییم شیده اسیت.       91تصویر نمودار  د(   

تقسیم ییا در عیددی خیاص     معیّنتوانید نتایج حاصل از این نمودار را بر عددی  از این دارد، می تر بیشیا  تر کمای  فاصله

 ضرب کنید و اعداد جدید را به دست آورید.

ذکیر  مختلیف   آنیالوگ  کانونی پیشنهادی برای ثبت انواع پرتره در چند نوع دوربیین عکاسییِ  فواصل  93 در جدول( ھ   

 شده است. این جدول می تواند نمونه ای برای انجام محاسباتی مشابه در سایر دوربین ها باشد.
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 نوع پرتره ی فیلم قطع یا اندازه
ی کههههانونی  فاصههههله

 پیشنهادی

حداقل فضهای کهار بهه    

 «فوت»

 متر میلی 91

 16 متر میلی 71 سر و شانه

 17 متر میلی 11 هیکل تمام قد

 11عکس گروههی بها پهنهای    

 فوت
 17 متر میلی 91

 اینچ ¼2×¼2

 متر( سانتی 6×6)

 16 متر میلی 101 سر و شانه

 11 متر میلی 11 هیکل تمام قد

 13 متر میلی 11 فوت 11عکس گروهی با پهنای 

 اینچ ¾2×¼2

 متر( سانتی 6×7)

 16 متر میلی 191 و شانه سر

 11 متر میلی 31 هیکل تمام قد

 11 متر میلی 61 فوت 11عکس گروهی با پهنای 

 اینچ 3×1
 سر و شانه

 اینچ 11تا  0/11

 متر( میلی 011تا  011)
11 

 16 متر( میلی 111اینچ ) 6 هیکل تمام قد

 اینچ 3×1
 11عکس گروهی بها پهنهای   

 فوت

 متر میلی 111

 عریض*()میدان 
11 

 اینچ 1×7

 سر و شانه
 اینچ 13تا  10

 متر( میلی 911تا  911)
11 

 هیکل تمام قد
 اینچ 0/11تا  1

 متر( میلی 011تا  011)
11 

 11عکس گروهی بها پهنهای   

 فوت

 متر میلی 191

 )میدان عریض*(
16 

 اینچ 1×11

 سر و شانه
 اینچ 16تا  13

 متر( میلی 311تا  911)
11 

 هیکل تمام قد
 اینچ 10

 متر( میلی 911)
17 

 11عکس گروهی بها پهنهای   

 فوت

 متر میلی 131

 )میدان عریض*(
11 

 *Wide Field 

 اند. های قطع بزرگ در نظر گرفته شده تنظیمی در دوربین یها ها بدون استفاده از چرخش ** فواصل کانونی و فاصله

اند و فضهاهایی   کند، پیشنهاد شده وسعت فیلم را اشغال می درصد 31تصویر اینکه  ها با در نظر گرفتن *** این اندازه

 زمینه و میدان کار دوربین را هم در بر دارند. فوت برای منابع نوری، پس 7در حدود 

 اینچ است. 10متر یا  سانتی 31/91**** یک فوت 

 16جدول 

 

 

 منبع:

Video camera techniques, Gerald millerson, Focal press, 1994  
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    ساختمان لنز زوم 
 

. نام این لنیز منیتج از تظیاهرات بصیری     ابل تغییر استی کانونی آن به طور پیوسته ق ، لنزی است که فاصله«لنز زوم»   

ای که گویی بیننده با حرکتی در فضا به سمت سطح یا موضوع میورد نظیر    شود، به گونه عجیبی است که از آن ناشی می

ت از دس ( آنفوکوس) که وضوحآن بی ،شود نمایی می موضوع بزرگ ،مچگونه در لنز زو دریابیداینکه  کند. برای حرکت می

 :برود، به توضیحات زیر توجه کنید

موضیوع باعیث    بیه   گیرا  هیم عدسی بینید که نزدیک کردن  دهد. می گرا را نشان می ی هم ساده عدسییک  91تصویر    

از ( فوکیوس )کند و وضیوح   اما محل تشکیل تصویر تغییر می ،شود می (موضوع تر شدن تصویرِ بزرگ) نمایی افزایش بزرگ

 ضروری است.تصویر مجدد )فوکوس( کردن بنابراین در چنین حالتی کانونی رود، دست می

 
 11تصویر 

جلیویی   عدسیدهد. با دور کردن  واگرا( را نشان میعدسی گرا و یک  هم عدسییک لنز مرکب )شامل یک  93تصویر    

 عدسیی گیرا( را بیه    هیم  عدسیی عقبیی )  عدسیزمان  شود و اگر هم تر می ی تصویر بزرگ اندازه ،واگرا( از موضوع عدسی)

 ،)زوم(«ی تصیویر  افزایش انیدازه »زمان با  شود و در نتیجه هم محل تشکیل تصویر عوض نمی ،جلویی قدری نزدیک کنیم

 شود. )فوکوس( نیز حفظ می«تصویر وضوح»

 
 10تصویر 



 

 

527 

نز
یی

 لی

یک نمونه  ساختار 92شوند که در تصویر  ای ساخته می لنزهای زوم حرفه می شود،دیده  93 در تصویر آنچه ی پایه بر   

 شود.   مشاهده می ها از آن

 
 19تصویر 

 های زیر است: بخشدارای  (به عقباز جلو ) «زوملنز »

 (Focusing group)فوکوسهای عدسی ی  مجموعهالف(    

این مجموعه عدسیی  گیرد. ی آن از لنز توسط این مجموعه صورت می فاصله متناسب باموضوع )فوکوس( کردن کانونی   

عقیب   -( متصل هستند که با چرخاندن حلقه، این عدسی ها در جای خود جلوFocusing ring«)فوکوس ی هحلق»به 

پس از فوکوس  را در هر موقعیتی، از جمله قبل از انجام حرکت زوم، فوکوس می کنیم. موضوعمی روند و به این ترتیب 

   که خود به دالیلی آن را حرکت دهیم.رکت زوم این بخش ثابت است مگر آندر حین ح ٬موضوعکردن 

   (Variator)های تغییردهنده عدسیی  مجموعه ( ب

مشاهده  92گونه که در تصویر  د. هماننشو ی تصویر می در اندازه باعث تغییرهستند و متحرک  ها عدسیمجموعه این    

شیود و   میی  تر کوچکی تصویر  د، اندازهنکن زوم به سمت جلو حرکت میلنز داخل  ها عدسی کنید، وقتی این مجموعه می

 تیر   ی تصیویر بیزرگ   انیدازه  ،نید نک وقتی به سمت عقیب حرکیت میی    گیرد و صورت می Zoom backدر واقع عملیات 

( متصیل  Zoom ring«)زوم ی هحلق»به  ها عدسیاین مجموعه  گیرد. صورت می Zoom inعملیات در واقع و شود  می

کیانونی لنیز    ی فاصیله  ،عقب می روند و به ایین ترتییب   -هستند که با چرخاندن حلقه، این عدسی ها در جای خود جلو

  تغییر می کند و حرکت زوم انجام می شود.

     (Compensator)کننده جبرانهای عدسی ی  مجموعه ( ج

حفیظ شیود.    همچنانزوم حرکت فوکوس تصویر در حین  که شود باعث میمتحرک  مجموعه عدسیِاین جا به جاییِ 

ایین   .( می شیود Out of focus/flou)«ناواضح»این بخش به هر دلیلی حرکت نکند، تصویر  ،در حین حرکت زوماگر 

 ی هحلقی وقتی در حال چرخاندن تصویر هستند.( فوکوس)وضوح  ی هکنند در واقع جبران کننده و حفظ عدسیمجموعه 
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، بیه شیکل   («Variator)هیای تغییردهنیده   عدسیی »زوم هستیم و عملیات زوم در حال انجام است، متناسب با حرکتِ 

  نیز جا به جا می شوند تا فوکوس تصویر از دست نرود.(« Compensator)کننده عدسی های جبران»خودکار 

هستند تا بتوان در حیین  « کننده عدسی های جبران» دارایتمام لنزهای زوم مختص دوربینهای فیلمبرداری و ویدیو    

لنزهیای زوم  لنزهای زوم خیلی قیدیمی و همچنیین بعضیی    بعضی  فیلمبرداری و تصویربرداری حرکت زوم را انجام داد.

می شود و در نتیجیه ایین لنزهیا     ناواضحتصویر  ،ومهستند و در حین حرکت ز« کننده عدسی های جبران» عکاسی فاقد

فوکیوس   ی هبرای فیلمبرداری و تصویربرداری قابل استفاده نیستند، مگر اینکه در حین حرکت زوم به شکلی دستی حلق

 را بچرخانیم و فوکوس تصویر را در طی ضبط پالن به صورت دستی حفظ نماییم.

   .قرار دارند (Relay group)«های پشتیبان عدسیمجموعه » د( در بخش انتهایی لنز،    
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     ِزوم ضریب  
 

آیید کیه    ی کانونی آن تقسیم کنیم، عیددی بیه دسیت میی     ین فاصلهتر کمزوم را بر لنز ی کانونی  ن فاصلهیتر بیشاگر    

9 زومِلنز نام دارد. به عنوان مثال اگر  (Zoom factor)«ضریب زوم»
mm

 – 144
mm    لنیزی را در نظر بگییریم، چنیین، 

بیر روی  ̋ معموال را« ضریب زوم. »بیان می شود 16Xکه به صورت  (1449=16)خواهد داشت  13معادل  ضریب زومِ

گیر آن اسیت کیه     دهید، بییان   زوم را نشان میلنز که قدرت عمل  «ضریب زوم». های ویدیویی حک می کنندلنزی  بدنه

هیای وییدیویی    در برخیی دوربیین  ی کیانونی دارد.  ین حالیت آن فاصیله  تیر «وایید »زوم چند برابیر  لنز ترین حالت «تله»

بیه ایین    که دهند را به صورت تصنعی تا چند برابر افزایش می «ضریب زوم»، دیجیتالبزرگ نمایی  از طریقای  غیرحرفه

 .صویر می شودکیفیت توضوح و استفاده از آن موجب کاهش  می گویند و« Digital Zoom»فرایند 
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    لنزی  گسترش دهنده 
 

ی بیا زاوییه دیید بسییار     ، بیه لنیز  در فاصله بسیار دور از دوربین قیرار دارد گاه ممکن است برای ثبت نمایی بسته از موضوعی که    

 ی فاصیله  در چنیین شیرایطی،   نییاز داشیته باشیید. اگیر     (Super tele photo کانونی بسیار بلند/ لنیز  ی فاصله باریک )لنزی با

و احتمیاالً لنیز دیگیری نییز     نیست(  Tele)لنز به اندازه الزم نیست  بلند ی کافی تان به اندازه لنز نصب شده بر روی دوربینکانونی 

   استفاده کنید.« ی لنز گسترش دهنده»توانید از  آن در اختیار ندارید، می کردنجایگزین برای 

اصلی را تیا چنید   ی کانونی لنز  تواند فاصله ای اپتیکی است که می قطعه ،(Lens extender)«ی لنز گسترش دهنده»   

لنیزِ  »، آن را از ایین رو  و کنید  تیر «Tele»تواند لنیز اصیلی را    می (الحاقی)لنزِ مکمل  در واقع این لنزِ برابر افزایش دهد،

توانیید بیدون صیرف     میی اپتیکیی   ی هقطعاز این . با استفاده می نامندنیز  Tele(»Tele converter)تبدیل کننده به 

 کنید. تر«Tele»خود را لنز ، Super tele photoبرای خرید لنز زیاد  ی هزینه

 Tele»اصیلی قیرار گییرد.      ی دوربیین و لنیز   بیین بدنیه  مسیتقل  ممکن است بیه صیورت ییک لنیز      «ی لنز گسترش دهنده»   

converter»یعنی ابتدا هستند مورد استفاده در عکاسی این گونه های ،«Tele converter»    و میی شیود    نصیب بر روی دوربیین

ممکین اسیت بیه صیورت ییک       «ی لنز گسترش دهنده»به عالوه، شود.  می بسته« Tele converter»روی   اصلی بر  سپس لنز

هیای اضیافی بیه نیام      عدسیی از  ای های زوم وییدیویی، مجموعیه   اصلی تعبیه شده باشد. معموالً در لنز اضافی داخل لنز ی لنز مجموعه

«Lens extender»  برابیر  را چنید  لنز ی کانونی  شود و فاصله ای فعال می اهرم یا چرخاندن حلقهحرکت دادن تعبیه شده است که با

 .کند می

می کنند، برخیی چهیار    ی کانونی لنز را دو برابر برخی فاصله مشابهی ندارند، تأثیر قدرت و« های لنز گسترش دهنده»   

 Lens extender 2Xبییان میی شیود. بیه عنیوان مثیال،       ضریب با « ی لنز گسترش دهنده» قدرت و تاثیر برابر و ... .

در کند. را چهار برابر میلنز اصلی ی کانونی  فاصله Lens extender 4Xو کند  را دو برابر میلنز اصلی ی کانونی  فاصله

50ی کانونی  با فاصله (Primeی  ثابت )تواند لنز می Lens extender 2Xواقع 
mm    ی کیانونی   را به لنیزی بیا فاصیله

100
mm 9.5ی زوم  و لنز زوم با دامنه

mm
-144

mm 19ی زوم  با دامنه یرا به لنز
mm

-288
mm .تبدیل کند 

 

 در نظر داشت: «ی لنز گسترش دهنده»دو نکته را باید در مورد 

 لنیزِ بیه  نسیبت   شده اسیت،  Super tele photoتبدیل به لنزی  «ی لنز گسترش دهنده » ی هبه وسیلالف( لنزی که    

واقعی در اختییار   ی«تلهسوپر »که لنز  مواقعیبنابراین تنها در  تری برخوردار است، از کیفیت پایینی واقعی  «تلهسوپر »

 استفاده کنید.« ی لنز گسترش دهنده»ندارید، از 

کیاهش نیوردهی تصیویر    باعیث  نور عبوری از لنز و در نتیجیه  کاهش مقدار باعث  بشدت «ی لنز گسترش دهنده»ب(    

را به تصویر نوردهی  Lens extender 2X. ادبرای جبران آن، نوردهی را با هر ترفند ممکن افزایش دباید شود که  می

هنگیام اسیتفاده از    ،در نتیجیه  و دهید  کیاهش میی   شانزدهم  -نوردهی را به یک Lens extender 4X  و چهارم  -یک

Lens extender 2X   دو اسیتاپ و بیه هنگیام اسیتفاده از     بیه مییزان   دیافراگم را بایدLens extender 4X  ایید ب 

 چهار استاپ باز کنید.به میزان دیافراگم را 



 

 

531 

نز
یی

 لی

                                                

Lens extender                                     

 

 
 با سه ضریب مختلف« ی لنز گسترش دهنده»سه نوع                    

 

 
 به دوربین« Tele converter» اتصالِ ی نحوه
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    ِضد انعکاس پوشش  
 

سطح عدسی هیای  اگر .ن استآ( کوتینگ / Coating«)ضد انعکاس پوششِ»، کیفیتِ های مرغوبیت لنز یکی از نشانه   

ای خواهید داشیت و    افیت نیور قابیل مالحظیه    چنین لنزی ( نشده باشد، Coat)با مواد ضد انعکاس پوشانده لنز به خوبی

 به توضیحات زیر توجه فرمایید.« لنز کوتینگِ»برای شناخت اهمیت  .تصاویر حاصل از آن کم خواهد بود نتراستک

 د، چند اتفاق ممکن است روی دهد:تاب شفاف نظیر شیشه می یوقتی نور بر سطح

ین تیر  کوچک( بتابد، بدون «عمود بر سطح خطِ»و منطبق با  همراستانور دقیقاً عمود بر سطح شفاف ) یپرتو اگرالف(    

 .(91کند )تصویر  می عبورآن شکست یا تغییر مسیری از 

 
 11تصویر 

بیه   داشیته باشید(   اندکی زاویه «عمود بر سطح خطِ»نور نسبتاً با زاویه بر سطح شفاف بتابد )نسبت به  یاگر پرتوب(    

 .(93شود )تصویر  در مسیر می هنگام عبور از سطح مورد نظر دچار شکست و انحرافِ

 
 10تصویر 



 

 

533 

نز
یی

 لی

درجیه زاوییه    31 «عمیود بیر سیطح    خیطِ »درجه بر سطح شفاف بتابد )نور نسبت به  31 ی هج( اگر پرتوی نور با زاوی   

کند و مماس با سطح  مسیر حرکتش کامال تغییر می ،اما به هنگام خروج از آن گذرد، میداشته باشد( از سطح مورد نظر 

 ،درجیه  31 ی هزاویی ( و بیه  Grazing emergence)«خیروج مماسیی  »، خیروج نیور   شود. به این نوع مذکور خارج می

ی  ده بیر هیر سیطح شیفاف بیه دلییل پدییده       در واقع درصدی از نور تابیی گویند. می (Critical angle«)ی خاص زاویه»

 .(92)تصویر رسد  ی هدف نمی رود و به نقطه میاز دست « خروج مماسی»

 
 19تصویر 

ای  زاوییه  «عمیود بیر سیطح    خطِ»درجه بر سطح شفاف بتابد )نور نسبت به  31از  تر بیشای  نور با زاویه یاگر پرتود(    

مجیدداً از سیطح    وبلکه منعکس  ،عبور کندتواند از آن  شود اما نمی درجه داشته باشد(، وارد سطح شفاف می 31بیش از 

در واقع همواره درصدی از گویند.  می( Internally reflection)«انعکاس داخلی»، شود. به این پدیده خارج میشفاف 

 .(93شفاف عبور کند )تصویر  سطحتواند از  نمی« انعکاس داخلی»ی  یدهده بر هر سطح شفاف به دلیل پدنور تابی

 
 13تصویر 

دارد و در نتیجه، درصیدی   (Density«)غلظت»ر حال اندکی ه اما به ،شفاف است ̋اینکه ظاهرا باهر سطح شفاف ( ھ   

 .  کند می (Absorption«)جذب»ی تابش آن  در حال عبور را صرف نظر از زاویهاز نور )هرچند ناچیز( 

 قبیل از ورود، از سیطح میذکور مینعکس     ،)هرچند ناچیز( از نور در برخورد با هیر سیطح شیفاف   درصدی در ضمن  (و   

  .   ( می گویندSurface reflection)«انعکاس سطح»، که به این پدیده شود می

در حیال   ها یک سطح شفاف در برابر نیورِ  عدسیهای متعددی تشکیل شده است. هر کدام از این  عدسیلنز دوربین از    

جیذب  »)بیاال   ی هپدیید پینج  هیا   عدسیی نور به هنگام عبور از هر کدام از ایین  برای  ،شوند و در نتیجه عبور محسوب می

و  به این ترتییب دهد.  رخ می( «انعکاس داخلی»و « مماسی خروج» ٬«انعکاس درصدی از نور از سطح»، «وردرصدی از ن

نیور ورودی  »بیه   «نور خروجی از لنز»ی  خواهد بود. مقایسه «نور ورودی به آن»از  تر کم «خروجی از لنز نور» ،در نهایت

کند. اگر لنزی تمام نیور ورودی   را برای لنز تعیین می (Transmission factor)«ضریب عبور»شاخصی به نام  «به آن
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دارنید،   1.0از  تر کم« ضریب عبورِ»ها همیشه  اما لنز خواهد داشت، 1.0معادل « ضریب عبورِ»را بدون تغییر عبور دهد، 

هیایی کیه    . در لنز(دهد درصد نور را عبور می 79 لنز یعنی) 0.75یا  (دهد درصد نور را عبور می 59یعنی لنز ) 0.9مثال 

نیز  0.6تواند تا  این ضریب می( Zoomلنزهای  و Tele photoلنزهای  نظیر) های متعددی تشکیل شده اند عدسیاز 

 ی دو چیز است: نشان دهنده« عبورضریب »کاهش یابد. پایین بودن 

دارد  زییادی « نور کاهش»شود و در واقع لنز  های لنز جذب می عدسیالف( درصد قابل توجهی از نور به هنگام عبور از    

کیم نیور   هیای   تواند از تمام روشنایی موجود در صحنه استفاده کند. این ضعف لنز به ویژه به هنگام کار در محییط  و نمی

 مشهود خواهد بود. تر بیش

 گیرِ  حیس یا سطح فیلم لنز بر روی سطح کانونی )بر  توسطقرار است که از موضوع  پرتوهای نور بازتابیدهب( بخشی از    

 (Image-forming light)«تصیویر سیاز  نیور  »چنین نوری، ]تشکیل دهند را د و تصویرن( شوFocusنی)دوربین( کانو

خیروج  »و « انعکیاس داخلیی  » ،«انعکیاس از سیطح  » یها ار دچار پدیده، به هنگام عبور از لنز چندین ب[نامیده می شود

بیه صیورت    پراکنیده شیده  ند. ایین پرتوهیای   شیو  و درون لنز پراکنیده میی   از مسیر حرکت خود منحرف، شده« مماسی

 چنیین نیوری  د.از آنجا کیه  نتاب می گر حسیا  فیلمنواخت بر  و به صورت یکخارج می شوند از لنز ناخواسته ای روشنایی 

نیور  »، قبلی را کیاهش میی دهید    ی هتبدیل به تصویر قابل رویتی از موضوع نمی شود، بلکه کنتراست تصویر تشکیل شد

. نامییده میی شیود    (Optical flare)«نور ناخواسته»عبارتی ه یا ب (Non Image-forming light)«زتصویر سا غیرِ

هیای   تابد و روشینایی تمیام قسیمت    میقبلی  ی هتشکیل شد بر تمام تصویرِنواخت  به شکلی یک «نور ناخواسته»نوع این 

کمیی  هیا را   سیایه  ،اسیت. ایین نیور    تر بیشی تصویر  آن بر نواحی سایه تأثیراما  ،دهد تصویر را به یک نسبت افزایش می

کنند، همواره تصیاویری   ی زیادی ایجاد می هایی که نور ناخواسته دهد. لنز تصویر را کاهش میکنتراست کند و  روشن می

به معنیای  « ناخواستهنور »به « تصویر سازنور »دهند. تبدیل بخشی از  ها به دست می ها و موضوع صحنهکنتراست از کم 

 شود. نور محسوب می کاهشکاهش مقدار نور خروجی از لنز نیز هست و خود نوعی 

لنیز، سیطح بیرونیی    « ب عبیورِ ضری»و افزایش «( کاهش کنتراست»و « کاهش مقدار نور)»ی فوق  برای رفع دو نقیصه

به این عمیل  که  پوشانند می «Magnesium fluoride»نظیر  «شفاف ی ضد انعکاسِ ماده»ی لنز را با نوعی هاعدسی 

 گویند. ( میCoating /Blooming)«پوشش دادن»

لنیز افیزایش    «ضیریب عبیورِ  » تر صورت گیرد، ای مرغوب تر و با ماده به شکلی دقیق «لنز پوشش دادن»فرایند هر قدر    

 کاهش نخواهد یافت. «ویرتصکنتراست »کمتری خواهیم داشت و هم  «کاهش نور»درنتیجه، هم یابد و  می
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     «انتخابی سرعت شاتر »و « فاصله کانونی لنز» 
 

و در نتیجه ناواضح ( Blurred)«کشیده» ،باعث می شود که سوژه های متحرک در عکس «ندسرعت شاتر کُ»انتخاب    

د ندیده خواهنیز خفیف های کشیدگی  ،هر عکس برای مدتی طوالنی در برابر دیدگان بیننده قرار دارد چون شوند.ثبت 

در تصویربرداری موجب می شود که  «ندسرعت شاتر کُ»انتخاب  .شد و در نتیجه عکس با وضوح پایینی ادراک می شود

به هنگام  ،میزان کشیدگی در فریم ها خفیف باشداگر  ثبت شوند. «کشیده» ،سوژه های متحرک در تک تک فریم ها

نخواهد آمد و در غالب اوقات این به چشم  ، کشیدگی(به دلیل کوتاه بودن زمان نمایش هر فریمتصویر متحرک )نمایش 

بلکه حتی باعث می شود حرکات سوژه  ،ردندی در تصویر متحرک برجای نمی گذاتاثیر ناخوشایخفیف نه تنها  شیدگیِک

کشیدگی در هنگام نمایش  ،اما اگر میزان کشیدگی در فریم ها شدید باشد ،ین نرم تر و با لرزش کمتر جلوه کندو دورب

در متن زیر توضیح داده دیده می شود و افت شدید وضوح تصویر را در پی خواهد داشت. )همانند عکس(  تصویر متحرک

که در آن سوژه های منجر شود تواند به عکسی کدام سرعت شاتر می  ،در هر موقعیتیدر عکاسی، شده است که 

سرعت شاتری که عدد  شوند.واضح ثبت  ،و در نتیجه( Fixed/ Freeze)«ثابت»بلکه  ،نشوندثبت  «کشیده» ،متحرک

برای دستورالعمل زیر  در واقعنیز قابل استفاده است. بدین ترتیب به دست می آید با اندکی اغماض در تصویر برداری 

رو در  از این. اما در تصویر برداری در نماهای عادی قابل اغماض است ،در عکاسی الزم االجراست ،شاتر انتخاب سرعت

نماهای عادی از سرعت شاتر نرمال )اکثر مواقع هنگام تصویربرداری 
 

  
و  palثانیه در سیستم   

 

  
ثانیه در سیستم  

NTSC) تغییراتی نمایند و جلوه ویژه قرار است در کامپیوتر اما هنگام تصویربرداری نماهایی که  ،استفاده می شود

تا جلوه های  Freeze frameو  Slow motionکامپیوتری به آن ها اضافه شود )از جلوه های ویژه ساده نظیر 

پیچیده نظیر ترکیب تصاویر( الزم است سرعت شاتر سریع تر از نرمال انتخاب شود تا فریم ها بدون کشیدگی و با وضوح 

در تصویربرداری نیز  ،در چنین موقعیت هایی ،نتیجه قابل تغییر باشند و در ه خوبیباال ثبت شوند و در کامپیوتر ب

مهم ارائه  یبنابراین متن زیر برای پاسخ به پرسش عت شاتر مناسب را انتخاب نمود.بایستی بر اساس دستورالعمل زیر سر

 شده است:

 «سرعت شاتری»( ثبت شود از چه Fixed/ Freeze)«ثابت»، )تصویر( برای آنکه سوژه متحرک در عکس   

 باید استفاده کرد؟ 

در عکس، که می تواند سوژه متحرکی را « یکندترین سرعت شاتر»عکاسان همواره با این پرسش روبرو هستند که    

پاسخ این پرسش مهم در موقعیت ها و برای سوژه های مختلف  ( ثبت نماید کدام است؟Fixed/ Freeze)«ثابت»

نقش  عکسدر  ( ثبت شدن سوژه های متحرکBlurred)«کشیده»یا  «ثابت»زیرا عوامل مختلفی در  ،مشابه نیست

 این عوامل عبارتند از: دارند.

 سرعت واقعی سوژه( 1

به سرعت شاتر سریع  عکسدر  سوژهکردن  «ثابت»حرکت سوژه در صحنه سریع تر باشد، برای قدر هرکه بدیهی است    

 تری نیاز داریم.
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 بزرگنمایی سوژه در تصویر( 0

جابجایی مشهود  ،سوژه در کادر تصویر بزرگنمایی بیشتری داشته باشد )درشت تر دیده شود( هنگام حرکت قدرهر   

کردن آن به سرعت شاتر سریع تری نیاز خواهد  «ثابت»می شود و برای  «کشیده» بیشترو تری در کادر خواهد داشت 

 است:وابسته عامل  به سه( Magnification)«بزرگنمایی سوژه در تصویر میزانِ»بود. 

 

 سوژه تا دوربین ی هفاصل (الف  

( بزرگنمایی بیشتر خواهد موارد ب و جسوژه به دوربین نزدیک تر باشد )در صورت ثابت بودن قدر هرکه بدیهی است    

کردن آن نیاز داریم. میزان  «ثابت»حرکت داشته باشد به سرعت شاتر سریع تری برای  بود و اگر در این حالت، سوژه

ن ضریب مقایسه ای است بین ای( نشان می دهند. Magnification factor)«ضریب بزرگنمایی»زرگنمایی را با ب

« واقعی سوژه ی اندازه»ه شده است[ و نمایش داد a]که در فرمول زیر با « دوربین گر حستصویر سوژه بر روی  ی هانداز»

  : نمایش داده شده است[ b]که در فرمول زیر با 

Magnification factor = 
 

 
                                                                               

میلی متر بر روی  19مقابل دوربین باشد و تصویری از آن با طول  میلی متر 399به عنوان مثال، اگر سوژه ای با طول    

  Xدوربین تشکیل شود، ضریب بزرگنمایی گر حس
 

   
 خواهد بود زیرا:  

  = 
 

 
 

  

   
 = 

 

  
                         ضریب بزرگنمایی 

طول سوژه  ی هانداز»̋ مثال ،ع مشابهی از سوژه و تصویر آن مقایسه شوندضالا ی هاندازفرمول باید این بدیهی است که در    

 ی هانداز»یا « قطر سوژه با قطر تصویر آن ی هانداز»یا « عرض سوژه با عرض تصویر آن ی هانداز»یا « با طول تصویر آن

سوژه و تصویر آن باید در واحد  ی هاعداد مربوط به انداز ،در ضمن همانند هر فرمولی«.مساحت سوژه با مساحت تصویر آن

 د.ناستفاده شودر فرمول باال میلی متر( ̋ مشابهی )مثال

( می Reproduction ratio)«نسبت همانند سازی» ود که به آنمیزان بزرگنمایی به روش دیگری نیز بیان می ش   

عکاسی »در « نسبت های همانند سازی»)که یکی از بهترین  1:1می شود. در نسبت  نشان داده  a:bگویند و به صورت

 و تصویربرداری  . در عکاسیهستندبرابر  گر حستصویر آن بر روی  ی هاندازسوژه و  ی هاندازاست(  «ماکروو تصویربرداری 

می 5:1   می رسد که به آن نسبت «سوژهواقعی  ی هانداز»برابر  9تا  «گر حستصویر سوژه بر روی  ی هانداز»گاه  ،ماکرو

واقعی  ی هانداز»همواره کوچک تر از « گر حسبر روی تصویر سوژه  ی هانداز»معمول و تصویربرداری گویند. در عکاسی 

 ی هاندازکه نشان می دهد که  1:10نسبت  مثل ،است 1:1همواره کوچک تر از  «نسبت همانند سازی»است و  «سوژه

ایجاد شده است  گر حستصویر سوژه که بر روی 
 

  
به ترتیب  1:10و 5:1 ، 1:1)نسبت های  سوژه استواقعی  ی هانداز 

 و  1X،5 X  ضریب بزرگنمایی  معادل
 

  
 .(هستند   

 

  کانونی لنز ی هفاصل (ب  

( موارد الف و جکانونی بلندتری داشته باشد )در صورت ثابت بودن  ی هفاصلیعنی  ،تر باشد«تله»لنز مورد استفاده، قدر هر  

  .خواهیم داشت نیاز به سرعت شاتر سریع تری عکسکردن سوژه متحرک در  «ثابت»بزرگنمایی بیشتر خواهد بود و برای 
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 گر حس ی هانداز (ج  

و برای  ( بزرگنمایی بیشتر خواهد بودموارد الف و بدوربین کوچک تر باشد )در صورت ثابت بودن  گر حسقدر هر  

 ی هانداز»، چگونگی تاثیر زیردر . خواهیم داشت نیاز به سرعت شاتر سریع تری عکسکردن سوژه متحرک در «ثابت»

 : شده استح یشرت« نما ی هانداز»بر « گر حس

یا به عبارتی « ردایره تصوی»دوربین ایجاد می کند که به آن  گر حسدر محل  (صحنهسوژه )تصویر دایره شکلی  از  ،لنز   

 Super در اغلب لنزها )بجز لنزهای .( می گویندImage circle / Circle of illumination)«دایره روشنایی»

wide angle  وFish-eye ای  دایرهر بخشی از مرکز این تصوی گر حساست و  گر حسبزرگ تر از  این دایره( ابعاد

 عکسیمعین و لنزی با فاصله کانونی معین استفاده و  گر حسفرض کنید که از دوربینی با اندازه  را ثبت می کند. شکل

 ی هاندازثبت می کنیم. حال اگر فاصله دوربین تا صحنه ثابت باشد و اگر لنز مورد استفاده تغییر نکند و در نتیجه را 

و در نتیجه « زاویه دید»بزرگ تری دارد باعث افزایش  گر حسثابت باشد، تعویض دوربین با دوربینی که « دایره تصویر»

را ثبت می « تصویردایره »بخش بیشتری از  گر حسزیرا در این حالت  ،می شودها در تصویر  هسوژکاهش بزرگنمایی 

 گر حسدر واقع لنز مورد استفاده برای دوربین دارای .خواهد شدتصویر کوچک تر در سوژه ها  ی هانداز کند و در نتیجه

 .تغییر نیافته استآن با اینکه فاصله کانونی  ،تری محسوب می شود«واید»لنز  ،بزرگ تر

دوربینی بستگی  گر حسبودن لنز، مفهومی نسبی است و به ابعاد  «تله»یا  «واید»درمی یابیم که  از این توضیحات   

اعداد طراحی شده اند. Full frameبرای دوربین  DSLRمی شود.اغلب لنزهای پرکیفیت دارد که لنز بر روی آن نصب 

که دوربین مورد  ستشود براساس این فرض محاسبه شده احک می  هاییلنزچنین فاصله کانونی که بر روی بدنه 

می خواهیم چنین لنزی را بر روی میلی متر( دارد. اگر  36×24ی با ابعاد گر حس) Full frame گر حساستفاده 

 دوربین( Crop factor)«یب برشضر»، باید ابتدا دارد Full frameی کوچک تر از گر حس ی نصب کنیم کهدوربین

دوربین  گر حسچقدر بزرگ تر از  Full frame گر حس، ضریبی است که نشان می دهد «ضریب برش»محاسبه شود. 

معادل  «ضریب برش»( دارای Canon 7D)نظیر  Canon APS-Cبه عنوان مثال دوربین های  مورد نظر ماست.

1.6X دوربین  گر حسیعنی  ،هستندFull frame  نظیر(Canon 5D )1.6  اگربرابر بزرگتر از این دوربین هاست و 

ببندیم برای این دوربین  Canon APS-Cبر روی دوربین   ساخته شده است را Full frameدوربین  که برایلنزی 

 تر محسوب می شود.«تله»برابر  1.6

 «بزرگنماییِ»و همان  «زاویه دید»به همان تصویر قبلی با همان بزرگتر  گر حسبا دوربین دارای در اینجا اگر بخواهیم    

 گر حسبر روی  «دایره تصویر»را بزرگ تر کنیم تا همان مساحت قبلی از  «دایره تصویر»باید  ،برسیمکوچکتر  گر حس

تری )لنزی با فاصله کانونی «تله»در صورتی اتفاق خواهد افتاد که از لنز  «دایره تصویر»افزایش قطر  دوربین جای گیرد.

( می شود. پس به طور خالصه می Depth of  field)«عمق میدان تصویر»تر( استفاده کنیم و این موجب کاهش بلند

متفاوت را در فاصله مشابهی از صحنه ای قرار دهیم و دو لنز مختلف )دو  گر حستوان گفت که اگر دو دوربین با اندازه 

کوچک تر، لنزی با فاصله کانونی کوتاه  گر حسبر روی دوربین دارای ) نصب کنیمها  فاصله کانونی متفاوت( بر روی آن

از این دو  تصاویر حاصل به گونه ای که (بزرگ تر، لنزی با فاصله کانونی بلندتر گر حسوربین دارای تر و بر روی د

« عمق میدان»یم دید که این دو تصویر به لحاظ خواه ،داشته باشندمشابهی  «زاویه دید»و  «بزرگنمایی»دوربین، 

متری خواهد داشت بزرگ تر، عمق میدان ک گر حستصویر حاصل از دوربین دارای  . در این شرایط،متفاوت خواهند بود

 دارد. ت که فاصله کانونی بلندتریثبت شده اس زیرا که با لنزی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 :شودبه دو شیوه بیان می  گر حساندازه  ،اطالعات فنی دوربین ی هراهنمای دوربین یا در برگ ی هدر کتابچ]
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در واحد با یک عدد  گر حسکوچک استفاده می شود، قطر  گر حسدوربین های دارای در روش اول که بیشتر برای     

 گر حس ̋مثال ،اینچ بیان می شود
 

 
 در واحد میلی متر به دست می آید گر حسقطر   25.4 در عدد این با ضرب. اینچ 

 .میلی متر است( 25.4 معادل )به یاد داشته باشیم که هر اینچ

در واحد میلی  گر حسبزرگ استفاده می شود، طول و عرض  گر حسدوربین های دارای در روش دوم که بیشتر برای    

قطر  ،رابطه فیثاغورث از طریقو  با استفاده از این دو عدد )طول و عرض( .میلی متر 23× 33 ̋مثال ،متر بیان می شود

 [دست می آید.ه در واحد میلی متر ب گر حس

های کوچک تر از گر حسدر « ضریب برش»میلی متر است برای بدست آوردن  Full frame ،43  گر حسقطر چون    

Full frame  دوربین « ضریب برش»عدد حاصله،  ؛مورد نظر تقسیم کنیم گر حسرا بر قطر  43، کافی است عدد

میلی متر دارد  22.2×14.8ی با ابعاد گر حس  Canon 7Dدوربین  به عنوان مثال،. خواهد بود ما ( مورد نظرگر حس)

« ضریب برش»به دست می آید. بنابراین،  1.6عدد  26.6بر  43میلی متر است. با تقسیم  26.6آن  گر حسقطر  و

دوربین  گر حسبرابر بزرگ تر از  Full frame  ،1.6 گر حسیعنی  ؛ X 1.6 می شود:   Canon 7Dدوربین گر حس

Canon 7D  .دوربین که مختصوقتی لنزی با فاصله کانونی معین  است Full frame  را بر روی دوربینی با است

، باید محاسبه کنیم که این لنز برای چنین دوربینی معادل چه لنزی نصب می کنیم Full frameکوچک تر از  گر حس

ضرب می  «ضریب برش»انونی مورد نظر را در برای این منظور فاصله ک )معادل چه فاصله کانونی( عمل خواهد کرد.

 50با فاصله کانونی   Full frame ی مختص دوربیناگر لنز ،کنیم تا فاصله کانونی جدید به دست آید. به عنوان مثال

میلی متر عمل  80فاصله کانونی  با ، برای این دوربین معادل لنزیکنیمنصب   Canon 7Dروی دوربین  را میلی متر

 .محدودتر ایجاد خواهد کرد «ویه دیدزا»بیشتر و « بزرگنمایی»و تصویری با ( 50×  1.6 = 80)خواهد کرد 

 گر حسدارند و هرچه  1.0دارند، ضریب برش باالتر از  Full frameکوچک تر از  گر حسهمه دوربین هایی که    

دوربین  گر حس، نظیر Full frameهای بزرگ تر از گر حسآن باالتر خواهد رفت. در « ضریب برش»می شود،  کوچک تر

ضریب »را نمی توان  )البته در این حالت این ضریب خواهد بود 1.0و قطع بزرگ، ضریب کوچک تر از  های قطع متوسط

 Kodak  KAF 39000 متوسطِ قطعِ گرِ حسابعاد ̋ مثال ،(نهاد نام« ضریب افزایشی»نامید بلکه شاید بتوان آن را « برش

( بر Full frame گر حس)قطر  43میلی متراست که با تقسیم عدد  61.3در نتیجه قطر آن و میلی متر  49×36.8، 

است. برخالف دوربین های   Kodak  KAF 39000 گر حس «ضریب افزایشی»به دست می آید که  0.7Xعدد  61.3

 چنینبزرگ قرار دهیم، قطع  یارا بر روی دوربین های قطع متوسط   Full frame اگر بتوان لنز کوچک،  گر حسدارای 

با  Full frame ی مختص دوربینبتوانیم لنزاگر  ̋محسوب خواهد شد. مثال تر«واید» برای این دوربین ها، لنزی لنزی

، برای این دوربین نصب کنیمدارد  Kodak KAF 39000 گر حسمیلی متر را بر روی دوربینی که  50فاصله کانونی 

زاویه »کمتر و  «بزرگنمایی»( و تصویری با 35=0.7×50) میلی متر عمل خواهد کرد 29معادل لنزی با فاصله کانونی 

 .نمود ایجاد خواهدگسترده تر « دید

 فاصله کانونی لنز+ جهت حرکت سوژه (9

سرعت حرکت سوژه در تصویر به واسطه نوع لنز مورد استفاده )فاصله کانونی لنز( می تواند سریع تر یا کُندتر از واقعیت    

ر ساعت حرکت می کند، ممکن دکیلومتر  199( با سرعت ماشینی که در صحنه )در واقعیت ،البه نظر آید. به عنوان مث

نتیجه  و در پیدا نمایدر ساعت دکیلومتر  99ر ساعت یا دکیلومتر  399در تصویر سرعتی معادل  ،اسطه نوع لنزبه واست 

. هر کدام از ثبت کند «ثابت»سرعت شاتر متفاوتی در هر کدام از این دو موقعیت خواهد توانست ماشین را در تصویر 

د. سوژه در تصویر می تواند سه نوع ننشان می دهاز واقعیت سریع تر « جهات حرکت»کت سوژه را در یکی از لنزها حر

 حرکت داشته باشد:
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حرکت  »سوژه ممکن است در عرض تصویر از چپ به راست کادر یا برعکس حرکت کند که به این نوع حرکت، الف(    

 می گویند.« عرضی

بین دور شود که به این نوع حرکت، از دور ،سوژه ممکن است در عمق تصویر، به سمت دوربین بیاید یا برعکسب(    

 می گویند.« حرکت  عمقی»

که به این نوع حرکت کند اُریب دوربین  نسبت بهیعنی  ،حرکتی بین حالت الف و ب داشته باشدسوژه ممکن است ( ج   

  می گویند.« حرکت  قطری»حرکت، 

 از : است عبارتفوق تاثیر لنزها بر انواع حرکت 

 ،«تله»)زیرا که لنز  تر باشد، سرعت سوژه در تصویر بیشتر دیده خواهد شد«تله»الف( در حرکات عرضی هرچه لنز    

و در نتیجه حرکتش در تصویر سریع تر به نظر  ود از دامنه دید لنز عبور می کندزاویه دید محدودی دارد و سوژه خیلی ز

 تری نیاز خواهد بود. ت شاتر سریعکردن آن به سرع «ثابت»می آید( و برای 

از  «واید»زیرا که لنز ) تر باشد، سرعت سوژه در تصویر بیشتر دیده خواهد شد«واید»ب( در حرکات عمقی، هرچه لنز    

کردن آن به سرعت شاتر سریع  «ثابت»و برای  (عمق صحنه را در تصویر بیشتر از واقعیت نشان می دهد ،فاصله نزدیک

ثانیه )در واقعیت( طی  19متر را در مدت  199کوچه ای به عمق  ،تری نیاز خواهد بود. فرض کنید که دوچرخه سواری

خواهد بود. اگر دوربین را نزدیک به دهانه کوچه قرار  «متر بر ثانیه» 19سرعت دوچرخه سوار در واقعیت بنابراین  ،می کند

و  دیده می شودمتر  1999 ̋مثال ،استفاده کنیم، عمق کوچه در تصویر بیشتر از واقعیت Wide angleدهیم و از لنز 

سرعت حرکتش در  ،بنابراین و ثانیه طی می کند 19متر را در  1999 ،چون زمان ثابت است، دوچرخه سوار در تصویر

 گر دوربین را از دهانه کوچه دور کنیم و از لنز ا شد که از واقعیت سریع تر است.دیده خواهد  «متر بر ثانیه» 199تصویر 

Tele photo  ،و چون زمان ثابت است،  دیده می شودمتر  19 ̋کمتر از واقعیت مثالعمق کوچه در تصویر استفاده کنیم

دیده  «متر بر ثانیه» 1بنابراین، سرعت حرکتش در تصویر  و طی می کند ثانیه 19متر را در  19 دوچرخه سوار در تصویر،

سرعت شاتر دو کردن سوژه در تصویر به  «ثابت»برای  این دو حالت،تر است. بنابراین، در خواهد شد که از واقعیت کُند

 نیاز است. مختلف

 چند حالت متصور است: ت قطری سوژه، ج( در حرک   

خواهد بود  «حرکت عرضی»شبیه این نوع حرکت درجه باشد،  39از  بیشتراگر زاویه حرکت سوژه نسبت به محور لنز  -   

 آن را سریع تر نشان می دهد. Tele photo و لنز

خواهد بود  «حرکت عمقی»شبیه این نوع حرکت درجه باشد،  39از  کمتراگر زاویه حرکت سوژه نسبت به محور لنز  -   

 آن را سریع تر نشان می دهد. Wide angleو لنز 

 هد داشت:درجه باشد، دو حالت خوا 39محور لنز دقیقا اگر زاویه حرکت سوژه نسبت به   -   

      A- ِخواهد بود و لنز  «حرکت عمقی»شبیه  ، حرکت سوژهسوژه باشد اگر دوربین نزدیکWide angle  آن را سریع

 تر نشان خواهد داد. 

      B- خواهد بود و لنز  «حرکت عرضی»شبیه  ، حرکت سوژهاگر دوربین دور از سوژه باشدTele photo  آن را سریع

 تر نشان خواهد داد. 



 

 

540 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

تمام موارد فوق در  ،در انتها باید ذکر نمود که در انتخاب سرعت شاتر مناسب برای ثبت سوژه متحرک در عکس  

 نباید لحاظ گردد. عاملمجموع بایستی در نظر گرفته شود و تنها یک 

با قدری در تصویر متحرک )فیلم یا ویدیو( نیز  آنچه تا اینجا در خصوص انتخاب سرعت شاتر در عکاسی گفته شد،   

سرعت »هرچند سوژه متحرک در تصویر متحرک، همواره متحرک دیده می شود و سریع کردن  مصداق دارد.اغماض 

سرعت »که در دوربین های فیلمبرداری بجای گزینه  داریمدر فیلم )به خاطر  «زاویه شاتر»یا کاهش  ویدیودر  «شاتر

است( نمی تواند  «سرعت شاتر» سریع کردنبه معنای  «زاویه شاتر»را داریم که کم کردن « زاویه شاتر»، گزینه «شاتر

وضوح سوژه متحرک در بر  میزان ثبات آن در تک تک فریم ها و در نتیجه سوژه را در تصویر متحرک، ثابت کند اما بر

تری در فیلم محدود «زاویه شاتر»یا  ویدیوسریع تری در  «سرعت شاتر»هرقدر  لم یا ویدیو تاثیر خواهد داشت.فی

یا  «سرعت شاتر»سریع کردن بیش از حد اما  ،وضوح سوژه متحرک در فیلم یا ویدیو افزایش خواهد یافت ،انتخاب کنیم

هرچند وضوح سوژه متحرک در فیلم یا ویدیو را بسیار افزایش می دهد اما حالت  «زاویه شاتر»کاهش بیش از حد 

 «Skipping» ی ه، پدیددیده خواهد شد که به آن )منقطع(«ریدهریده بُبُ»طبیعی حرکت را از بین خواهد برد و حرکت 

اری و تصویربرداری از سرعت گفته شد بهتر است در غالب موارد در فیلمبردپیش از این همانگونه که البته می گویند. 

)شاتر نرمال 
 

  
 ، palثانیه در سیستم   

 

  
و  NTSCثانیه در سیستم  

 

  
استفاده کنیم که در ( ثانیه در فیلمبرداری 

باعث نرم تر شدن حرکات در تصویر و ایجاد می شود نه تنها بد نیست بلکه در فریم ها  ی کهاین حالت کشیدگی خفیف

 حرکات می شود.طبیعی تر شدن جلوه 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ترکیب بندی»
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   بندی تصویر ترکیب مبانی 
 

آگاهانیه عناصیر در    (Arrangement«)چیدمان»و  (Framing«)انتخاب»(، هنر Composition«)ترکیب بندی»   

تابع اصول قطعی و قواعد همیشگی نیست و هر تصویر باید متناسب بیا  « تصویر ترکیب بندی»هرچند  قاب تصویر است.

ویژگی های موضوع، محتوای مورد نظر و سلیقه هنری عکاس یا تصویربردار به گونه ای خاص ترکیب بندی شود، اما بیه  

تنیی بیر   مبتوصییه هیایی کیه     (و برای مدتی عمل کردن بیه )هرحال در شروعِ فراگیری عکاسی و تصویربرداری دانستن 

قابیل  شده اسیت،  توصیه هایی که در متن زیر ارائه .ضروری استترکیب بندی تصویر هستند،  ی هاصول اولیه و مبانی پای

 و البته همواره الزم االجرا نیستند: ،هستندعکاسی و تصویربرداری  ی استفاده در هر دو حوزه

بیه  ای غیرفعیال و   نقطیه  قیاب قیرار دارد،   ی همشابهی از اضالع و چهار گوشی  ی هدر فاصل ،«مرکز قاب»از آنجا که الف(    

 اصلی دقیقیاً در مرکیز قیاب خیودداری کنیید     موضوع شود، از این رو از قرار دادن  محسوب میکم انرژی  ،لحاظ گرافیکی

 (.93ویر تص) ی موضوعی خاص تاکید کنید ویژه «مرکزیت»یا « محوریت»مگر آن که بخواهید بر (، 91)تصویر 

   
 10تصویر                                                            11تصویر                          

این قانون میی   ی ه. بر پای( استRule of thirds)«هاسوم  -یک» ، قانونبندی ترکیبقواعد ترین یکی از معروف  ب(   

بیر  موضیوع اصیلی را   سیپس   نمایید وارتفاع و عرض قاب را به سه قسمت مساوی تقسیم توانید با رسم خطوطی فرضی 

. از آنجا کیه ایین خطیوط و    قرار دهید)نقاط قوی( این خطوط تقاطع محل بویژه در خطوط حاصل از این تقسیم و روی 

کیی و  دارنید، پوییایی گرافی   قاب تصویر قرار ی همتفاوتی از اضالع و چهار گوش ی هبویژه محل تالقی این خطوط، در فاصل

دارند و اگر موضوع را در این نواحی قرار دهیم، این پویایی و انرژی به موضیوع   انرژی بصری بیشتری نسبت به مرکز قاب

 (.92)تصویر  قل خواهد شدتاصلی من

a              b     

   

c              d 

 محسوب می شوند. «قوینقاط »،  dو  a، b، cنقاط 



 

 

544 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

       
 19تصویر                                                                       

 

 درون قیاب  Sی به شکل موضوع های گیریقرار به چگونگی  است که «S-curve» ، قاعدهبندی ترکیب دیگر قاعدهج(    

چشم بیننده  ،گیرند ( اگر به خوبی درون قاب قرار و رودخانه  هستند )نظیر جاده Sبه شکل که ی موضوع های .اشاره دارد

(، فرمِ منحنیی ایجیاد   93ایجاد می کنند )تصویر جذابی بندی   ترکیبو  می دهندحرکت در قاب تصویر به شکلی پویا را 

  ( می نامند.  Line of beauty«)خط زیبایی»در قاب را  Sشده بواسطه قرارگیری درست موضوع های به شکل 

 

  
 13تصویر                                          
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 که قاب به دو بخش مساوی )چپ و راسیت ییا بیاال و پیایین(    قرار ندهید ای  درون قاب تصویر به گونهرا  موضوع هاد(    

ی مسیاوی   تقسیم قاب تصیویر بیه دو نیمیه    . البتهمی شود حاصل ییترکیب بندی ایستازیرا در این حالت،  ،تقسیم شود

درون  یی کیه انعکاسی  موضیوع هیای   مثال،بندی مناسبی پدید آورد، به عنوان  ، ترکیبموضوع هاتواند در مورد برخی  می

)تصیویر  که از حیث اندازه، رنگ و شکل کامالً شیبیه هیم هسیتند     هایی موضوع و (99یخ و امثال آن دارند )تصویر  ،آب

برای بیننیده جیذاب و    د کهپدید آورتصویر در قاب  1:1و نوعی تناسب نمود بندی  به این شکل ترکیبن را می توا (93

 گذار باشد.اثر

   
 16تصویر                                                                            11تصویر                                      

 موضوع های ،عالوه بر موضوع اصلی اگرموضوع اصلی است.  با بندی، پر کردن قاب های ترکیب نیکاز دیگر تک( ھ   

در  شود و (Center of interest)«ی توجه نقطه»دیگری نیز در قاب قرار داشته باشند، ممکن است تصویر واجد چند 

اما اگر قاب را با موضوع اصلی پر کنیم و  ،(97)تصویر کم کنند موضوع اصلی  تأثیراز  غیراصلی موضوع هاینتیجه، 

ترین شکل به یک  یابد و در مناسب سایر عناصر و اشیای اضافی را از کادر خارج سازیم، تعداد نقاط توجه کاهش می

(. این کار را 98ی موضوع اصلی خواهد شد )تصویر  خواهد رسید که موجب به حداکثر رسیدن اثر و جلوهی توجه  نقطه

  انجام دهیم. Tele photoبه موضوع اصلی یا با به کارگیری لنز کردن دوربین با نزدیک توانیم  می

 17تصویر   
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 11تصویر   

 

، (Form)«فییرم»، (Shape)«شییکل»، (Line)«خییط»: متعییددی تصییویر را مییی سییازند؛ ازجملییهعناصییر بصییری و(    

 .(color)«رنگ»و ( Pattern)«الگو»، (Texture)«بافت»

هندسیی ییا   موضوع است که می توانید  قالب کلی  ،«فرم»ظاهری موضوع است و مراد از جزئیات  ،«شکل» منظور از]   

 [.باشدغیرهندسی 

. ایین  دارددر خیود  را به شکل موکدتری  متناسب با موضوعی که در بر دارد، غالباً یکی از این عناصر بصریتصویر هر    

را بیه   کیه آن هیا  بیا خیود دارنید    نیرومندی های نمادین  ارزش «رنگ»و  «شکل»، «خط»ویژه سه عنصر بصری بعناصر 

هیا را بیا    آن تیأثیر کنند. به همین دلیل است که گاه این عناصیر بصیری و مییزان و چگیونگی قیدرت و       تصویر اضافه می

ز عناصیر  کدام ییک ا اینکه کنند. میو ... توصیف خنثی  وستانه، سخت، نرم، مهاجم، منفعل،هایی نظیر دوستانه، غیرد واژه

ذهنییات،  دانیش عمیومی و تخصصیی،    ، بیه  کنییم  میی ها استفاده  بندی تصویر از آن و چگونه در ترکیبرا انتخاب بصری 

بیه شیکلی ناخودآگیاه از ایین عناصیر بهیره       و تصویربرداران در غالب اوقات عکاسان  .ما وابسته استخاطرات و تجربیات 

به شکلی آگاهانه، با هوشییاری کامیل و نیه بیه     و تصویربرداری در مراحل ابتدایی کار عکاسی باید  ، درحالی کهگیرند می

 .های خود بهره بگیریم بندی ر ترکیبحسی و غریزی از این عناصر د ̋کامالصورت 

در زنیدگی عیادی و در اطیراف میا هیزاران نیوع خیط بیه اشیکال و           اسیت. « خط»یکی از مهمترین عناصر بصری، ز(    

(. خطیوط  95تصویر شوند ) ای در ما می برانگیخنه شدن احساسی ویژههای مختلف وجود دارد که هر کدام باعث  کیفیت

وجیود خطیوط سیفیدرنگ در سییمای ییک فیرد )تارهیای میوی          ،د یا تجربه باشند، به عنوان مثالرَنماد خِ ممکن است

نمیادی از   ممکین اسیت  خیط شکسیته   یا  ،بدانیمفردی خردمند و با تجربه  شود که ناخودآگاه او را سفیدشده( باعث می

خیط منحنیی   .ددهی  ی آن خبیر میی   از انرژی وییژه که قه ی صاع خطوط شکستهنظیرِ  باشد، زیادِ رها شدهترس یا انرژی 

ی احساس و نماد موجود  ندهکن تعیین غیر از نوع خط، جهت و امتداد آن نیز. استگر طبیعت، باد، آب و بدن آدمی  بیان

شیوند، در حیالی کیه     کنند و بنابراین پایدارترین خطیوط تلقیی میی    است. خطوط افقی احساس آرامش را القا می  در آن

آرامیی خطیوط افقیی و صیالبت      (Diagonal lines)کنند. خطیوط میورب    خطوط عمودی پویایی و صالبت را القا می

گفتیه شید، الزم اسیت کیه از      آنچیه  بیه  کنند. بیا توجیه   میالقا خطوط عمودی را ندارند اما احساس سرعت و حرکت را 
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میا را  هیا   م. این پییام بندی استفاده کنی شده از خطوط در ترکیب و آگاهانه و کنترل باشیمهای نهفته در خطوط آگاه  پیام

 .بخشیما شکل رتصویر عاطفی و احساسی  تأثیرسازند  قادر می

  
 13تصویر                

 

بنیدی تصیویر نمیود     در ترکیباشیا و سطوح  (Texture)«بافت بصری» اگر ، عنصر بصری مهم دیگری است.«بافت» (ح   

   (. 19تصویر کند ) میبخشد و توجه بیننده را جلب  ای به آن می یابد، جذابیت ویژه

 درکویژه المسیه  ونیاگون بی  ادراک بافت است که توسیط حیواس گ   ،یکی از نخستین ادراکات آدمی در دوران کودکی   

یابد.ادراک ما از بافت به قدری جدّی است که احساس مثبیت   از بافت گسترش می شود. در سنین باالتر ادراک آدمی می

صورت صفت و به  یافته استهایی نظیر نرم، صاف، خشن، لطیف و ... رواج  منفی از بافت در زبان روزانه به صورت واژه یا

  . زن لطیف، صدای خشن، صدای صاف و ... یرِنظ ؛اطالق می شود به موضوع ها

ی  های تیز پر کنیید، تجربیه   های صابون یا قطعه سنگ شده یا حباب ی شکسته قطعات شیشه باشما تصویر خود را  اگر   

کنید و بیه همیین دلییل اسیت کیه اساسیاً دییدن         بیدار می ذهن اوبیننده را از لمس این مواد از طریق دیدن تصویر در 

   بخشد. ای می بندی قدرت ویژه جذاب است و به ترکیببسیار برای بینندگان  تصویری مختلف در ها بافت

 توانیید لنیز   می ،وجود دارد. به عنوان مثالو تصویربرداری از بافت در عکاسی  مؤثری  های گوناگونی برای استفاده روش   

Wide angle هیای   ای که دانه به گونه ،کنار ساحل قرار دهیدهای  بر روی دوربین خود نصب کنید و آن را بر روی شن

 ها به بیننده منتقل شود.  شن کردن و احساس لمسشوند ی تصویر به صورت درشت ثبت  زمینه درخشان شن در پیش

بیا   (Side lighting)«نیورپردازی از کنیار  »است.  مؤثر بشدتها  چگونگی نورپردازی سطوح در نمود بافت بصری آن   

 .داردرا در جلوه یافتن بافت اشیا و سطوح  تأثیرن تری بیش (Hard light)«نور سخت»
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                 11تصویر                                

 

نظییر   ،( است. وقتی یک موضوع خاص یا یک عنصر تصویری خیاص Pattern«)الگو»یکی دیگر از عناصر بصری، ( ط   

شیکل  « الگیو »شیود،   ار میی در تمام سیطح قیاب تکیر    یمشابه ̋یا تقریبا ̋یک خط یا یک شکل یا یک فرم، به شکل دقیقا

 (. 11تصویر گیرد ) می

، ییا بیه   دید شده در کنار هم خواهیم های پارک ن، الگویی از ماشیختمان بلند به پارکینگی نگاه کنیماز بام یک سا اگر   

بیود.   هیا خیواهیم   ه قرار گرفته درون قفسیه های کم و بیش مشاب سوپرمارکت، شاهد الگویی از بسته هنگام عبور از داخل

شود، وقتی که آن عنصر در دل ییک   به بیننده منتقل می معیّنبا مختصات  ء احساسی که در اثر دیدن یک عنصر یا شی

و بیا   ی خیود را تقوییت   دهنیده  ناصر تشکیله در عها نماد نهفت«الگو»شود.  گیرد، بارها و بارها تکثیر می جای می «الگو»

پیام خود را با صیدای رسیاتری بییان کنید.      ،شوند که تصویر کنند و باعث می بر بیننده عرضه می تری بیششدت و قوت 

زان بسییار  به میی نیز شوند و بسیاری از هنرها )به عنوان مثال شعر و موسیقی(  مردم عموماً به این تکرار عناصر جذب می

 ،آن است که نقطه یا نقاط توجه در تصویر ایجاد نکنیم «الگو»تکرار هستند. یکی از نکات مهم در ایجاد  ی هزیادی وابست

تصویر را با الگوی مربوطه به شکلی مشابه پر کنیم تا تصویری با عناصر و اجزای تکرارشونده و با اهمیت برابیر  تمام بلکه 

بری و یکسانی اهمیت بصری در سراسر قاب تصویر است. برای این منظیور بهتیر   به همین برا «الگو»خلق شود. جذابیت 

 Wide angleاز لنیز   اگیر ، دی دید باریک و پرسپکتیوی تخت دار چون زاویه ،استفاده کنیم Tele photoاست از لنز 

نقطیه  »و  مهیی کیه دوربیین را در وضیعیتی قیرار د    مگیر آن  ،بیود  کنییم، نیاموفق خیواهیم    اسیتفاده  «الگیو »برای ایجیاد  
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موضیوع  با سیطح  موازی  (گر دوربین فیلم یا حس) کانونی دوربینی  که صفحه انتخاب کنیم (Point of view)ی«دید

زمینیه ثبیت    تر از عناصر پیس  ی تصویر هستند، بزرگ زمینه در غیر این صورت آن دسته از عناصر که در پیش قرار گیرد،

 از بین می رود. «الگو»عاطفی ناشی از دیدن  شده در قاب و تأثیرتشابه عناصر تکرار خواهند شد و در نتیجه 

. 

   
 11تصویر 

 

 .  هستندبندی  در ترکیب مهمدو اصل ، «کشش»و « سادگی» (ی   

کنید.   کمیک میی   تر و بهتر موضیوع  در درک کاملبیننده به  (عناصر بصریترکیب بندی تصویر با کمترین «)سادگی»   

کارهای سیاده معمیوالً    بندی لزوماً مترادف با پیچیدگی نیست و در برخورد با هر موضوعی راه و جذاب بودن ترکیب مؤثر

افتیاده بیودن و معمیولی     پا ، پیشِ«سادگی»الزم به یادآوری است که منظور از  د داشت.نتری به دنبال خواه نتایج مثبت

دیید معمیولی مخیتص دوربیین نیسیت،       عمیولی پرهییز کنییم، زییرا    تصاویر از دید م بندی در ترکیبباید بودن نیست و 

 مخصوص چشم است. 

تصیویر   ،بخشید. بیه عنیوان مثیال     جذابیت میی  و به تصویرگیرد  در اثر تعامل عناصر بصری تصویر شکل می« کشش»   

ه ایین دارد  ها بستگی بی  طبیعت یا حس و حالی ظریف، قاطع یا قدرتمند داشته باشد که حصول این ویژگی ممکن است

 اند. یکدیگر متوازن شده بایا چگونه   ناصر تصویر چگونه ساختار یافتهکه ع

 :عبارتند از در تصویر «سادگی»دستیابی به  روش های

 «بزرگنمایی»افزایش  -1   

ایین   .تیأثیر آن در تصیویر کیم شیود    نقیش و  ممکن است خیلی کوچک باشد، تصویر قاب  اصلی در موضوعاندازه اگر    

شیود.  « سیادگی »و دور شیدن تصیویر از   تصیویر  باعث حضور عناصر متعدد غیر اصلی در قاب  ویژگی همچنین می تواند

موضوع اصلی و اختصیاص بخیش بیشیتری از قیاب تصیویر بیه آن و        (Magnification«)بزرگنماییِ»بنابراین افزایش 

برای افیزایش   .استدر تصویر « سادگی»حذف همزمان موضوع های غیر اصلی یکی از موثرترین راه ها برای دستیابی به 

 بزرگنمایی موضوع اصلی در تصویر چند ترفند وجود دارد:
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( Depth«)عمیق تصیویر  »البته این ترفند باعث افیزایش   .است به موضوعکردن دوربین  نزدیک ترفند،ترین  معمول -   

 نیز می شود.

ی دید باریکی دارد و عناصر غیر ضروری اطراف  زیرا این لنز زاویه ،است Tele photo لنز استفاده از دومین ترفند، -   

اسیتفاده از لنیز    دهد. در ضمن میدر قاب قرار  یتر بیشتر و با اهمیت  کند و موضوع اصلی را درشت میموضوع را حذف 

Tele photo غییر اصیلی  شیود و در نتیجیه عناصیر     می «عمق میدان»باز موجب کاهش شدید  دیافراگمویژه همراه با ب 

کاهید و   هیا میی   ها از اهمیت آن ی این شوند که همه تبدیل به سطوح رنگی انتزاعی میداده، شکل دقیق خود را از دست 

   .افزاید ی موضوع اصلی می در مقابل بر اهمیت و جلوه

انداز وسیعی از  یا چشم موضوع هاای از  از طریق مجموعه گسترده ی تصویرهر وقت قرار است محتوا ،مقابل ی هنقط در   

چشیم انیداز   دارد و  گسیترده ای ی دیید   لنیز زاوییه  . ایین  استفاده کرد wide angleصحنه ارائه شود، بهتر است از لنز 

عمیق  »باعیث افیزایش    ،دییافراگم بسیته  قاب قرار می دهد. در ضمن این لنز، بیویژه در ترکییب با  وسیعی از صحنه را در 

و حضیور کیاملی در    نیز خواهنید بیود  « واضح»و در نتیجه، موضوع های متعدد قرار گرفته درون قاب،  می شود« میدان

 .تصویر خواهند داشت

 
 10تصویر 

 

 ی هاصیل از ف Wide angleچپ با لنز  -. عکس باالدیده می شودمتفاوت « بزرگنمایی»با عکس  چهار،  13در تصویر ]  

دور  ی هاز فاصیل  Tele photoراست با لنز  -نزدیک، عکس باال ی هاز فاصل Wide angleچپ با لنز  -دور، عکس پایین

به ترتیبیی کیه ذکیر     ،عکس چهاربسیار نزدیک ثبت شده است.در این  ی هاز فاصل Macroراست با لنز  -ایینو عکس پ

ی فضیا »و « موضیوع هیا  اصلی با سیایر   موضوعارتباط »زمان  اما هم ،شده است تر بیش )گل( اصلی موضوعکید بر أت ،شد

  [شود. می دیده تر کم «صحنه
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اگیر در  بیه عنیوان مثیال،    اسیت.   (Point of view)«ی دیید  نقطیه »، تغییر «سادگی»یابی به دست راه حل دیگرِ -3   

ممکین  یابید و   زمینه افزایش می ر پیشقرار گرفته د موضوع هایتر از موضوع قرار بگیریم، اندازه و اهمیت  سطحی پایین

 .نیمزمینه تلفیق ک عناصر ناخواسته را حذف یا با پس یماست بتوان

ناصیر  و ع یرمان آگیاه باشییم  از چگونگی ساختار موضوع در تصو باید، ی با ترکیب بندی بهترویراتص دستیابی بهبرای    

انتخیابی  « ی دیید  نقطه»و  «بندی ترکیب»، بهتر است قدری در مورد ثبت تصویر. پیش از تصویر را آگاهانه آرایش دهیم

هیایی   بندی موارد ترکیباغلب در دید که  انجام دهیم، خواهیمم ومدا به شکل این کار را اگر. ل و بازنگری کنیمخود تامّ

تر از میؤثر آیید، بهتیر و    به دست میی  («ی دید نقطه»)تغییر  کانونی لنز ی هتغییر فاصل و دوربین موقعیتکه در اثر تغییر 

، تیر  کیه اگیر قیدری جلیوتر ییا عقیب       بینییم  موارد میاغلب در . ی خواهد بود که در نگاه اول یافته بودیمیاه بندی ترکیب

، بیه نتیایج   تغیییر دهییم  لنیز را  کانونی  ی هفاصلاگر یا  ،چپ برویماگر اندکی به راست یا یا  ،تر یا باالتر قرار بگیریم پایین

 یافت. در ترکیب بندی تصویر دست خواهیم بهتری

است، اما همواره  برای تاکید بر سوژه اصلیافزایش بزرگنمایی موضوع اصلی در تصویر، روشی بسیار موثر  ند( هر چک

فضای صحنه از قیاب تصیویر میی شیود.     حذف بخشی از و  بهترین روش نیست، زیرا باعث حذف موضوع های غیر اصلی

بنابراین اگر بتوانیم علی رغم کم بودن بزرگنمایی موضوع اصلی در قاب تصویر و گسترده بودن چشم انداز ثبت شیده در  

تیری  به ترکییب بنیدی بهتیر و تصیویر مناسیب      ̋ بر موضوع اصلی تاکید نماییم، معموال ،«(نما ی هانداز»)باز بودن  تصویر

 دست خواهیم یافت.

)کیه بزرگنمیایی   « موضیوع اصیلی  »ترفندهای متعددی وجود دارد تا در تصویری با چشم انداز گسیترده بتیوان بیر روی    

 :. موارد زیر چند نمونه از این ترفندهاستتاکید نمود چندانی در تصویر ندارد(

 

 خطوط راهنما -1

شکل خود تداعی کننده خط ییا خطیوطی در تصیویر     ی هبه واسط شاخه های درخت یا جاده(نظیر ) برخی موضوع ها   

ه بیا پیگییری ردییف    درون قاب تصویر باعث می شود که چشم بینندکنار هم قرارگیری موضوع ها گاه هستند. به عالوه، 

ت این خطوط دیداری اگر چشم بیننده را بیه سیم   خط یا خطوطی دیداری را در قاب، تصوّر کند. ،همموضوع های کنارِ 

 نامیده می شوند. (Leading lines)«خطوط راهنما»موضوعی خاص در قاب تصویر هدایت کنند، 

می توانند در تصویری که چشم انداز گسترده ای را نشان می دهید و در آن موضیوع اصیلی چنیدان      «خطوط راهنما»   

 کنند.باز است( چشم بیننده را به سمت موضوع اصلی هدایت « اندازه نما)»بزرگ نیست 

تغیییر انیدکی   با ترکیب بندی متفاوت هستیم که این تفاوت به سادگی از طرییق  شاهد دو عکس  13و  12ویر اتصدر    

 دوربین به دست آمده است.« زاویه دید»در 

 ،و آرایش غیر دقیق عناصیر تصیویر   (نما ی هانداز»باز بودن ثبت شده ) گسترده بودن چشم اندازِبه دلیل  12تصویر در    

قرار گرفته در پیایین   رچینِبینیم که پَ می در این عکس .کم است (قابقرار گرفته در مرکز  درختِ)تاکید بر سوژه اصلی 

درون تصویر دیده نمیی شیوند   ای  به اندازه قابباالی های  شود و شاخه می ترکیب بندی محسوبدر اضافی  یعنصر قاب

 .که چشم بیننده را به سمت خاصی هدایت کنند

بنیدی   ترکییب  ،«دیید  ی هنقطی » موقعیت دوربین و در نتیجیه تغیییر کمیی در    جابه جایی کوچکی دربا  13تصویر در    

قیرار گرفتیه انید کیه     درون کیادر  ای  به گونیه قاب باالی های  شاخهو پرچین حذف شده است  کاملی شکل گرفته است،
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 هیدایت  ،(قرار گرفته در پایین قاب درختِاصلی )موضوع چشم بیننده را به سمت  شده اند و« راهنما خطوط» تبدیل به

 .شود می د دیدهموکّ ̋به شکلی کامالموضوع در تصویر، این  اصلیموضوع کوچک بودن  با وجودبدین ترتیب  ند،کن می

 19تصویر   

   13تصویر                                

 

 «قاب در قاب»تکنیک  -3

 کیه بزرگنمیایی کمیی دارد   « ضوع اصیلی مو»با چشم انداز گسترده بتوان بر روی  روش دیگر برای آن که در تصویری   

 ( است. Sub framing«)قاب در قاب»بهره گیری از تکنیک  ،تاکید نمود

موضیوع اصیلی،   اطراف و تصویر  ی زمینه در پیشفرعی  موضوع هایبا قرار دادن عناصر و  می تواندر این تکنیک،    

بیه سیمت موضیوع     میؤثر تا توجه و نگاه بیننده به شکلی  نمودایجاد اصلی  قابدرون  ثانویه( قاب) مجازیقاب نوعی 

 . (13و  19)تصویر هدایت شودکه در میان زمینه یا پس زمینه قرار دارد، اصلی 

تیره تر از سایر قسمت های تصویر باشد تا هم توجه مخاطب به شکل موثرتری بیه سیمت   قاب ثانویه می تواند این    

شود.در ضیمن ایین قیاب ثانوییه میی توانید شیکلی         تربیش( Depth«)تصویرعمق »موضوع اصلی هدایت شود و هم 

 Out«)ناواضیح »به عالوه، موضوع هایی که این قاب ثانویه را ایجاد کرده اند می تواننید   غیرهندسی نیز داشته باشد.
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of focus نیز باشند تا بدین ترتیب، هم تاکید بیشتری بر موضوع اصلی )[ واضح»که(»Focusاست )]  صورت گیرد

 افزایش یابد.« عمق تصویر»پیش زمینه با سایر زمینه های تصویر،  تفاوت وضوحِ یو هم به واسطه

           
 16تصویر                                    11تصویر                                 

کننید.   القیا میی   را متفاوتی  احساساین دو قاب از هر دو قاب عمودی و افقی استفاده کنید. عکس   بندی در ترکیب( ل   

عالوه بر ایده کند.  القا می را پویایی ،احساس استواری و در عین حال ،عمودیقاب احساس آرامش و سکون و  ،افقی قاب

در نظیر گرفتیه    دو نوع قیاب این در انتخاب یکی از باید نیز   یا صحنه  های فرمی موضوع هنری عکاس، ویژگی ی هو سلیق

نشان می دهند که تفاوت شکلِ قاب )عمودی یا افقی بودن قاب( چگونه بیان بصیری عکیس    18و  17عکس های  .شود

  . ستها ید بر ارتفاع برجکأت ،18در عکس  کید بر امتداد پل وأت ،17در عکس را تغییر می دهد.

  
 11تصویر                                                                          17تصویر                                                 
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 بهتر است به هر دو شییوه  هنگام عکاسی از صحنه یا موضوعی خاص، در انتخاب قاب افقی یا عمودی تردید دارید،اگر    

زیرا  ،سترای عکاسان تبلیغاتی و تجاری راهگشاشود و هم ب می کارها محسوب این کار هم تمرین برای تازهعکاسی کنید.

 پسندند. ها عکس افقی و برخی دیگر عکس عمودی را می برخی مشتری

زییرا در فیلمبیرداری و    ،داق نیدارد در ترکییب بنیدی تصیویر متحیرک مصی      این نکته )انتخاب قاب عمودی یا افقیی(    

البته در فیلمبرداری و تصویربرداری هرچند تنوع در شکل قاب نیداریم امیا    .قاب تصویر همواره افقی است ،تصویربرداری

لوکیشین و   د دارد که می توان متناسب بیا محتیوای فییلم، مختصیات    وجو (Aspec ratio)«نسبت ابعاد قاب»تنوع در 

 )ژانر( فیلم یکی از نسبت های ابعاد قاب را برگزید تا ترکیب بندی بهتری به دست آید. ی هگون ویژگی های

 

 زییرا  ،ها نیز مهم اسیت  محل قرارگیری عناصر اهمیت دارد، میزان وضوح آن ،بندی تصویر همان گونه که در ترکیب( م   

واضیح بیودن ییک عنصیر در برابیر       یابد. می تری شود و اعتبار بصری افزون تر دیده می و کامل تر بیشتر است  واضح آنچه

، اسیت به لحاظ بصری جذاب اغلب ( که Focus-Flouکنتراستِ ناواضح بودن سایر عناصر تصویر، ضمن ایجاد تضادی )

کیه بیا    یالبته این نکته می تواند به عنوان روشیی دیگیر بیرای تاکیید بیر موضیوع       ی عنصر واضح خواهد افزود. بر جلوه

 .(39و  15ویر ا)تص ی باز( قرار دارد نیز استفاده شود«نما ی هانداز)»با چشم انداز گسترده بزرگنمایی کم در تصویری 

 13تصویر  

 01تصویر                       
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و تبیدیل  خود را از دست می دهند شکلی جزئیات در ناواضحی کامل قرار گیرند، ها موضوع از  در تصویر، تعدادی اگر   

 تصیویر ممکن اسیت جیذاب باشید )    این درهم آمیزی انتزاعی رنگ ها شوند که سطوح رنگی یا خاکستری انتزاعی میبه 

در تصیویر  ای ایجاد کرد. اگر مقدار عمق میدان  بندی ویژه توان ترکیب می «عمق میدان»از  معیّنی(. با انتخاب میزان 31

بیش تر از آن حدّی شود که مدّ نظر عکاس یا تصویربردار بوده است، ترکیب بندی نمیود متفیاوتی پییدا    ، کمتر یا نهایی

    خواهد کرد.

                                                     
 01تصویر                                                                                                       

اگر تمام عناصر تصویر از میزان وضوح برابری برخوردار باشند، ایجاد نقطه یا نقاط توجه خاص در تصویر دشیوار اسیت      

بندی، از جملیه خطیوط    ترفندهای ترکیبسایر ی  و باید هدایت نگاه مخاطب به سمت عنصری خاص از تصویر به واسطه

 چشم بیننده را به سمت درخت هدایت می کنند( صورت پذیرد. 33در تصویر  راهنما )نظیر جاده و شیارهای زمین که

 

 
 00تصویر 

 

 منبع:

 Shoot, Liz harvey, Amphoto book, 1993 
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    ِبندی ترکیب نکات کاربردی 
 

 

ای  طراحی کامالً قرینیه  ،( در یک خطها و سر هنرپیشهتابلوی قرارگیری هر سه عنصر ) به واسطه تصویر سمت چپ:

 یتیوازن  با قرینه ی در محل قرارگیری تابلوها، ترکیب بندی غیربا تغییر کوچک تصویر سمت راست:/ شکل گرفته است.

 بهتر شکل گرفته است.

 

تصهویر  / انید.  زیرا هر دو موضوع در مرکز کادر قرار گرفتیه  ،بندی خوبی ندارد این تصویر ترکیب تصویر سمت چپ:

هیا را   موضیوع  ،زیرا تصویربردار با حرکت دادن دوربین به سمت چپ ،بندی بهتری دارد این تصویر ترکیب :سمت راست

بر روی نقاطِ تالقی خطوط 
 

 
 قیاب موازی با اضیالع  غیر های میز در حالت لبه ،در ضمن( قرار داده است. قوی)نقاط  قاب  

 .است  پویاتری پیدا کردهگرافیکی  ساختارتصویر و قرار گرفته 
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ها  پلهبه زیرا صلیب در مرکز کادر قرار دارد و نسبت  ،بندی چندان خوبی ندارد ترکیباین تصویر  تصویر سمت چپ:

بنیدی بیه    ترکییب  ،با حرکت دوربین به سمت راسیت در این تصویر  تصویر سمت راست:/ است.  به خوبی متوازن نشده

)یکی از نقاط تالقی خطوط  «قویی  نقطه»زیرا اوالً صلیب نزدیک  ،اصالح شده است خوبی
 

 
؛ ( قیرار گرفتیه اسیت   قیاب  

 کند. هدایت می (صلیب)«ی توجه تصویر نقطه»چشم را به سمت  ها پله ی هها، خطوط لب سطح پلهبا پدیدار شدن  ثانیاً

 

باشد، قاب « ی توجه نقطه»زیرا زن که قرار بوده است  ،اند جای نگرفته قابدرون  بدرستیعناصر  تصویر سمت چپ:   

 ،در نتیجیه  و میرد وضیعیت جدییدی پییدا کیرده      راسهت: تصهویر سهمت   / کنید.  توجه بیننده را به خود جلیب نمیی  

 نیوع چییدمان   ی هواسطبه  «بندی مثلثی ترکیب»شکل گرفته است. این  ای به خوبی متوازن شده «بندی مثلثیِ ترکیب»

س أموضیوعی کیه در ر   «بندی مثلثیی  ترکیب»حاصل شده است. در  «روی میز ء شی» و «ی مرد چهره» ،«ی زن چهره»

 است. قاب« ی توجه نقطه»ی زن  کند، در نتیجه در این تصویر چهره جلب می بیشترمثلث قرار دارد توجه بیننده را 

  

 تصهویر سهمت راسهت:   / بنیدی مثلثیی پدیید آورد.    تیوان ترکییب   در یک نمای ساده نییز میی   سمت چپ:تصویر    

ی  هیا چشیم بیننیده را بیه سیمت چهیره       زیرا وضیعیت دسیت   ،تر است تر و کاملمؤثربندی مثلثی در این تصویر  ترکیب

 کند. هنرپیشه هدایت می
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هیای   در این تصویر شیانه  تصویر سمت راست:/بندی خوب است. این یک تصویر ساده با ترکیب تصویر سمت چپ:   

اسیت و در نتیجیه، موضیوع     خطوط مورب به تصویر اضافه شیده  به این ترتیب،شده و  کجموضوع اندکی چرخیده و سر 

  پویاتر و زنده تر نمود یافته است.

 

و غییر   عمیق تصیویر را فاقید    ٬قاب ها و درها با اضالع خانه، پنجره ی  موازی بودن خطوط حاشیه تصویر سمت چپ:   

در تصیویر   همگرا باعث ایجاد خطوط موربِچپ حرکت دوربین به یک سمت  تصویر سمت راست:/ جذاب کرده است.

  افزاید.یت تصویر می جذاببر  ق در بسیاری از موقعیت هاافزایش عم .افزایش یافته استتصویر عمق  ،و در نتیجهشده 

 
امیا ایین خطیوط همگیرا چشیم را بیه موضیوع         ،د هسیتند کّؤمبرجسته و بیش از حد  «خطوط مورب»، در این تصویر   

 بندی سرگردانی دارد. ترکیب ،مشهود« ی توجه نقطه»ی نداشتن  تصویر به واسطه مشخصی هدایت نمی کنند. بنابراین

 
 .ی آرامش و آسایش است تداعی کننده و القا کننده «ط منحنیخ»   
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موازی یا  منطبقحرکت اگر مورب )/ غیر جذاب است.اگر موازی با اضالع قاب باشد )حرکت افقی یا عمودی( حرکت    

تر خواهد بود که مخالف جهت سایر  حرکت مورب به ویژه زمانی جذاب/ خواهد بود.  و جذاب  ( باشد، مهیجبا قطر قاب

، توجه بیننده را آن زیاد استدر که حرکات  قرار گرفته باشد تصویری دراگر موضوعی ثابت / .باشدقاب حرکات درون 

 کند. به خود جلب می

      
 «مرکز توجه تصویر»باعث تغییر  نورپردازیاما تغییر  ،مشابه است فوق ها در هر دو تصویر موقعیت قرارگیری موضوع   

 از سگ )در تصویر چپ( به مرد )در تصویر راست( شده است.

 
و  قیرار دارد های تصیویر   ترین بخش آن است که به طرزی آشکار در تضاد با سایر تون روشن ،این تصویر «مرکز توجه»   

  د.کن هنرپیشه توجه را به خود جلب می به همین دلیل،

روشین  های است(، موضوع  Shadowآن  های تونتصویری که عمده  / Low key)تصویر  «مایه -تصویر تاریک»در    

تییره  های است(، موضوع  Highlightآن  های تونتصویری که عمده  / High key)تصویر  «مایه -تصویر روشن»و در 

  د.نمی شو «نقطه توجه تصویر»تبدیل به 
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امیا   ،آیید  پدیید بندی مناسب  اند تا تصویری با ترکیب شده قرار دادهعناصر در این تصویر به دقت  تصویر سمت چپ:   

های اصیلی )زن   زمینه )درخت و گلدان( ذهن و چشم بیننده را از توجه و تمرکز بر موضوع های پیش روشن بودن موضوع

بیا در تیرگیی قیرار     تصویر سمت راست:/ شود. تصویر تخت )با عمق کم( احساس می در ضمنو مرد( بازداشته است و 

شیود و تصیویر بیه     )زن و مرد( هدایت می«مرکز توجه تصویر»چشم بیننده به سمت ( زمینه )درخت و گلدان دادن پیش

امیا تییره    ،تغییر نکرده است «ی نما اندازه»هر چند نسبت به تصویر سمت چپ،  .آید به نظر می مشهودی محدودترطرز 

تیر احسیاس کنید.     بیننده، نما را بسته شده است کهو موجب شده بر مرکز تصویر  بینندهعث تمرکز با قاب بودن حواشی

 ( احساس شود.تر بیشعد تر )با بُ تصویر عمیقتصویر باعث شده است که  ی هتیره بودن پیش زمین در ضمن

 

 

 هیا  هنرپیشهدوربین نسبت به اینکه  اما به دلیل ،اند قرار گرفته قابدر  بدرستیها  در این تصویر هنرپیشه :باالتصویر    

دو تصیویر،   در هیر کیدام از ایین    دو تصویر پایین:/ ، نما چندان جذاب نیسیت. قرار داشته استرخ  نیمکامالً  ی هدر زاوی

 تصیویر بیاال حاصیل   تر از  است و نماهایی جذاب داشتهقرار رخ  سهبه دوربین در وضعیت  رو ی هدوربین نسبت به هنرپیش

خیوردن بیه   ( Cut)«برش»این دو تصویر به طرز خوشایندی قابلیت دوربین،  ی هبه دلیل تشابه زاوی در ضمن شده است.

 هم را دارند.
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/ بندی خوب است. با ترکیب (O.S/Two Shot«)دو نفره ی هنمای از روی شان»این تصویر، یک  تصویر سمت چپ:   

کانونی لنیز   ی هفاصلیا داد حرکت  به سمت هنرپیشه دوربین را  توان می« از روی شانهنمای »در  تصویر سمت راست:

کیه   (دباشی ای بسیته   نما به انیدازه )ای باشد  بندی به گونه اما همواره باید ترکیب ،ثبت کرد تر و نمایی بستهرا افزایش داد 

 .حذف نشودتصویر  پشت به دوربین از قاب گوش فردِ

 
شده  «ترکیب بندی مثلثی»برای این  مطلوب (Base)ی هقاب باعث خلق قاعددر پایین تر  های تاریک قرار گرفتن تون   

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع:

The technique of the television cameraman, Peter jones, Focal press 
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    «فضای منفی»و  «فضای مثبت» 
 

 )«فضیای مثبیت  » های اصلی اشیغال شیده اسیت را    موضوعموضوع یا توسط سطح قاب تصویر، آن بخشی که تمام از    

Positive space) هیای فرعیی پیر     موضیوع  بیا یا  ،ی صحنه است زمینه گویند. مابقی سطح قاب که یا متعلق به پس می

 «فضای مثبیت »نامند. در غالب اوقات،  می (Negative space)«فضای منفی»یا احتماالً خالی و خنثی است را و شده 

ترین روش برای تاکیید بیر موضیوع     ، زیرا معمولگیرد در بر میاز سطح قاب را  یتر بیشدرصد  «فضای منفی»نسبت به 

تر از آن و اختصاص دادن بخش قابل توجهی از سطح قاب به آن اسیت کیه موجیب     تر و درشت اصلی ثبت تصویری بسته

بیر  و زننیده  د که برای پرهیز از تاکید آشیکار  شو اما گاه دیده می ؛چندانی در قاب نداشته باشیم «فضای منفی»شود  می

 قابیل تیوجهی در چنیین تصیویری    « فضای منفی» ،شود که در نتیجه از آن ثبت می ی باز یا نسبتاً بازنمای ،موضوع اصلی

باشید، تصیویری غیرمعمیول     تیر  بیشآن بسیار  «فضای مثبت»قاب نسبت به  «فضای منفی»گاه هر وجود خواهد داشت.

در این مواقیع   خودنمایی خواهد کرد. بشدتتصویر تمام بر  «فضای منفی»تسلط  تزیرا در این حال ،شکل خواهد گرفت

یابند که توجه و نگاه بیننده را بیه سیمت موضیوع اصیلی معطیوف دارنید و        ای آرایش می سایر عناصر درون قاب به گونه

آن  ببینید، بیی  برجسته ، باز هم بیننده موضوع اصلی را در قاب تصویر موضوع اصلی بودنرغم باز بودن نما و کوچک  علی

 تر بیشقاب  «فضای منفی»اید که  اگر به هر دلیل تصمیم گرفتهحال ای بر آن شده باشد. به هر  که تاکید آشکار و زننده

 های زیر را به کار ببندید: ترفندتوانید  می تصویر تمامباشد، برای کاهش تسلط احتماالً نامطلوب آن بر  «فضای مثبت»از 

 (.91)تصویر  .گسترش دهید «فضای منفی»را به درون اهمیتی از موضوع اصلی  کم ̋توانید بخش نسبتا میالف(    

فضیای  »را درون ( 92موضیوع هیای خیارج از قیاب )تصیویر     ی  ( یا سایه93ی موضوع اصلی )تصویر هتوانید سای میب(    

 قرار دهید. «منفی

  
 پایین( -چپ) 19باال(؛ تصویر  -چپ) 10(؛ تصویر راست) 11تصویر                           
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قیرار   «فضیای منفیی  »به صورت ناواضیح درون  را  غیراصلیهای  و موضوعتصویر را کم کنید توانید عمق میدان  میج(    

 (.93)تصویر دهید

 قیرار دادن تیوان بیا ترفنیدهایی نظییر      خالی و خنثی اسیت، میی   یزمینه یا سطح متعلق به پس «فضای منفی»اگر د(    

را به لحاظ بصری و گرافیکی فعال کرد و اثر احتماالً خنثی یا نامطلوب آن  «فضای منفی»در آن، نور و سایه  ی ازالگوهای

 (.99)تصویر را کاهش داد

   
 11 تصویر                                                                              13 تصویر      

 و نحوه تنظیم آن در ترکیب بندی تصاویر مختلف نکات زیر را باید در نظر داشت:« فضای منفی قاب»در مورد 

، فضیای  «فضیای بیاالی سیر   »اسیت.   (Head room)«فضای باالی سیر »٬ معروف فضای منفیمصادیق یکی از  (الف   

گیذارد.   مشهود میثری ا  چهره رؤیتی باالیی قاب است که میزان آن بر احساس بیننده از  سر هنرپیشه تا لبهمنفیِ بین 

 وجیود نیدارد   «Extreme close up» و« Big close up» ،«Tight close up»در نماهیای   «فضای بیاالی سیر  »

 دیده می شود و باید به دقت تنظییم شیود. در ضیمن،   « Close up»تا « Full shot»اما در سایر نماها از  ،(93)تصویر

تمیام   ی هنرپیشه بیه نسیبت    نیز به دلیل کوچک بودن اندازه «Long shot»و  «Extreme long shot»در نماهای 

فضیای  »ح عیامِ  تیوان اصیطال   نامید و تنهیا میی   «فضای باالی سر»توان فضای باالی سر هنرپیشه را واقعا  نمی قابسطح 

 (.97)تصویر را برای آن به کار برد« منفی

     
 17تصویر                                                                         16 تصویر               
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 «Medium close up»(، 95)تصیویر  «Medium shot»، (98)تصویر«Knee shot»در هر کدام از نماهای ( ب   

 .باید به دقت تنظیم شودو  متفاوت است «فضای باالی سر» درست میزانِ (11)تصویر «Close up»و  (19)تصویر 

      
 13تصویر                                                                       11 تصویر                    

      
 11تصویر                                                                          11 تصویر                                      

 :می توانید به ترتیب زیر عمل کنیدنماهای فوق  در« فضای باالی سر»درستِ میزان برای تنظیم 

ع قاب سپس ارتفا قاب(، ½کنیم )خط  ابتدا ارتفاع قاب را به دو قسمت مساوی تقسیم و خطی در این نقطه رسم می   

  ،قاب(. بین این دو خط ⅓کنیم )خط  باالی قاب رسم می ⅓ی  و خطی در نقطه را به سه قسمت مساوی تقسیم

در هر گیرد.های بازیگر در این قسمت قرار  ، چشمبندی هر کدام از نماهای فوق به هنگام ترکیبباید ای است که  منطقه

 «فضای باالی سر»خود به خود میزان  ،دهیم ی خاص قرار  های بازیگر را در این منطقه چشم اگر ،کدام از نماهای فوق

البته در بسیاری از موارد قرار دادن چشم های بازیگر بر روی خط  (.13)تصویر شود تنظیم می
 

 
 هم باعثِ ،باالی قاب 

 را تنظیم می کند.« فضای باالی سر»خلق ترکیب بندی پویاتری می شود و هم میزان 

  10تصویر   
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اسیت. وقتیی هنرپیشیه رو بیه ییک       (Looking room)«فضای مقابل نگاه» ٬فضای منفیمصادیق یکی دیگر از  (ج   

(، 13)تصیویر نگیاه میی کنید    ( یا رو به یک سمت قیاب  12)تصویر کند سمت قاب )سمت چپ یا راست قاب( حرکت می

می نامند که میزان آن در نماهای معمول بایید   «Look room»یا  «Looking room»فضای منفیِ مقابل نگاه او را 

بیننده امتداد نگاه بازیگر را پی بگیرد و حس کند که نگاه یا حرکت بیازیگر  تا  از فضای منفی پشت سر وی باشد تر بیش

تنظیم نشود و فضیای منفیی پشیت     بدرستی «فضای منفی مقابل نگاه» اگرتهی خواهد شد. من قاببه جایی در خارج از 

حسیی  ، خیلی زییاد باشید   «مقابل نگاهمنفی فضای » یا مقدار ،او باشد «فضای منفی مقابل نگاه»از  تر بیشسر هنرپیشه 

 گیرد. بندی غیرمتعارفی شکل می و ترکیب آید پدید میغیر معمول در تصویر 

      
 13تصویر                                                                         19 تصویر                   

 

  می توانید به ترتیب زیر عمل کنید:« فضای منفی مقابل نگاه»برای تنظیم درست میزان 

ای  کنیم. تصویر باید به گونه میرسم در این نقطه عرض قاب را به دو بخش مساوی تقسیم و خطی فرضی    

بندی شود که محل اتصال بینی هنرپیشه و آن چشم او که نزدیک به دوربین است، بر روی این خط قرار داشته  ترکیب

 شود تنظیم می «مقابل نگاهمنفی فضای »خود به خود میزان  ،ی هنرپیشه درون قاب باشد. با این نوع قرارگیری چهره

باشد ترکیب بندی  این میزاناندکی بیشتر از « مقابل نگاهمنفی فضای »بسیاری از موارد اگر  البته در (.19)تصویر

 بهتری خلق می شود.

 
   11 تصویر
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 Full»ی «نمیا   انیدازه »اسیت کیه تنهیا در     (Foot room)«فضای منفی زیر پیا »فضای منفی، مصادیق یکی دیگر از( د   

shot» و  «فضیای بیاالی سیر   »ی پیایینی قیاب. تنظییم     عبارت است از فضای بین کف پای بازیگر و لبیه  شود و دیده می

 )هر مییزان کیه هسیت(    «فضای باالی سر» ،است که در این نما  تابع این قاعده «Full shot»در نمای  «فضای زیر پا»

 (.13)تصویر باشد «فضای زیر پا»باید دو برابر 

 
 16 تصویر

و  «فضای مقابل نگیاه »، «فضای باالی سر»وضعیت دکور یا سایر عناصر درون قاب ممکن است ما را بر آن دارد که ( ھ   

بیاالی سیر بیازیگر میا را مجیاز       یطیاق ییک  وجود به عنوان مثال، را بیش از میزان معمول تنظیم کنیم.  «فضای زیر پا»

یا بیرای نشیان    ،(17)تصویر کنیماز میزان معمول تنظیم  رت بیشرا  «فضای باالی سر» ٬کند که برای نشان دادن آن می

معمیول تنظییم کنییم     میزان از تر بیشرا  «فضای زیر پا»توانیم  ها یا سکویی که بازیگر بر روی آن قرار داد، می دادن پله

تیوانیم   ، میقرار دهیمنگرد را در کادر  یا موضوعی که بازیگر به آن می ء هم بازیگر و هم شی استاگر قرار  (، یا18)تصویر

 (.39 و 15 ویرا)تص انتخاب کنیم تری بیش «فضای مقابل نگاه»نسبت به حالت معمول 

                 
 11تصویر                                                        17 تصویر                                             

                    

 01تصویر                                                       13تصویر                                              
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فضای مقابل »باید حتماً در این دو نما  ٬زنیم ( میCut)«رشبُ»دیگر  را به یک هنرپیشه ی دو  وقتی نماهای بسته( و   

 (.31)تصویر نگرند دیگر می شده باشد تا بیننده احساس کند که این دو بازیگر به یک تنظیم بدرستی «نگاه

 
 01 تصویر

شیود  ها قرار داده  هنرپیشهاشتباه تنظیم شود و فضای منفی زیادی پشت سر  «فضای مقابل نگاه» ،اگر در این دو نما   

، احتماالً بیننده احسیاس  ( می خورندCut)«رشبُ»ی کادر قرار گیرد، وقتی این دو نما به هم  ها نزدیک لبهو صورت آن 

 کننید  به هم بنگرند، هر کدام به سویی مخالف نگاه میاینکه  و به جایکرده اند به هم پشت  هنرپیشهخواهد کرد که دو 

 (.33)تصویر

 
 00 تصویر

فضیای مقابیل   »و  «فضیای بیاالی سیر   »خوابیده است و صورتش به سمت باالی کادر قرار دارد بایید   هنرپیشهوقتی ( ز  

در  (.32)تصیویر  ( حتمیًا طبیق قواعید گفتیه شیده تنظییم شیوند       قرار دارند )هر چند رو به اضالع متفاوتی از قاب« نگاه

را بیرای   «فضیای مقابیل نگیاه   »و  «سیر فضای بیاالی  »کنند که  عموماً تصویربرداران فراموش میشبیه این هایی  وضعیت

 در نظر بگیرند. هنرپیشه

                                            

 09تصویر 
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تیوان   نمیی  او «فضای باالی سر» درست ای است که برای تنظیمِ به گونه هنرپیشهگاه وضعیت آناتومی سر و گردن  (ح   

بندی انعطاف به خیرج دهیید    ترکیبروش در چنین مواردی قدری در  .ذکر شد استفاده کرد پیش از اینای که  از قاعده

  مناسب برسید. «فضای باالی سر»تا به 

گفته شد، عمومیاً در   «فضای مقابل نگاه»و  «فضای زیر پا»، «فضای باالی سر»قواعدی که در باال در مورد تنظیم ( ط   

رعایت این اینکه  به ویژه هستند، االجرا گیرند، الزم ی را پی نمیا های غیر نمایشی تلویزیون که هدف داستانی ویژه برنامه

ری در ی ییک برنامیه کیه امیری ضیرو      های مختلف پوشش دهنده بندی نماهای حاصل از دوربین دستی ترکیبقواعد یک

های سینمایی  کند. در فیلم ی کار تصویربرداران مختلف را مشابه می شود و شیوه را باعث می سازی تلویزیونی است برنامه

بندی بر اساس مقتضیات نمایشی صحنه و نوع ایده یا حس و حیالی کیه قیرار     های نمایشی تلویزیونی، ترکیب و در برنامه

 ،روری نیست و ممکن است بنا به ضرورتو از این رو رعایت قوانین مذکور همیشه ض ،گیرد است منتقل شود، صورت می

از میزان معمیول ییا بیه صیورت کیامالً       تر بیشیا  تر کم̋ تعمدا «فضای زیر پا»و « فضای مقابل نگاه»، «فضای باالی سر»

 اشتباه تنظیم شود.
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   «بندی ترکیب»و « عمق میدان» 
 

بازآفرینی معنایی خیاص در  ظور به منتصویر است ی عناصر درون قاب  و چیدمان آگاهانه انتخابهنر  ،«بندی ترکیب»   

 در تصیویر و  «ی توجیه  نقطیه » (چنید یا )ایجاد یک « ترکیب بندی»ذهن بیننده یا ایجاد حسی معیّن در او. هدف دیگر 

و  اسیت یا عکیاس   بردار فیلمد نظر ورم ،در تصویر «ی توجه نقطه»نبود  گاهاست. البته  آنهدایت نگاه تماشاگر به سمت 

 باشد.یا ساخت تصویری با اعتبار بصری برابر در تمام سطح قاب نگاه مخاطب  گم کردن هدف او سردرممکن است 

طراحیی صیحنه و دکیور،     اسیت. « بندی ترکیب»برای تکمیل شود،  هر قدمی که برداشته می ،تصویردر جریان ساخت    

و میوارد دیگیر را   خاب لنز، حرکات دوربین، تنظیم میزانسن ها، نورپردازی، استقرار دوربین، انت انتخاب لباس، گریم چهره

ها درون قیاب دانسیت، پیس تمیام ایین       دمان آنی چی باید درون قاب قرار گیرد و نحوه آنچه توان تالش برای تدارک می

 .هستند« بندی ترکیب»ی از ئجزکار مراحل 

است. دو تصویر مشابه را در نظر بیاوریید  « عمق میدان»کند،  تصویر را دگرگون می« بندی ترکیب»یکی از مواردی که 

 یمحیدود « عمیق مییدانِ  »زییاد و دیگیری   « عمق میدانِ»یکی  متفاوت هستند،« عمق میدان»میزان  از حیث فقطکه 

چییدمان   ی اند در هر دو تصویر مشابه هستند و نحوه و درون قاب قرار گرفته اند دارد. هر چند عناصری که انتخاب شده

هیر دو   ی دید و سیایر خصوصییات بصیری در    ی نما، زاویه هر چند نوردهی، پرسپکتیو، اندازه این عناصر نیز مشابه است؛

کنید، زییرا    میی  را ایجابمتفاوت « بندی ترکیب» گونه دو ،در این دو تصویر« عمق میدان»تفاوت اما  است،تصویر مشابه 

امیا در   ،عناصر کم و بیش به شکلی مشابه در فرایند بیانی تصویر مشیارکت دارنید  تمام عمق میدانِ زیاد  دارای در تصویرِ

برخیی   ،)چیون وضیوح متفیاوتی دارنید(     برخوردار هسیتند اعتبار بصری متفاوتی ز اعناصر  دارای عمق میدانِ کم تصویرِ

تیرین کاربردهیا و    اصیلی در ایین میتن    کننید.  یند بیانی تصویر بیازی میی  آتر در فر رنگ تر و گروهی نقشی کممؤثرنقشی 

 تشریح می شود.« بندی ترکیب»ارتباط با در « عمق میدان زیاد»و « عمق میدان کم»کارکردهای 

 

 [کم «عمق میدان»]

دهد کیه  می تصویری به دست  «نزدیک بودن دوربین به صحنه» و «Tele photo  لنز»، «باز  دیافراگم»گیری از  بهره   

عمیق  »چنین تصویری را تصویری با  .ندشومی  ( دیدهFocus)«واضح» ،عناصر درون قاب هاز مجموعتعداد کمی در آن 

ات تیأثیر ، کم بودن عمیق مییدان تصیویر    نامند. ( میفوکوس محدود ی هدامن تصویری با /Shallow focus«)میدان کم

 اشت:دخواهد « بندی تصویر ترکیب»زیر را بر 

 

   (Center of interest)«ی توجه نقطه»ایجاد الف( 

 «ناواضیح »( و سایر عناصر را Focus)«واضح»توان یک عنصر از مجموع عناصر درون قاب را  کم است، می «عمق میدان»وقتی    

(Flouنشان داد. از ) عناصیر  )یابد، این بخش  ترین بخش تصویر گرایش می به سمت واضح ابتداچشم هنگام رویت تصویر، که  آنجا

 بیردار  فیلمکارگردان،  نظربه بنا ترین بخش تصویر است که  مهم ،«ی توجه نقطه.»می شود« ی توجه نقطه»تبدیل به  تصویر( واضح

عالوه بر کاهش عمیق مییدان، بیا    های تصویر دیده شود. البته  ها و بهتر و موکدتر از سایر بخش سایر قسمتیا عکاس باید پیش از 

 ایجاد کرد.« ی توجه نقطه»توان  مینیز نورپردازی( نظیر ) دیگر یترفندهای
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 (selective focus)انتخابیامکان فوکوس ب( 

. از اسیت به عناصر درون قاب تصویر به شکلی کنترل شیده   متفاوتاعتبار و ارزش تصویری دادن « بندی ترکیب»یکی از اهداف    

اسیت،    دارد و آن کیه ناواضیح   یتیر  بییش ترین است، اعتبار بصری و ارزش تصویری  مجموع عناصر درون قاب آن عنصر که واضح

کیرد و   (Focus)«واضح»یک یا چند عنصر را  انتخابیشکلی توان به  می . وقتی عمق میدان کم است،تر کماعتبار و ارزش بصری 

 ها بخشید. ی به آنتر کمبصری کرد و اعتبار  (Flou) «ناواضح»داد و سایر عناصر را  یتر بیشبصری اعتبار و ارزش ها  به آن

  

  کنترل عمقج( 

زمینیه را   زمینه و پس ، پیشاگر بینندهی تصویر است.  زمینه زمینه و پس ی بین پیش تماشاگر از فاصلهادراک  (،Depth)«عمق»   

کمیی   «عمیق »این دو را به هم نزدیک احسیاس کنید، تصیویر     اگرو  خواهد داشتزیادی  «عمق»دور از هم احساس کند، تصویر 

زمینیه و   پییش  موضوع های وضوحتفاوت  ،کند. یکی از این عوامل را تنظیم می «عمق تصویر»عوامل مختلفی میزان خواهد داشت.

بیه   «عمق میدان کیم »در حالت ممکن است. «عمق میدان کم»در حالت  فقطبین این دو  وضوحینه است و ایجاد اختالف زم پس

 :نمودرا تنظیم  «عمق تصویر»می توان دو طریق 

 یابد. افزایش می «عمق تصویر»کنیم،  ثبت Flouزمینه را  پسمیان زمینه و و  Focusزمینه را  ( اگر پیش1   

کیاهش  « عمق تصویر»، ثبت کنیم Focus را ی تصویر زمینه زمینه یا میان و پس Flou را ی تصویر زمینه پیشاگر ( 3

 یابد. می

 [داشته باشد.« عمق تصویر»البته ممکن است دو روش فوق در بعضی موقعیت ها تاثیر معکوسی بر میزان ]

 

 دیگر کنترل ارتباط عناصر با یکد( 

کنید و تناسیبات تصیویری     میی  ایجیاد هیا   بین آن یمعیّنی چیدمان عناصر درون قاب تصویر، ارتباطات گرافیکی  نحوه   

روابطیی  تصیویر   ی زمینه زمینه و پس زمینه، میان بین عناصر قرار گرفته در پیشهمواره  .آورد می پدیدها  آشکاری بین آن

. داردو ... وجیود   فرم، تشابه ییا تفیاوت در رنیگ    ابه یا تفاوت در شکل ونظیر نزدیکی یا دوری، تشابه یا تفاوت اندازه، تش

 ، درنتیجیه شیوند  ، بسیاری از این روابط و تناسبات آشکار نمیی نیستند واضحعناصر و همه  کم است «عمق میدان»وقتی 

حیذف ییا کیم رنیگ      رعناص را با سایر اصر، ارتباط عنصر واضحکردن سایر عن ناواضحکردن یک عنصر و  واضحبا  توان می

 د.نگذار تمام این رخدادها بر بیان تصویر اثر می که نمود

 

 «فضای منفی»کنترل اثر ( ھ

و  «فضیای مثبیت  » شیده اسیت را  های اصلی اشیغال   موضوع یا موضوعتوسط که  از تمام سطح قاب تصویر، آن بخشی   

« فضیای منفیی  »را اسیت  ییا خیالی و خنثیی     و یا متعلق بیه عناصیر فرعیی    ،زمینه که یا متعلق به پس مابقی سطح قاب

ولیی   ،موضوع اصلی تمام قاب را پر کند و فضای منفی نداشته باشیمدر آن گاه ممکن است تصویری بسازیم که .نامند می

فضیای  »و « فضای مثبیت »میزان ای بین  تناسب حساب شده بایددر تصویر وجود دارد و « فضای منفی»در غالب اوقات 

اثیر  در بسییاری از میوارد   خیلیی زییاد باشید،    « فضیای مثبیت  »به نسبت « فضای منفی»باشد. اگر  وجود داشته« منفی

بیه  « فضیای منفیی  »دهد. اگر بخیواهیم   اصلی )فضای مثبت( را کاهش میموضوع  تأثیرنامطلوبی دارد و ارزش بصری و 

هیای غییر    رفنیدها قیرار دادن موضیوع   تیکی از اثر نامطلوب آن کنترل شود،  ولی میزان زیاد در تصویر وجود داشته باشد

 .است پذیر امکان «عمق میدان»در صورت کم بودن که این کار  در فضای منفی است اصلی به صورت ناواضح
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 حذف شکل عناصرو( 

تمیام ییا بخشیی از     ،هستند، بسته بیه مییزان ناواضیحی    ست، آن دسته از عناصر که ناواضحکم ا «عمق میدان»وقتی    

سیت. بیه   ها باقی خواهد ماند، رنیگ آن  آنچه و در نتیجه دهند خود را از دست می)و گاه حتی فرم دقیق( شکلی  جزئیات

شیوند و   هستند، تبدیل به سطوح رنگیِ انتزاعیی میی   آن دسته از عناصر و اشیای درون قاب که کامالً ناواضح ،این ترتیب

 کنید:به مثال زیر توجه کنند. تی در بیان تصویری پیدا مینقش متفاو

یم. پیرمیرد در  کنی  ی ییا تصیویربرداری میی   سی اای قدیمی از پیرمردی کیه رو بیه دوربیین ایسیتاده اسیت، عک      در محله   

شوند. بیا   زمینه دیده می در پس فرسوده و چند ساختمان قدیمی و یک ماشین قدیمی نارنجی رنگِ قرار داردزمینه  پیش

کنییم   ی مذکور ثبیت میی   زمینه مشابه دو تصویر از این پیرمرد و پس چیدمانقاب و ای مشابه و با  لنزی مشابه، از فاصله

 «عمیق مییدان  » ،اول تصیویر در ست.ها آن «عمق میدان»در دیافراگم و در نتیجه در میزان تصویر که تنها تفاوت این دو 

 عناصیر کیامالً ناواضیح   است و سیایر   کم و تنها پیرمرد واضح« عمق میدان»دوم  است و در تصویر زیاد و همه چیز واضح

 شوند. دیده می

ی جزئییات  ؛شود دیده می فرمی این عناصرشکلی و  جزئیات تمام ،زمینه بودن عناصر پس واضح به سبب، اول تصویردر    

 .ی ماشیین  های شکسیته  شیشه منازل، کهنگی شدید ماشین و ی هو پنجرپریدگی در  های دیوار کاهگلی، رنگ ترک نظیر

قیرار   تیأثیر که همگی نشان از کهنگی و گذر ایام دارد، برداشت بیننده را از موضوع اصیلی )پیرمیرد( تحیت     جزئیاتاین 

کنید و در نتیجیه پیرمیرد را نییز      ی فرسوده احساس میی  زمینه بیننده نوعی تشابه و همسانی بین پیرمرد و پسدهد.  می

 ،زمینیه  پیس  نیامطلوب  جزئییاتِ در این تصیویر دییده شیدن    د. کن میارزیابی فرتوت و از کار افتاده و فاقد انرژی زندگی 

 کند. می پیرمرد ایجادبه نسبت در بیننده منفی  احساسی

خیود  فرمی شکلی و  جزئیاتشود که عناصر موجود در پس زمینه  زمینه باعث می بودن عناصر پس دوم، ناواضح تصویردر    

 ،شیود  های دیوار کاهگلی دیده نمیی  در این تصویر ترکهای رنگی انتزاعی شوند.  و لکهرا از دست بدهند و تبدیل به سطوح 

هیای رنگیی مختلیف و     منازل بیه صیورت لکیه    ی هپنجرو  در.شود رنگ طالیی دیده می بلکه دیوار به شکل یک سطح خوش

مثبتیی بیه تصیویر اضیافه      ها و سطوح رنگیی شیاد انیرژی    کند. این لکه رنگ نارنجی جلوه می ی خوش ماشین به صورت لکه

کنید و بیه جیای آن کیه او را پییر و فرتیوت و        پییدا میی  ها احساس مثبتی نسبت به پیرمیرد   کنند و بیننده با دیدن آن می

   کند. می ارزیابیانرژی احساس کند، سرزنده و پرانرژی  بی

 

 ی توجه تغییر نقطه ز(

نگیاه و تمرکیز بیننیده از ییک      تغیییر و  تصیویر  «ی توجه نقطه»ترین روش برای تغییر  ساده )تصویر متحرک( در فیلم   

زدن پیی در پیی ایین دو تصیویر بیه       (Cut)از ایین دو موضیوع و بیرش    گانیه دو نمای جداموضوع دیگر، ثبت موضوع به 

کیم اسیت، ایین کیار را      «نعمق مییدا »اما وقتی  ؛تغییر کند پی در پی« ی توجه نقطه»شود  دیگر است که باعث می یک

توان هر دو موضوع را در یک تصویر در فواصیل متفیاوتی از دوربیین قیرار داد و بیا       توان در یک نما نیز انجام داد. می می

 (و سیپس بیرعکس  ) و دیگیری ناواضیح   یکی واضیح  ،ی فوکوس از یکی به دیگری کاری کرد که در هر لحظه تغییر نقطه

نماهای مجیزا باشید.    آن که نیازی به برش زدنِ کند، بی تصویر مدام تغییر می« ی توجه هنقط»دیده شوند. به این ترتیب 

  .نامیده می شود Change focus ،(یبردار فیلمی فوکوس در حین  تغییر نقطهاین ترفند )

 

 [زیاد «عمق میدان»]

دهد کیه  می تصویری به دست  «صحنهدور بودن دوربین از » و «Wide angle  لنز» ،«بسته  دیافراگم»گیری از  بهره   

عمیق مییدان   »شوند. چنین تصویری را تصویری با می دیده  (Focus)«واضح» ،عناصر درون قاب در آن تعداد زیادی از
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ات زییر را بیر   تیأثیر ، زییاد بیودن عمیق مییدان    نامنید.   میی  فوکوس گسترده( ی ه/ تصویری با دامنDeep focus)«زیاد

 داشت:خواهد « بندی تصویر ترکیب»

 

   برابر سازی اعتبار بصری عناصر الف(

اعتبیار بصیری و ارزش   ، وضیوح بیه لحیاظ   شوند،  دیده می( Focus)«واضح»ی عناصر درون قاب به یک میزان  وقتی همه   

را  عنصیر دلخیواهش   ،از این میانکه  خواهد بود آزادبیننده و نقشی مشابه در بیان تصویر خواهند داشت و  یکسان تصویریِ

گیرای   سازان واقع دانند )فیلم گرایی در فیلم را ضروری می ی که واقعسازان فیلمآن را بهتر ببیند و بر آن تمرکز کند.  برگزیند،

( نماهای بسته که نگیاه بیننیده را   «آندره بازن»گرایی در فیلم نظیر  دار واقع ن طرفیا منتقدا «ژان رنوار»خ سینما نظیر تاری

کننید   پسندند و تاکید میی  کم را نمی «عمق میدان»چنین کند و هم حدود از صحنه متمرکز میعنصر م تنها به یک یا چند

ی سیینما ییا    بیر پیرده  کامیل   یشیکل که این ترفندها دخل و تصرف در واقعیت است. برای آن که واقعیت مجال یابد که به 

در ضیمن  دییده شیوند و   در تصیویر  کیان و لیزوم(   )تا حید ام عناصر و اشیای صحنه  تمامی تلویزیون جلوه کند، باید  صفحه

کیه بایید    تاکید داشته انید گرا  سازان واقع فیلمدر بیان تصویری مشارکت داشته باشند.  بوده، همگی نیز به یک نسبت واضح

    استفاده کرد. «برداشت بلند»و  «عمق میدان زیاد» ،«ی عریض پرده»سه ترفند از همزمان 

 

 عناصرتاکید بر روابط بین  ب(

بیین عناصیر درون قیاب بیه خیوبی دییده       موجیود  روابیط و تناسیبات گرافیکیی    تمام زیاد است،  «عمق میدان»وقتی    

 کاهش دهد.ممکن است تمرکز بیننده بر موضوع اصلی را تشدید کند یا  .آشکار بودن این تناسبات و روابطشود می

 

 

اییده و   شود. مزیت یا عیبی برای تصویر محسوب نمی «عمق میدان»کم بودن یا زیاد بودن در انتها باید اشاره کرد که    

 برای هر تصویری مناسب است.« عمق میدان»تعیین کننده است که چه میزان  هدف کارگردان، تصویربردار و عکاس
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   بندی   مهم ترکیب های پرسش 
 

 ها عبارتند از: برخی از این پرسشمتعددی انجام می گیرد. های  پرسشپاسخِ  ی هتصویر بر پای بندی هر ترکیب

 شود؟می یی دیده «نما  اندازه»چه  درتصویر الف( 

و ارتباط گرافیکیی و معنیایی    مشارکت خواهند داشتری بصدر بیان  یتر بیشبازتر باشد، عناصر « نما  اندازه»هر قدر    

تیر باشید، تاکیید     بسیته « نمیا   انیدازه »هر قدر  .از سوی دیگر،شود تر دیده می ها بهتر و کامل موضوع اصلی با سایر موضوع

 ند.ک نقش پیدا میتر  در تصویر بیشاصلی موضوع  جزئیاتگیرد و  بر موضوع اصلی صورت می یتر بیش

 

 شود؟ میصحنه از کجا و چگونه دیده  ب(

هیر  لنیز اسیت. انتخیاب     کیانونی  ی ههمچنین فاصیل دوربین و و ارتفاع محل استقرار انتخاب حاصل از ، «دید ی نقطه»   

هیای دیگیر    بیه موضیوع   تر کمها و اعتبار بصری  به برخی موضوع تر بیشبه معنای بخشیدن اعتبار بصری  «دید ی نقطه»

 است.

 

 ساختار گرافیکی موضوع چگونه است؟ ج(

گیذاری  اثرنییز در  موضیوع  ی قرارگیری موضوع درون قاب، شکل ظاهری یا به تعبیری ساختار گرافیکی  نحوه عالوه بر   

باشند، به دلییل  بندی شده  ( از دو فرد که به شکل مشابهی ترکیبClose up. دو تصویر بسته )نقش داردتصویر  آن در

 دهید  ی خیود میی   حالتی کیه فیرد بیه بیدن ییا چهیره      ». داشت خواهندات متفاوتی تأثیرآن دو  ی هتفاوت در شکل چهر

(Figure & Mimic)» ،«گذارند. رنگ موضوع نییز   می تأثیرموضوع بر ساختار گرافیکی  «دید ی نقطه»و  «نما  ی هانداز

 بندی ممکن است جلوه کند یا پنهان بماند. ی ترکیب است که به واسطه آنساختار گرافیکی  بخشی از

 

 الزم است؟ «عمق میدان»چه میزان  د(

 «عمیق مییدان  » یمعیّنی ری از طرییق انتخیاب مییزان    بصمختلف موجود در تصویر در بیان  موضوع هایکنترل نقش    

ری خواهد داشت. بصتر در بیان مؤثر یو نقش تر بیش ی( باشد، اهمیتFocus)«واضح»امکان پذیر است. هر موضوعی که 

کیم   «عمیق مییدان  »د و بیا  نمویکسان درون قاب را  موضوع هایتوان اعتبار بصری  زیاد می «عمق میدان»ی  به واسطه

   درون قاب داد. موضوع هایبه  متفاوتیاعتبار بصری  ،وضوح و در نتیجه توان میزانِ می

 

 انتخاب شده است؟ «نسبت ابعاد قاب»کدام  (ھ

مییزان  » بیه لحیاظ   ،متفیاوت ی ارتفاع قاب به عیرض قیاب(    / نسبت اندازهAspect ratio)«نسبت ابعاد»هایی با  قاب   

مقیدار توانیایی در ثبیت    »و « مییزان فضیای منفیی   »، «برداری افقی یا عمودی از صحنه مقدار بهره»، «ایستایی یا پویایی

بنیدی و   ترکییب  تیاثیرات ، «نسیبت ابعیاد قیاب   »شود که با تغیییر   باعث میمتفاوت هستند و این تفاوت « نماهای خاص

 آن نیز تغییر کند. اجرای ی درست نحوه
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 چگونه است؟تصویر نورپردازی ساز و کار  و(

بنیدی   زییر بیر ترکییب   ی هیا  وهشیی تر کند. نورپردازی به  را کامل« بندی تصویر ترکیب»ی  جلوه می تواند «نورپردازی»   

 :تاثیر می گذاردتصویر 

 «ی توجیه  نقطه»ایجاد  ؛روشن -مختلف درون قاب از طریق ایجاد سایه های موضوعدادن اعتبار بصری غیر یکسان به    

از  موضیوع هیا   تیأثیر کنترل درصد حضیور و   ؛ها از طریق روشن کردن یک بخش از قاب و در سایه قرار دادن سایر بخش

بسییار   های قرار گرفته در نیواحی بسییار تییره و    طریق تعیین میزان کنتراست )هر قدر کنتراست شدیدتر باشد، موضوع

از  خیود را  جزئییات  ،اییییا روشین   گیی تصویر حضور کم اثرتری خواهند یافت، زیرا این نواحی به دلیل شیدت تیر  روشنِ

و  (Depth)«عمیق »کنتیرل مقیدار    ؛هیا  طبیعی نشان دادن آنو طبیعی یا غیر موضوع هاتغییر شکل  ؛(دست می دهند

از طرییق ایجیاد    «فضای منفی قاب»سطوح، کنترل اثر  ی بافت ، کنترل جلوه (Depth of field)«عمق میدان»میزان 

  و ... ؛سایه در آن

 

 طراحی صحنه چگونه است؟ ز(

آفرینید و   بنیدی در برابیر دوربیین میی     بیه لحیاظ ترکییب    معییّن  ی نهفتهاندازی با قدرت  چشم لباس و دکور ،طراحی صحنه   

 های آن را پنهان دارد. ها نشان دهد یا بسیاری از قابلیت قابلیتتمام  ی طراحی شده را با  تواند صحنه مینیز بندی  ترکیب

 

 چگونه است؟ پردازی چهرهح( 

بنیدی   آفریند و ترکییب  در برابر دوربین می معیّنچهره ای با قابلیت شکلی و ساختار گرافیکی  ،)گریم(«پردازی چهره»   

 صورت پذیرد. ای خاص شیوه باید به ،شدهگریم  ی چهرههر  ترِمؤثرتر و  هرچه کاملنشان دادن  به منظور

 

 بندی نمای مورد نظر وجود دارد؟ آیا مالحظات تدوینی خاصی در ترکیبط( 

به عنیوان  ]بندی نماهای قبل و بعد از آن وابسته است گاه به نوع ترکیب ،بندی یک نما درست یا نادرست بودن ترکیب   

به عنوان نمونه، د. نداشته باش ای بندی مشابه اما قرینه باید ترکیب (Reverse-angle shots«)نماهای متقابل» ،مثال

سیمت چیپ و در دیگیری     اما در یکیی چهیره   ،دنبندی مشابهی داشته باش از دو نفر باید ترکیب ی متقابل هدو نمای بست

االجرا  ی تدوین گاه مالحظاتی الزم بنابراین نوع قرارگیری نماها در پی هم در مرحله .[قاب قرار گرفته باشد سمت راستِ

باید طرحی هر چند کلی از چگونگی تدوین احتمیالی نماهیا    بردار فیلمکند. از این رو  بندی نماها ایجاب می را در ترکیب

 بندی کند. نماها را ترکیب نظر، طرح مورددر ذهن داشته باشد و متناسب با مقتضیات 

 

   ؟آیا حرکت در نما وجود داردی( 

، کیه همیه چییز ثابیت اسیت      میوقعیتی ها یا متحرک بودن دوربین و یا حرکت هر دو نسبت به  متحرک بودن موضوع   

 کند. می طلببندی متفاوتی را  ترکیب

کنییم کیه    بنیدی میی   ای ترکییب  ، نمای خود را به گونهپرسش فوقگویی به سواالتی نظیر ده  در نهایت و در پی پاسخ   

 . باشدی مورد نظر  فیلم یا برنامه  ی هیدا ونامه  مقتضیات فیلممتناسب با 
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    بندی  ترکیب یآگاهانه تنظیم 
             

 این دالیل عبارتند از: ترینِ مهم ،آگاهانه شکل پذیرد و مند قاعده دنما بای بندی  ترکیب ،به دالیل متعددی

وجه بیننده به بخش خاصی از قاب تصویر به منظور برجسته نمودن یک عنصیر از عناصیر داخیل    تهدایت نگاه و الف(    

 .مجموع افراد داخل قاب یا برجسته سازی بخشی از یک موضوع پیچیدهکید بر یک فرد از أت، به عنوان مثال؛ قاب

 .را خلق کند خاص (Atmosphere)یی«فضا» ( وMood)«حال و حس» ،نیاز به تدارک نمایی که هویت مکانیب(     

 .ارائه اطالعاتی جدید یا ضروریج(     

 

 نسبت بیه موضیوع اسیت.   دوربین وضعیت موقعیت و انتخاب  ٬قابل توجه ی هاولین نکت ٬برای دستیابی به اهداف فوق   

  موارد زیر است: شاملنسبت به موضوع دوربین وضعیت موقعیت و انتخاب 

وتی از یک سوژه سه بعیدی آشیکار   وجوه متفا، «دوربینافقی  ی هزاوی»با تغییر  « /دوربینافقی  ی هزاوی»الف( انتخاب    

 .پیدا می کندجلوه ظاهری تصویر به شکلی اساسی تغییر  ، با حرکت دادن دوربین به چپ یا راست شود. می

باعیث در قیاب   « دیید لنیز   ی هزاویی »و درنتیجیه، تغیییر   « ی کانونی لنز هفاصل»تغییر  / «دید لنز ی هزاوی»انتخاب ب(    

 کردنجلوه تر باعث بزرگ « دید لنز ی هزاوی»کاهش  اطالعات می شود.بخشی از گرفتن اطالعات بصری جدید یا حذف 

  .شودمی اصلی  موضوع کید برأو ت موضوع ها در تصویر

 linear) «پرسیپکتیو خطییِ  »  ٬صیحنه   از   دوربیین  ی هفاصیل  / «و صیحنه  دوربیین معییّن بیین    ی هفاصل»ج( انتخاب    

perspective ) ر تصیویر تیاثیر آشیکاری بیر     موجیود د خطیوط   یگرایی  طرییق تغیییر در هیم    کند و از می تنظیمرا نما

 ی هزاویی »و  «دوربیین  ی هفاصل» می توانها در تصویر موضوع  ی« نسبت اندازه»غییر در برای ت بندی تصویر دارد. ترکیب

    .تغییر دادزمان  همرا  «دید لنز

 تغیییر تصیویر را   یزمینیه  زمینه و پیس  نسبت بین پیش ،«ارتفاع دوربین»  تغییر « /ارتفاع دوربین»د( انتخاب    

تصیویر و بیه هیم فشیرده      یزمینه پیش موضوع های  قرارگرفتن دوربین در ارتفاع پایین باعث تاکید بر .دهد می

گیرفتن دوربیین در ارتفیاع بیاال     قیرار   شیود.  زمینیه میی   قرارگرفته در پیس  موضوع های شدن یا حذف سطوح و

هیا از حییث موقعییت     موضیوع در سیطحی وسییع روابیط بیین      دهد و ه دست میاندازی مسطح از صحنه ب چشم

 دهد.  در صحنه را نشان میقرارگیری 

( در ترکییب بیا   Tilt down) ( یا به سیمت پیایین  Tilt upقرارگیری سر دوربین به سمت باال )« / Tilt»( تنظیم ھ   

 هود تصیویر( را در قیاب تصیویر   موقعیت خط افق )خط افق واقعی قابل رویت در تصویر یا خط افق نامشی  ،ارتفاع دوربین

 .بنگرید( 92 و 93 و 91 ویرا)به تص .کند میتری بر زمین یا آسمان  دهد و تاکید بیش تغییر می

و نییز بیر طراحیی بصیری      «عمق میدان تصیویر میزان »و  «قاب ابعاد نسبت» ،«تصویر قاب شکل» ٬غیر از موارد فوق   

 د.نترکیب بندی تصویر تاثیری آشکار داربر  درنتیجه،
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 ،(کهانونی لنهز   یهفاصهل )«دیهد لنهز   یهزاوی» یبه واسطه« تصویر یهخطوط موازی دور شوند» گراییِ هم (میزاندرجه ) -1]

 .شود تعیین می «دوربین میزان تیلتِ»و  «ارتفاع دوربین» ،«از صحنه دوربین یهفاصل»

 .تعیین می شود «دید لنز یهزاوی»و  «دوربین از صحنه یهفاصل» یهزمینه بواسط زمینه و پس ی اشیای پیش نسبت اندازه -0

تعیین می  «موضوع فاصله دوربین از»ی  یا از لنز دور می شوند بواسطه می آیندهایی که به سمت لنز  موضوع  ی اندازهتغییر  -9

 .شود

خطهوط   یهو زاوی( شوند گرا می گرای تصویر به سمت آن هم ای فرضی که خطوط هم نقطه)گریز پرسپکتیو  ی هموقعیت نقط -3

 .شود تعیین می «موقعیت دوربین» یهواسطگرای درون قاب به  هم

میهزان تیلهتِ   »و « ارتفاع دوربین» یبواسطه ، ل و موضوع ها را به دو نیم تقسیم می کند که اشکا موقعیت خط افق تصویر -1

 [شود. تعیین می« دوربین

 

 

 
 10تصویر 

مشهابهی قطهع    یهنقطه موضوع های هم اندازه را از  ،خط افق ،تخت( ثبت می شود ی هروبرو )زاوی ی هدر تصویری که از زاوی]

دوربهین   میزان تیلهتِ  ی هواسطموقعیت خط افق به .است (دوربین)ارتفاع لنز ی هتقاطع نشان دهند یهارتفاع این نقط .کند می

  .شود تعیین می

a-Low angle                b-Eye level                  c-High  angle ] 
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خط افق )در صورتی که در کادر وجود داشته باشد( از پشت سهر   ،های بازیگر قرار داشته باشد چشمبا اگر دوربین هم ارتفاع ]

آن  که در پیش زمینه قرار دارد عبور خواهد کرد. این خط باعث تأکید بر چهره و بخهش مههم  بازیگری ( هم ارتفاع با چشمانِ)

   [.شود می ها یعنی چشم

  

 ی هلفاصی  ٬دیید  ی هکنیک مناسب نظیر انتخیاب درسیت نقطی   توانایی در انتخاب ت ی هواسطه ب «ترکیب بندی»کنترل    

٬ گییری مناسیب از عناصیر طراحیی بصیری نظییر تیوازن        بهیره  ی هه واسطنوردهی و همچنین ب نورپردازی، ٬لنز کانونی

قابیل    و... (Line perspectiveوط)پرسیپکتیو خطی   ٬(Mass perspectiveپرسیپکتیو احجیام)   ٬ رنیگ  ٬کنتراسیت 

ب  یا از قیا   انتخابی و آگاهانه درون قاب قرارگرفته یلعناصر بصری به شک در آن که است آن خوببندی  ترکیبست.اجرا

 عنصیری  شیکل  بیه  وند وبه منظور جلب توجه بیننده با هم ترکیب ش بندی باید بعناصر بصری ترکی .باشند  حذف شده

 باشد:یمی  ی قد هیتوصاین عمل به    ، شایدبندی نقطه شروع ترکیب واحد در آیند.

حیذف و عناصیر را بیه حیداقل عناصیر      از قیاب تصیویر   ضیروری را   غیر  عناصر ٬برای خلق تصویری با قدرت و وضوح»   

         «ضروری کاهش دهید.

 ٬دیید لنیز   ی هزاویی  ٬گیری در میورد موقعییت دوربیین    پیش از تصمیم ٬(Composition)«بندی ترکیب»در جریان    

 های زیر را در نظر آورید: ... پرسش ( وFramingبندی) کادر

 هدف نما چیست؟الف(     

عینی و واقعی باشد و به بیننیده اجیازه دهید کیه برداشیت و نتیجیه        کوشد میآیا تصویر  عینی یا حسی است؟ نماب(    

دهید   تاثیر قرار عاطفی تحت حسی و  تصویر آن است که بیننده را به لحاظ  باشد یا هدف از   گیری خود را از تصویر داشته

 ؟کندخاصی خلق   یا فضای )اتمسفر(

 نماهای قبل و بعد آن چه نماهایی هستند؟ ای از نماها دیده خواهد شد؟ نما در چه مجموعهج(     

 ؟  ترین عنصر بصری نما چیست مهمد(     

مطمیئن شیوید کیه چشیم      .کنید کید أاصلی ت موضوعدر صحنه است که بر دوربین  از موقعیتی ٬دید ی هبهترین نقط   

اصیلی   موضیوع کیم اهمییت( از    موضیوع هیای  قیاب )  موضوع هایسایر  ی هواسطه و ب شود مجذوب بخش مهم قاب می

 موارد زیر را بررسی کنید: ،ترکیب بندیانجام پس از .منحرف نمی شود

 نما درک شده است؟ ی هایدآیا الف(     

 اصلی در تصویر برجسته و مشخص شده است؟ موضوعآیا ب(     
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 ی نقطیه » توانسته است بر...(  و ارتفاع دوربین ٬دید لنز ی هزاوی ٬دوربین)موقعیت  دوربینوضعیت  تنظیمات وآیا ج(    

 ؟کندتصویر تاکید  «توجه اصلیِ

 آیا خطوط مهم تصویر به سمت سوژه اصلی متمایل هستند؟د(     

 (،Framing) «کادربندی»آیا  وند بنمای اصلی موضوعاند حداکثر تاکید را بر  تاکید کننده توانسته آیا عناصر بصریِ( ھ   

  ؟بنگرید( 93تصویربه ) باشند مؤثرهای غیر اصلی موضوع در حذف یا کاهش اثر  نداتوانسته دوربین موقعیت و وضعیت 

 اند؟ ر کم اهمیت تصویر به توازن رسیدهتصویر با عناص ی هآیا نقاط برجستو(     

 اند؟ قرار گرفته قابآیا عناصر مهم در بخش اصلی ز(     

شیده   «سیاده » ٬ضروری و باقی مانیدن عناصیر ضیروری    غیر  عناصر ی هجلوحذف یا کاهش  ی هح( آیا تصویر به واسط   

 است؟

 

 13تصویر   

 :پنج روش برای جلب توجه و هدایت نگاه بیننده به سمت سوژه اصلی] 

a-   همگرایی خطوط 

b-  (میزان روشنایی به لحاظموضوع ها تفاوت ) کنتراست تون ها 

c-  در قاب تصویر  موضوع هاگیری در موقعیت قرارتفاوت 

d- ِاندازه کنتراست 

e- ِشکل کنتراست]  

 

    :کردرا چنین تعریف « خوب بندی ترکیب»توان  در نهایت به طور خالصه می

بنیدی   د نماسیت. چنیین نمیای بخیوبی ترکییب     بهترین چیدمان عناصر تصویر همراستا با کارکر ،بندی خوب ترکیب»   

 .«نمایان کندای باید سادگی و قوت داشته باشد و هدف خود را با روشنی و دقت  شده

 :(نتخاب و ترجمهامنبع )

Picture composition  for  film  and  television, Peter ward, Second edition, focal press, 2003  
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    تصحیح قاب 
 

 
 01تصویر                                  

های گرافیکیی   شود، حرکت دوربین و موضوع چیدمان و رابطه برداشت می «Reframing»همان گونه که از اصطالح    

زنیید و در نتیجیه الزم اسییت کییه در طییی   بنیدی اولیییه را بییر هیم مییی   ایجیاد شییده بییین عناصیر درون قییاب در ترکیییب  

ام . در مورد انجی انجام می شود «Tilt»و  «Pan». اصالح کادر عموماً با حرکات صورت گیرد« بندی مجددی قاب»٬ضبط

 :های زیر توجه کنید به توصیه «اصالح کادر»تکنیک صحیح 

بنیدی و ضیبط شیروع     وقتی نمیایی ترکییب  

شود، اگیر دوربیین و موضیوع ثابیت باشیند،       می

بنیدی در طیی    نیازی به تغییر و اصالح ترکییب 

، حرکت اما اگر موضوع بود،زمان ضبط نخواهد 

یا حتی تغییر وضیعیت بیدنی    یا تغییر موقعیت

اگیر  داشته باشد یا اگر دوربین حرکیت کنید و   

ترکیبی از حرکت موضوع و دوربیین رخ دهید،   

بندی اولیه بیر هیم خواهید خیورد و در      ترکیب

زمییان نتیجییه نیییاز بییه اصییالح تییدریجی و هییم

بندی در حین ضبط خواهد بود. به ایین   ترکیب

بندی در حین ضبط نما  اصالح تدریجی ترکیب

اصههالح کههادر یییا  تصههحیح قههاباصیطالحاً  

(Reframing) گویند.می   

 

 (11 )تصویر

وقتی از نمای سه نفره )تصویر باال( به سمت 

کنییم، اگیر اصیالح    می« Track in»نفر وسط 

 ای از گیره  کادر صورت نگیرد، به تصیویر بسیته  

کراوات وی خواهیم رسید )تصیویر وسیط( امیا    

زمیان  به تدریج، هم« Track in»اگر در حین 

« Tilt up»ریتم بیا ایین حرکیت قیدری     و هم

 Head« )فضای باالی سر»ه کنیم و بکوشیم ک

room      نفر وسیط حفیظ شیود، در نهاییت بیه )

نفر وسط خواهیم رسیید  « Close up»تصویر 

 )تصویر پایین(.
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سه پایه را  «Tilt»و  «Pan»پیچِ که موضوع و دوربین ثابت هستند،  های بسته ای دار نباید حتی در نماتصویربرالف(    

از بیه اصیالح   و نیداشته باشد زیرا هر لحظه این احتمال وجود دارد که موضوع تغییر وضعیتی هر چند کوچک  ،قفل کند

 ی اصالح کادر باشد. در واقع همواره تصویربردار باید آماده.بوجود آیدکادر 

ریتم با حرکت موضوع یا دوربین و به اندازه صورت گیرد. اصالح کادر اگیر   زمان و هم اصالح کادر باید به موقع، همب(    

آیید و   از مقیدار الزم صیورت گییرد، کیامالً بیه چشیم میی        تیر  کمیا  تر بیش و زودتر یا دیرتر از حرکت موضوع یا دوربین

 کند. نمی ایجادبندی مناسب را به موقع و به نحو درست  ترکیب

ریتم با حرکت موضوع یا دوربین صورت گیرد کیه   زمان و هم ای هم اصالح کادر چه آهسته و چه سریع باید به گونهج(    

 کامالً برای بیننده نامحسوس باشد.

فضیای  » ،(Head room)« فضای باالی سر»ای باید باشد که  کند، اصالح کادر به گونه هنرپیشه حرکت می وقتید(    

ییا   ( وی در طول نما به یک میزان حفظ شیود Foot room) «فضای زیر پای»( و احتماالً Look room) «مقابل نگاه

 .تغییری متناسب داشته باشد

 صورت گیرد. تری بیشاصالح کادر با دقت و ظرافت  باید تر باشد ، بسته«نما  ی هانداز»تر و «تله» ،هر قدر لنز( ھ   

بیه چیه    به بیاال(،  Tiltبه چپ و  Panتصویربردار از ابتدا باید بداند که به کدام سمت )مثالً با در نماهای حرکتی، ( و    

 (93)تصویر نخواهد بودنامحسوس اصالح کادر ان و با چه ریتمی اصالح کادر کند، در غیر این صورت، میز

 10 تصویر 

چپ( و سهپس نمهای    -تر )تصویر پایین بازیگر )تصویر باال( به نمای بسته« Full shot»برای رسیدن از نمای در این مثال، ]

«Medium shot »راست( با حرکت  -)تصویر پایین«Track in»،  ریتم بها   به تدریج و هم ،است که در حین حرکتبوده الزم

 [کنیم.« Tilt up»به راست و « Pan»حرکت قدری 

 

 

 

 :منبع )انتخاب تصاویر(

The technique of television cameraman, Peter jones, focal press 
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   بندی نقش رنگ در ترکیب 
 

هستند که ممکین اسیت    یمعیّن گرافیکیتناسبات و روابط  دارای خارجیهای داخلی و  در صحنه موجود موضوع های   

ناسیب  دیگیر، ت  ها نسبت بیه ییک   نوع قرارگیری آن موضوع ها،ی  اندازهشکل، فرم و تفاوت تشابه یا . ثابت یا متغیر باشند

 دهند. را شکل میموضوع ها فضایی بین  -گرافیکیتناسبات و روابط  ،ها ی بین آن فاصله و، محل قرارگیری ارتفاع

در  آن هیا و چگونگی استقرار و آرایش انتخاب می کنیم ی واقعی  هر صحنهقرارگیری در برای  وع هایی کهو موض اشیا   

که توصییه  به همین دلیل است خواهد بود.  مؤثر صحنهاحساس ما هنگام قرارگیری در آن  بر بشدت ،ی مورد نظر صحنه

واقعیی کیه روزانیه    هیای   محییط  آرایییِ  هر چند ماه یک بیار صیحنه   ،شود برای تغییر حال و هوا و ایجاد تنوع عاطفی می

، بیین اشییا و موضیوع هیا     جدیید ط و رواب ایجاد تناسباتبا تغییر دهیم و هر بار را کنیم،  هایی را در آن سپری می ساعت

   ایجاد کنیم. ای فضای تازه

نوازی بین اشیا  بط و تناسبات خوشایند و چشمبرخی از مردم عادی توانایی این را دارند که به طور حسی و غریزی روا   

در  .نامییده میی شیوند   « خیوش سیلیقه  » ،گفتار عامیانیه که این افراد در  ،ایجاد کنند ی واقعی صحنهدر هر و موضوع ها 

ناتوان هستند و ی واقعی  صحنهو موضوع های افرادی نیز هستند که از خلق روابط و تناسبات خوشایند بین اشیا  ،ضمن

 نامیده میی شیوند.  « بد سلیقه» آید و درنتیجه، نظم و ناخوشایند می بیچینند، به نظر ناموزون،  ای را می بار که صحنههر 

و  کنییم  نمیی و موضوع های صحنه های واقعی در اغلب اوقات توجه دقیقی به تناسبات و روابط موجود بین اشیا ما البته 

ای جدید خلیق کنییم.    رابطه ،هیم در دل این روابط و تناسبات موجودشویم که بخوا زمانی نسبت به آن حساس می تنها

گییریم کیه قیاب عکسیی را در      وقتیی تصیمیم میی    ،شویم. به عنوان مثال است که وارد چالشی جدی می صورتدر این 

نییم، بیا   جدیدی ایجاد کای  رابطه ،بین اشیای اتاق موجود خواهیم در دل روابط و تناسبات می نصب کنیم، یعنی اتاقمان

.تصیمیم گییری در ایین    می شویم و در برابر پرسش های زییادی قیرار میی گیریم   روبرو در تصمیم گیری چالشی جدی 

بیاالتر از کیدام    ٬ءدور از کدام شیی  یا ءشینزدیک کدام آن را ، نصب کنیم قاب عکس را بر روی کدام دیوار که خصوص

ی  کیه آییا رابطیه    کننده خواهد بیود تعیین  در نهایت چنین انتخاب هایی قرار دهیم و ... . ء تر از کدام شی پایین یا ء شی

 ساز و هماهنگ است یا خیر؟ با مجموع تناسبات و روابط موجود هم بدرستیجدید خلق شده 

در دید دوربین تغیییر   ،صحنه بین اجزای، تناسبات و روابط عکاسی یا تصویربرداری می کنیمای  چنین صحنهاز وقتی    

و به این ترتیب، ممکن است از صیحنه ای چشیم نیواز و     کنند ی قاب دوربین پیدا می تعریفی جدید در حوزهو می کنند 

حاصیل شیود. هنیر    تناسیب  و مبیا  زیمتوازن، تصاویری نامتناسب به دست آیید ییا از صیحنه ای نامتناسیب، تصیاویری      

تغییر تناسبات و روابط بین اجزای صحنه را در به این اشاره دارد که چگونه می توان  (Composition)«بندی ترکیب»

عکیاس   ی هقاب دوربین به گونه ای کنترل نمود که تناسبات و روابط جدید شکل یافته در تصویر با محتوای تصویر و اید

 یا تصویربردار منطبق باشد.

« قیاب »بودن دید دوربین بیه  ، محدود در تصویر تعریفی جدید بیابند ،آنچه باعث می شود که تناسبات و روابط صحنه   

موجیب میی شیود کیه     « قاب» ی هصحنه در محدودنین محدودیتی ندارد.اجبار به ثبت است، درحالی که دید طبیعی چ

صحنه ای که چشم متناسب می بیند، در دوربین نامتناسب به نظر آید، یا برعکس از دل صحنه ای که به چشیم آشیفته   

تیاثیر   ی هآورد. این دگرگونی تناسبات و روابط صحنه در  دید دوربین به واسط می آید، بتوان تصویری متناسب به دست

جیای  ای است کیه بخشیی از صیحنه را در خیود      چهارچوبه ،«قاب» رخ می دهد. (Frame)کادر/«قاب تصویر»جادویی 

در « قیاب »تاثیر جیادویی  اسیت.  رؤییت قابیل  ( View finder/Viseur«)دوربیین یاب  منظره»در و حدود آن  هدد می
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چهار نقیش   ی هتصویر و ثبت تصاویری مختلف و متفاوت از صحنه به واسط ی هبازآفرینی تناسبات و روابط جدید در حوز

   در فرایند ثبت تصویر به شکل همزمان بازی می کند:  « قاب»مهمی است که 

  

 انتخابالف( 

د، درون خیود  کنی  موجود در صحنه تعدادی را انتخیاب میی   هایموضوع ، از مجموع قاباست. « انتخاب کننده» ،قاب   

تیرین اشییا و    اهمییت  کیه بیی   . این ویژگی قاب باعث شده اسیت دبخش ای می ها اعتبار بصری ویژه و به آن جای می دهد

ی  قرار بگیرند و حتیی بتواننید معنیایی را بیه واسیطه     و فیلمبرداری بتوانند موضوع عکاسی  ،در زندگی واقعی موضوع ها

کفیش کهنیه و مسیتعمل کیه در زنیدگی        یک لنگه ،در ذهن بیننده بازآفرینی کنند. به عنوان مثال ،حضور خود در قاب

 تصیویر  شیود و در « انتخیاب »ی قیاب   و به واسطهیا فیلمبردار اهمیت است، اگر توسط عکاس  ارزش و بی واقعی کامالً بی

ی  زییرا بیه واسیطه    ،شود می موضوعترین  تبدیل به با اهمیتتصویر ی  هحوز و در یابد ای می قرار گیرد، اعتبار بصری ویژه

هیای موجیود در جهیان بیه      و پدیده موضوع های  ی خود را از بین همه انگشت اشارهیا فیلمبردار عکاس  ،«انتخاب»این 

ت دعیوت  اهمیی  بیه ظیاهر بیی    ء ی اشیا به دیدن این شی سمت این لنگه کفش کهنه گرفته است و بیننده را از بین همه

ممکن است بیه  تصویر اهمیت در جهان واقعی و اهمیت یافته در جهان  بی ء که این شی به همین دلیل است .کرده است

 .در ذهن مخاطب کمک کندفقر و گذر ایام  ،کهولت ینی مفاهیمی نظیربازآفر

 

 حذف ب(

خیود   ونموجود در صیحنه را در  وضوع هایمتعداد زیادی از  . قابستنیز ه« حذف کننده» قاب، همزمان با انتخاب،   

است. در  مهم« انتخاب کردن»ی قابلیت  به اندازه« حذف کردن»کند. قابلیت  ها را حذف می دهد و در واقع آن جای نمی

 .حذف می شوداصلی اثر نامطلوب موضوع های غیر ضروری بر موضوع  ،«حذف»یند آفر

 

 گسستن تناسبات و روابط واقعی ج(

هیا را از هیم    تناسیبات و روابیط واقعیی موجیود بیین آن      ،دیگیر  موضوع ها و حذف موضوع هایبا انتخاب برخی  قاب   

 گسلد. می

 

 ایجاد تناسبات و روابط جدید د(

 ،صرف نظر از نوع روابط و تناسباتشان در جهیان واقعیی  موضوع ها دهد. این  یی را درون خود جای میموضوع ها قاب،   

خیلی نزدییک بیه    (موضوع هابه نسبت سایر )که در صحنه  دو موضوعیابند.  درون قاب باز میدیدی روابط و تناسبات ج

میوردنظر   موضیوع که نزدیکی دو  موضوع هایی) موضوع هاهم هستند، ممکن است با قرارگیری درون قاب و حذف سایر 

زییرا هیر کیدام در ییک سیوی قیاب قیرار         ،شده است( دور از هم به نظر آیند قضاوت میها  از آنی دور بودن  به واسطه

آفریند که متفیاوت   اغلب اوقات روابط و تناسباتی می «قاب»دهد که  اند. این مثال و مواردی از این دست نشان می گرفته

  ی واقعی است. از روابط و تناسبات موجود در صحنه

( Framing/ کادربنیدی )«بنیدی  قیاب »را  موضوع هاو حذف سایر صحنه  موضوع هایدر قاب گرفتن بخشی از  ندِآیفر  

 ند.نام می
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امتیداد  »، بیه  [)در عکاسیی(  قابمربع یا مستطیل بودن ]«قابشکل »در قدم نخست به « بندی قاب»فرایندِ  چگونگی   

ع افقیی  ضالای  اندازهتناسب  ،(Aspect ratio)]«قابنسبت ابعاد »و به  [)در عکاسی( قابافقی یا عمودی بودن ]«قاب

ارتفیاع  »، (از صحنهدوربین ی  فاصله )«محل استقرار دوربین»واملی نظیر وابسته است و در قدم بعد به ع [قاب عمودیو 

 بستگی دارد.« لنزی کانونی  فاصله»و « دوربین

ای دیگیر نییز الزم    شود، بلکیه مرحلیه   بندی محدود نمی به قابتصویر ی  خلق تناسبات و روابط بصری در حوزهفرایند    

 ،درون قابموضوع ها و قرار دادن آنها شود. پس از انتخاب تعدادی از  نامیده می (Arrangement)«چیدمان»است که 

 ،کجای قاب قیرار گیرنید   موضوع هااینکه  ای برخوردار است. از اهمیت ویژهنیز ها درون قاب  چگونگی چیدن و آرایش آن

بیین   نیوع چییدمانی  کند که چیه   تعیین میقرار داشته باشند  و ... دورتریا نزدیکتر تر،  باالتر یا پایین چقدرنسبت به هم 

   :صورت می گیردزیر  موضوع ها در قاب تصویر به روش هایچیدمان ها حاصل شود.  آن

موضوع ها درون قیاب و  ی افقی دوربین نوع قرارگیری  گاه با تغییر کوچکی در زاویه ی افقی دوربین/ تنظیم زاویه الف(   

 یابد. ها تغییر می تناسبات و روابط بین آن نتیجه، در

 موضیوع هیای  دوربین باعث تعیین نیوع قرارگییری    (ارتفاعی عمودی ) تغییر زاویه ی عمودی دوربین/ تنظیم زاویه ب(   

 شود. دیگر میموضوع های دیده شدن برخی  تر کوچکو  موضوع هاتر دیده شدن برخی  درون قاب، بزرگ

بیه  بیین موضیوع هیا    تناسیبات و روابیط    نتیجیه،  درو  «پرسیپکتیو »و  «نما  ی هانداز» لنز/ی کانونی  انتخاب فاصله ج(   

دوربین  ی هصلی تغییر فا ه واسطهاین موارد همچنین ب کنند. مختلف تغییر می (فواصل کانونیلنزهای )ی انتخاب  واسطه

 کند. تا صحنه نیز تغییر می

 قرار گرفته در قاب یها موضوعتغییر موقعیت  د(    

بیین  ی  نیوع رابطیه   ، تناسبات ودیگر موضوع هایو در سایه قرار دادن  موضوع هابا روشن کردن برخی  ( نورپردازی/ھ   

  جای گرفته در قاب اعطا کرد. موضوع هایتوان تغییر داد و به تعبیری اهمیت بصری متفاوتی به  ها را می آن

یر، با تغییر مختصیات بصیری   در تصو )تون ها( ها ها و روشنایی ی رنگ باز ترجمهفرایند تغییر در با فیلترها  ها/فیلتر و(   

هیا   آنبیین  متفاوتی جدید و تناسبات و روابط ظاهری موضوع ها از حیث نوردهی، کنتراست، رنگ، وضوح و ...  ی هو جلو

   آورند. به وجود می

 کنند. میکنترل دیگر را  در ارتباط با یک موضوع هاجلوه یافتن  چگونگیها و تمهیدهایی که  سایر روش ز(    

 

را « بنیدی  ترکییب »بنیابراین   شیود،  حاصل میی  «بندی ترکیب» فرآیند ،«چیدمان»و « بندی قاب» ی همرحلاز جمع دو    

 : نمودتوان چنین تعریف  می

ترکییب  ». هدف از استتصویر درون قاب بصری  موضوع ها و عناصری  انتخاب و چیدمان آگاهانه هنرِ ،«بندی ترکیب»   

در  یمعیّنی ایجاد احساس عیاطفی   ، بازآفرینی ایده ای خاص در ذهن بیننده یا«ی توجه نقطه»ایجاد یک یا چند  ،«بندی

 مخاطب است.

 : مهم دیده می شود ی هدو واژ ،در این تعریف

قیرار گرفتیه اسیت و     آنجا ترین موضوع در که مهماست بخشی از قاب  (/Center of interest«)ی توجه نقطه»الف(    

روی را ببینید، مدت بیشتری بیر   قاباین نقطه از  بندی در جهتی است که بیننده پیش از همه ی ساز و کار ترکیب همه

 آن مکث کند و این ناحیه )و موضوع قرار گرفته بر آن( را مهم تر ادراک و احساس کند.
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عناصیر  مهمترین . یابند ملی است که ممکن است در قاب حضورعناصر گرافیکی محت تمام ، منظور بصری/عناصر ب(    

 :عبارتند ازبصری 

ع و اشکال مختلف )افقی، عمودی، مایل، شکسته، منحنی، کوتاه، بلند( اانودر بندی  خطوط در ترکیب /(Line) خط -   

 .باشیند  و ممکن اسیت واقعیی ییا مجیازی     یابندمی و با وزن بصری متفاوت )ضخیم و سنگین یا باریک و سبک( حضور 

موضیوع هیای کنیار هیم قیرار      عناصیر و   دیدن شکل موضوع یا رویتخطی است که چشم در اثر  ،منظور از خط مجازی

ی قیاب ممکین    دیگیر در پهنیه   قرارگیری تعدادی سکه در کنار یک ،کند. به عنوان مثال ادراک می ،مشابه ی اغلب گرفته

ها به شکل خطیی مجیازی    کهو سپس به بعدی و بعدی معطوف دارد و در نتیجه ردیف سدومی به اولی است چشم را از 

 د.ادراک شو

 شوند. نقطه ادراک می (دقیقاً یا تقریباً)در قاب به شکل  موضوع هاگاه برخی  /(Dot/Point) نقطه -   

 بندی وجود دارند. های واقعی و مجازی هر دو در ترکیب فرم .ستموضوع هاکلی ب لقا ، منظور (/Form) فرم -   

 ست.همراه با بافت و جزییات اموضوع ها صورت دقیق ،  منظور (/Shape) شکل -   

 بافت بصری اشیا و سطوح است.، منظور  (/Texture) بافت -   

 مشابه در سراسر سطح قاب است.به طریقی کم و بیش بصری تکرار یک شی یا عنصر ، منظور  /(Pattern) الگو -   

بنیدی،   ی تغییراتی در ترکیب به واسطه .در تصویر است قابل رویتعد سوم )عمق( میزان بُمنظور ،  /(Depth) عمق -   

 .آورد خواهیمبه دست تصاویری عمیق یا تخت 

 ی هنحیو   نامییده میی شیود.   « تیون »نی دارد، ییک  هر ناحیه ای از صحنه یا تصویر که درخشش معیّ /(Tone)  تون -   

بسییار   هیای  تیون »و ( Shadows«)تییره  هیای  تیون »، (Mid tones«)های مییانی  تون»]  تصویردر ترکیب انواع تون 

ی توجیه   چنین نقطهو هممی بخشد قرار گرفته در قاب  موضوع های به یاعتبار بصری متفاوت، [(High lights)«روشن

 ایجاد می نماید.

توجیه ایجیاد میی     ی هایش می دهنید، نقطی  موضوع ها را کاهش یا افزبصری ها ارزش و اعتبار  رنگ /(Color) رنگ -   

در دیگیری نییز    پیچییده و گونیاگون  و تاثیرات فراوان،  دننمایمی از تصویر هدایت  نگاه بیننده را به بخش معیّنی کنند،

 دارند.ترکیب بندی تصویر 

 

رنیگ تیاثیرات متعیددی در     .پرداخیت خیواهیم  بندی  در ترکیب نقش رنگ ، بهبندی اجمالی ترکیببازشناسی  پس از   

 ترکیب بندی تصویر دارد. موارد زیر تعدادی از این تاثیرات هستند:

 

کافی است که بخیش پیر اهمییت قیاب را بیه      ایجاد کرد،« ی توجه نقطه» مؤثرتوان به شکلی  روشن می -با سایهالف(    

تواند در جایی  . این ترفند حتی می)یا برعکس( بازسازی کرد «تیره  تون»به صورت و مابقی قاب را  «تون روشن»صورت 

دسیتی   نیز رهگشا باشد و با حیذف ییک   با اعتبار بصری مشابه پر شده استکه تمام سطح قاب با عناصر بصری مشابه و 

« ی توجیه  نقطیه »هیا نییز بیرای ایجیاد      توان از تفاوت رنگ میبه همین شکل  ای خلق کند. ویژه« ی توجه نقطه» ،تصویر

هیا   ی از رنیگ ی کیم و بییش مشیابه    مجموعیه بیا  ییا  سطح قاب با یک رنگ بخش عمده ای از در حالی که استفاده کرد. 

در قیاب تصیویر   اشیباع(   ، روشنایی یامایه رنگرنگی متفاوت )از حیث  یک یا چند عنصر باپوشیده شده است، قرار دادن 

 خواهد شد.« ی توجه نقطه»باعث جلب توجه بیننده به این بخش و ایجاد نوعی 
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شیود،   در تصویر می (Depth)عمق/عد سومبازنمایی بُ باعث کاهشتیرگی  -روشناییکنتراست گونه که نبود  همانب(    

، ماییه  رنیگ بیه لحیاظ   ) هایی کم و بیش مشیابه  رنگی نیز همین اثر را دارد. اگر سراسر سطح قاب از رنگکنتراست نبود 

که با سیایر ترفنیدهای   با مشکل همراه خواهد بود، مگر آندر تصویر  عمقاشباع( پوشیده شده باشد، بازنمایی  یاروشنایی 

 ی بیا فواصیل کیانونی   های لنزگیری از  زمینه، بهره زمینه و پس نظیر ایجاد اختالف وضوح بین پیش عمقی  ندهبازنمایی کن

اگر موضوع ها و سطوح تصیویر رنیگ    .تنظیم نماییمعد تصویر را و ... بُدور شونده  گرایِ گیری از خطوط هم بهره ،متفاوت

 متفاوتی داشته باشند، کاهش یا افزایش عمق تصویر به شکلی موثر ممکن خواهد بود.

ها است.  کنتراستگیری از انواع  هبهر مؤثر  بندی های افزایش انرژی بصری تصویر و دستیابی به ترکیب یکی از شیوهج(    

 دارد.سزایی ه نقش ب مؤثرهای  بندی در خلق ترکیبرنگی نیز کنتراست  روشنی، -تیرگیکنتراست  عالوه بر

به نکات متعددی اشاره نمود. مهمتیرینِ ایین نکیات    توان  می  هرکدامو اثرگذاری  ، انواع آنرنگیکنتراست در خصوص    

 عبارت هستند از:

دیگیر دورتیر باشیند،     از ییک مرییی  دو رنیگ در طییف   ایین  قدر صویر شامل دو رنگ غالب باشد، هرصورتی که تدر  -   

های مکمل است، مثالً قیرار گیرفتن زرد    رنگ کنتراسترنگ، کنتراست ترین  کنتراست شدیدتری ایجاد می کنند. شدید

  ماژنتا.   کنارآبی یا سبز در  کناردر 

 / 91ی بصری در تصویر شود )تصویر العاده فوق غیر آرام باشد و باعث آزاد شدن انرژی استممکن ها  نشینی رنگ هم -   

هیای قرمیز و    ی کنار هم قیرار گیرفتن رنیگ    انرژی و پویایی کار به واسطه حرکت، تصویردر این . «ارنست هاس» عکاس:

ها بیه  «پوش تن»از رنگ قرمزِ  ناشیشور و انرژی  ،سبز که هر دو میزان اشباع زیادی دارند، بازنمایی شده است. به عالوه

 ها تشدید شده است. ی فرم پیچیده و مورب بدن واسطه

 
 11 تصویر

بیا  را سیردی   -گرمیی کنتراسیت  « یوهانس ایتن» سردی است. -گرمیکنتراست ، کنتراست رنگیکی دیگر از انواع  -   

متنیاظر  آرام بخیش   -کمحیرّ  و کدر -سنگین، شفاف -، سبکدور -نزدیک، سایه -آفتابچون  های دیگری هم کنتراست

. اسیت  (ارنست هاس )عکاس: 93تصویر ،«سردی -گرمی»رنگیِ کنتراست بودن  مؤثرها از  یکی از بهترین نمونه .می داند
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رنیگ  آبی( و نور آسیمان ) رنگ دهد. تضاد روشنایی سطح زمین ) را نمایش میپاریس شهر این تصویر نمایی زمستانی از 

 حاصل کرده است.عکسی شاعرانه از این شهر کنتراست بصری زیبا، زرد و قرمز( غیر از ایجاد های 

 
 10 تصویر

از  متفیاوتی  کیه درجیات   معنیا بیه ایین    تصویر است،در معین کیفیت یک رنگ کنتراست ، رنگ کنتراستدیگر نوع  -   

بیا  تصویر و تمام  در تصویر دیده شودیک رنگ خاص ( Value)روشنایی/«درخشش» یا( Saturation)اشباع/«خلوص»

 .شده باشدتزئین رنگ یک های حاصل از همین  یر و بمردیفی از ز

شود که چشم و ذهن بیه جیای    در قاب باعث میاشباع نه چندان زیاد با رنگ و حضور یک رنگ کنتراست گاه نبود  -   

واقع همیواره معیانی و عواطیف    در . (ارنست هاس / عکاس: 92)تصویر دکن ادارک نوعی آرامش خوشایند را  ،ضادادراک ت

نییز  هیا  بلکه تشابه رنگی یا کم جلوه بیودن رنیگ    ،ندرنگی نیستناشی از کنتراست اشباع یا پُر هایی  حاصل از رنگ ، ویژه

 گذار منجر شود.تأثیرتصاویری به  ممکن است

 
 19 تصویر
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 ،مثیال  عنیوان بیه   جذاب بیه دسیت آورد،   ترکیب هاییتوان  مینیز  یمریطیف  های نزدیک به همِ نشینی رنگ از هم -   

  «.سبز -زرد» و« قرمز -نارنجی» ،«نارنجی -زرد» های ترکیب

 یتیر  بییش  تیأثیر سییاه ییا سیفید از     و سطوحخطوط  نقاط،رنگی به نسبت و سطوح خطوط  د( در اغلب موارد، نقاط،   

 هستند.برخوردار 

بر روی این نقیاط  قرار داشته باشند، چشم یا در آرایش معیّنی نسبت به هم در تصویر اگر چند نقطه در یک ردیف ( ھ   

را « سیطحی دییدگانی  »ییا  « خطی دیدگانی»کرد، درنتیجه این نقاط در ذهن ترکیب می شوند و بیننده حرکت خواهد 

بیر   یتر بیشهای پر کششی برخوردار باشند، چشم با سهولت  از رنگباشند، بویژه اگر اگر این نقاط رنگی ادراک می کند.

 .کرد و ساده تر آن ها را به هم پیوند می دهدخواهد ها حرکت  روی آن

وقتیی   ،رنگهر  (Saturation«)اشباعِمیزان » و (Value«)درخششمقدار »، (Hue«)مایه رنگ»و( ادراک بیننده از    

 قرار گیرد،ای  ای زرد، آبی یا قهوه بر زمینه اگرشود. سبز  دگرگون میقرار می گیرد، دیگر ی ها مجاورت رنگآن رنگ در 

 .نمود بیشتری می یابد

اش کیرده اسیت،    که احاطهرنگ مکمل رنگی به  خاکستریسطح اگر سطحی خاکستری با سطحی رنگی احاطه شود،    

اگیر   ( خواهید شید و  Cyan) آبی -سبزری مایل به قرمز باشد، خاکستمذکور اگر رنگ  ،، به عنوان مثالمتمایل می شود

. اگر سطح خاکستری مورد نظر خواهد آمدبه نظر  (Magentaآبی) -متمایل به سرخسبز باشد، خاکستری مذکور رنگ 

 خواهد بود. تر شدیدذکر شده اشباع باشد، اثر متقابل  پُرپیرامون و رنگ  شبیهی با رنگ پیرامونش ایلحاظ روشن به

اهید یافیت کیه بیا     کیاهش خو اثر متقابیل رنیگ هیا    سیاه یا رنگی از هم جدا شده باشند، های  با خطسطوح رنگی اگر    

 افزایش پهنای این خطوط اثر متقابل کاهش شدیدی خواهد داشت.

تییره  ای  زمینیه د. نقشیی بیا رنیگ روشین، روی     شیو  در شرایط مختلف دگرگون میرنگی نیز   ادراک ما از ابعاد سطوح   

گسیتراند   خود را می رنگ روشنگویی آید.  ای روشن به نظر می روی زمینه (با همان ابعاد)تیره به رنگ تر از نقشی  بزرگ

    د.ساز فشرده میخود را تیره رنگ و 

 واضیح ای  زمینیه  تری از همان رنگ بر روی فعالبصری اثر  جلوه می کند وتر محو نمایان  ی هزمینهر رنگی بر روی ز(    

 خواهد داشت. 

های جیذاب   با رنگ سطح تصویری  همه اگر اما ،جذابی هستند تصاویرند، عموماً زیادی دار  یکه تنوع رنگ ح( تصاویری   

 فاقد توازن و هارمونی باشد.  تصویر ، ممکن است پُر شده باشد

ویژه ای داشیته باشیند، زییرا     تأثیر ممکن استاگر تک رنگ باشند، بویژه تصاویری که تنوع رنگ محدودی دارند، ط(    

 یرنگیی دارای تنیوع رنگی     تصیاویر  اغلباین است که  غیر معمول بودن چنین تصاویریدلیل  غیرعادی به نظر می آیند.

 .هستندزیادی 

هیای دارای   هیای گیرم ییا رنیگ     رنگیی، عمیق تصیویر را افیزایش دهیید، رنیگ      کنتراست خواهید از طریق  اگر میی(    

های سرد ییا   از رنگی تصویر  زمینه زمینه یا پس میانقرار دهید و در ی تصویر  زمینه پیششباع زیاد را در درخشندگی و ا

 ی دارند، استفاده کنید.تر کمهایی که درخشندگی و اشباع  رنگ

ست )قطر بیشتر و روشنایی کمتر بیه  ها آن و میزان روشنایی قطر وابسته به خطوط سیاه و سفید تنهابصری وزن ک(    

نییز دارای وزن   هیا  رنگاست، زیرا ها نیز وابسته  معنای وزن بصری بیشتر است(، اما وزن بصری خطوط رنگی به رنگ آن

، ، قرار دارند و در ادامه(وزن هستند که هم)آبی و نارنجی  ترین رنگ است، به دنبال آن سبز، بصری هستند. قرمز سنگین

توان خطوطی هم ضخامت را در نظر گرفت که به دلییل   یعنی سفید قرار دارد. از این رو می ترین رنگ سبکزرد و سپس 
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 است که عبارتند از: وابسته البته وزن بصری یک خط رنگی به عوامل منعددی  تفاوت رنگشان وزن بصری متفاوتی دارند.

(، مییزان درخشیش رنیگ    Hue)رنگماییه خیط/  نیوع رنیگ    ،بیشیتر اسیت(   بصری )قطر بیشتر، به معنای وزنخط  قطر

(Value( و مقدار اشباع رنگ )درخشش کمتر به معنای وزن بصری بیشتر است /Saturation  اشباع بیشتر به معنیای/

 وزن بصری بیشتر است(.

ها هماهنگ یا متضاد قرار داد. به عنوان  و نمود نمادین رنگ تأثیرتوان با  و نمود نمادین اشکال هندسی را می تأثیرل(    

شیود. از ایین رو    ها چنین نمود نمادینی در رنگ آبی دیده میی  در بین رنگ و است عمقدایره نماد حرکت آرام به  ،مثال

بیین شیکل   را مشیابه   تیأثیر و  هماننید  ، نوعی نمود نمادین، آبی رنگ باشدای شکل دایره ء شی ، یکبندی اگر در ترکیب

، مشیابهت در نمیود نمیادین    باشید ای شکل به رنگی غیر از آبی  دایره ء و رنگ آبی شاهد خواهیم بود و اگر این شی  دایره

 خواهد داد.یا تفاوت جای خود را به تضاد 

 

 «تصیویر  بنیدی  رنیگ در ترکییب   تیأثیر »نکیات دیگیری از   ها  آنبندی  ترکیباشاراتی به و با  ارائه تصاویری ، در ادامه   

  ه است.شدتشریح 

  ]است John hedgecoeآثار  از 12تا  93های  ]عکس

هیای دقییق شیکلی و     شیود، ویژگیی   ثبیت میی  ( Out of focus)ناواضحوقتی موضوعی رنگی به صورت  / 13 تصویر   

به ایین ترتییب    ،کند جلوه میتصویر انتزاعی در  حالترنگی آن به فرم ای از  دهد و تنها هاله خود را از دست می جزئیات

حیس و  »و  (Mood)«فضیا »ی رنگ خود بر  بلکه صرفاً به واسطه ،تواند ارائه کند خود را نمی جزئیاتموضوع مورد نظر 

هیا و گیاهیان    گیل  ،بیه منظیور ایجیاد حسیی شیاعرانه      93تصیویر  در  گذارد. اثر می (Atmosphere«)حال کلی تصویر

)گیاهیان( و   رنیگ سطوحی سبز  با قلمویی درشت،ای که گویی  اند، به گونه زمینه به صورت کامالً ناواضح ثبت شده پیش

صیریح و   رؤییت میانع از  ، در نتیجه اند و زمینه افزوده شده رفته در پسی قرار گ ها( بر تصویر خانه هایی زرد رنگ )گل لکه

ی قیدیمی و   انگییز و شیاعرانه از خانیه    روییایی، خییال   یانیداز  ی نهیایی چشیم   اند. جلیوه  شدهی قدیمی  ی خانه واسطه بی

  انداز اطراف آن است. چشم

 
  13 تصویر
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تصویر به هم شبیه هستند و درییا و آسیمان بیه شیکل تیک رنیگ )مونیوکروم( دییده          های رنگاینکه  با / 11تصویر    

ی تصیویر بیه    زمینیه  زمینه باعث افزایش عمق تصویر شده است. پیش زمینه و پس اما تفاوت روشنایی بین پیش ،شوند می

زمینه که شیامل بازتیابش شیدید نیور آفتیاب و بیه شیکل         پس و ثبت شده است (تاریکبسیار های  تون)صورت ضد نور 

 د.زمینه دار روشنایی شدیدی با پیش ( است، تفاوتHigh lightهای بسیار روشن ) تون

 
 11 تصویر

پَیراکَنِش  ی  پدییده »نور خورشید هنگام عبور از هوا دچیار   یق باشند، پرتوقطرات ریز آب در هوا معلّ اگر / 16 تصویر   

کوتیاه نیور خورشیید )آبیی و     -به این ترتیب که پرتوهای طیول میوج   شود، ( میRayleigh scattering«)پرتوهای نور

یابند و در نتیجیه هیر کیدام از ایین قطیرات بیه        های متعددی می افتند و انعکاس بنفش( درون این قطرات ریز به دام می

کننید. بنیابراین وقتیی از منیاظر دور      شکل منبع نور کوچک آبی رنگی پرتوهای آبی و بنفش به سمت دوربین ساطع می

منیاظر دور دسیت را    (Haze)ای آبیی رنیگ    هالیه در بسییاری از مواقیع   ، ی کنییم ثبیت می  رنگیی  تصویر دست طبیعی 

ای آبی رنگ اضافه شده بر مناظر دور دست باعث افیزایش عمیق    بینید، هاله همان گونه که در این تصویر می پوشاند. می

شیود و ایین در احسیاس     زمینه غبارآلود دییده میی   ی تصویر واضح و پس زمینه زیرا در این حالت پیش ،شده استتصویر 

 است. مؤثربیننده از عمیق بودن تصویر 

 
 16 تصویر
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بنیدی بیه معنیای     در ترکییب  «سیادگی »اسیت.   «سیادگی » ،تصیویر  بنیدی  یکی از نکات مثبت در ترکیب / 17تصویر   

. البتیه سیادگی میورد نظیر سیادگی      قوّت بخشیدن به موضوع اصلی استگیری از حداقل عناصر تصویری به منظور  بهره

ی تیک رنیگ امکیان     ی سیاده  زمینه پس ،در این تصویر تجربگی. ای است و نه سادگی ناشی از بی حاصل از پختگی حرفه

رنیگ  هیا و   ای بیین رنیگ پرنیده    ماییه  رنیگ ه را فراهم کرده است. هر چنید تفیاوت   تمرکز بر اشکال منحنی بدن دو پرند

رنگی نهایی مالییم اسیت و بیر لطافیت     کنتراست که این دو رنگ اشباع چندانی ندارند،  آنجا زمینه وجود دارد اما از پس

 اند. ی الزم فضای منفی را پر کرده دو پرنده به خوبی و به اندازهزمینه را فضای منفی بدانیم،  پس تصویر افزوده است. اگر

  
 17 تصویر

کیم بیودن    )به لحاظ رنگ و روشینایی( و  تصویرکنتراست کم بودن  ،های موجود در تصویر مشابهت رنگ / 11تصویر

 ،ضمن ایجاد حس لطافیت، پیاکی و شیاعرانگی    (Muted color and detail) جزئیاتی کم  جلوه و ها درخشش رنگ

 اند. عمق تصویر را کاهش داده

 
 11 تصویر
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، قیرار  دارنید  کیم هایی کم و بیش مشابه و با درخشیش   رنگتصویر  ی هزمین زمینه و پس / در حالی که پیش 13ویرتص   

ی تصویر، ضمن افزودن بر انیرژی بصیری    زمینه متفاوت )زرد درخشان( در میان و درخشش ا رنگگرفتن سطحی بزرگ ب

 داشته است.تصویر ر افزایش عمق ی دمؤثرنقش  ،تصویر

 
 13 تصویر

عمق کمیی داشیته    ،رود که تصویر تک رنگ شود و همواره انتظار می تفاوت رنگی در این تصویر دیده نمی / 11تصویر    

زمینیه   ی نزدیک، درخیت پییش   و عکاسی از فاصله Wide-angle لنزگیری از  ی بهره اما در این تصویر به واسطه ،باشد

اخیتالف   در ضیمن اسیت.   افیزایش یافتیه  عمق تصیویر   به این ترتیب،اند و  شده ثبتزمینه کوچک  بزرگ و درختان پس

نیز باعیث افیزایش    زمینه پسو بافتِ درختان زمینه  پیشو تفاوت پدیداریِ بافتِ درخت  زمینه پسو زمینه  پیشروشنایی 

    بیشتر عمق تصویر شده است.

 
 11تصویر 
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 :به دست آیددو بعدی  ̋تقریبا تصویریعمق به حداقل برسد و  ،تا در این تصویر  شده باعثسه عامل  / 11تصویر    

زمینیه   میانزمینه،  یشپگیاهان  ردیفِکه  است  شده باعثی دور  و عکاسی از فاصله Tele photoلنز از  استفاده (الف   

 .زمینه هم اندازه ثبت شوند و عمق تصویر به حداقل برسد و پس

 تصویر شده است. باعث کاهش عمق  زمینه زمینه و پس زمینه، میان پیشموضوع های روشنایی مقدار مشابهت ( ب

مقیدار درخشیش   به لحاظ رنگمایه، میزان اشباع و   زمینه زمینه و پس زمینه، میان پیشموضوع های  رنگمشابهت  (ج

 تصویر شده است. باعث کاهش عمق

هیا بیه    به چشم آیید و ایین ردییف    تر کمگیاهان  افقی ردیفِ امتدادباعث شده است که تصویر  کم قاب عمودی و عمقِ   

رو به باال ایجاد کنند کیه چشیم را بیه سیرعت و بیه       ی ه، نوعی ریتم فزایند«بر هم سوار شده کوتاهِ خطوط افقیِ»شکل 

در  اجزای تصیویر د. تفاوت رنگ کلبه با سایر نکن هدایت می (سفید رنگ ی )کلبه«ی توجه تصویر نقطه»به سمت سهولت 

 است. مؤثربهتر دیده شدن آن 

 
 11 تصویر

 

بیودن  زمینیه و ناواضیح    پییش بیودن  واضح  ،(Depth«)عمق تصویر»افزایش برای  مؤثرهای  یکی از روش / 10تصویر

 Depth of)«عمیق مییدان تصیویر   » ی امکان پذیر است کهدر صورت.ثبت چنین تصویری استزمینه  زمینه و پس میان

field )زمینه و ناواضح بیودن   واضح بودن پیش (ها )تک رنگ بودن تصویر رغم مشابهت رنگ . در این تصویر علیکم باشد

 باعث افزایش عمق شده است. ی تصویرها زمینهسایر 
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 10 تصویر                                                                               

 هیای بسییار شیاخص    است. از ویژگی کامل (Pattern)ی«الگو»شود، یک  آن چه در این تصویر دیده می / 19تصویر    

که هیچ بخش یا عنصری از قاب نبایید   به این معنا ،در سراسر قاب است موضوع ها اعتبار بصری یکسان ،ی کامل«الگو»

اغلیب   در واقیع بیر عکیسِ   هیا و عناصیر داشیته باشید.     سایر بخیش تری نسبت به  افزونبصری برجستگی، تفاوت و اعتبار 

( در قیاب اسیت، در   ی توجیه تصیویر   نقطهد )قوی و موکّ ،ایجاد یک بخش برجسته در جهت ها ها که تالش بندی ترکیب

ها کامل نیستند، بلکیه نسیبی بیوده،    «الگو»البته بسیاری از ]شود. پرهیز میی توجه  نقطههر گونه تعمداً از ایجاد  «الگو»

 ی کامل را نشان می دهد:«الگو»یک  زیرتصویر به دالیل این  .[ستندویژگی های گفته شده را به شکلی تقریبی دارا ه

 .ثبت شده اند یمشابه ی هشکل و اندازبا ها  ای است که تمام بطری به گونه دوربینی دید  زاویه (الف   

به دست آمده و به این دلییل، تکیرار   تخت  یای است که پرسپکتیو به گونه دوربین ی هفاصلو لنز  کانونی ی هفاصل (ب

 .موضوع ها با شکلی مشابه رخ داده است

  حفظ شود.اعتباری عناصر تصویر  هم تا پرهیز شده است در جریان نورپردازیروشن  -هر گونه سایهایجاد از  (ج

 است. موثر بودهدستی و مشابهتی کامل در سراسر قاب  عناصر نیز در ایجاد یک یکسان بودن رنگ( د

 
 19تصویر 
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ویر ی عناصر در قیاب تصی   چیدمان آگاهانه ،دینب اهداف ترکیب نتری یکی از معمول (/ارنست هاس عکاس:) 13صویرت

در قاب تصیویر وجیود دارد،   « ی توجه نقطه»برای ایجاد  یمتعددبسیار های  . روشاست «توجهی  نقطه»به منظور ایجاد 

 ی ازهیای نیور در دل سیطح وسییع     لکیه  در ایین تصیویر   .های متفاوترنگ  هم نشینی نور و سایه و هم نشینی از جمله

 نیواحی روشین   ه چشم را به ایین به ناگااز سوی دیگر، )زرد و آبی(  ی نواحی روشنرنگ کنتراستو  از یک سوی ،تاریکی

 کرده است.تبدیل ی توجه  نقطهآن ها را به و  مایلمت

 
 13 تصویر

بصیری )نقطیه،    یصرعنهرگاه  است. «ریتم» ،بندی یکی از مفاهیم مرتبط با ترکیب (/ارنست هاس :عکاس) 11تصویر   

، رییتم پدیید   و این تکرار با تغییری نیز همراه باشید  ددر سطح قاب تکرار شو یمعیّنخط، فرم، شکل، رنگ و ...( با توالی 

ای بسیار عالی از مفهیوم رییتم    نمونهاین تصویر بخشد. انرژی، حس حرکت، پویایی و جذابیت می ،آید. ریتم به تصویر می

 .استشده  برای ایجاد ریتم استفادهنیز ها(  از تکرار رنگ )رنگ سبز لباس ،عالوه بر تکرار فرمدر آن است که 

 
 11 تصویر
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تشابه دو رنگ سبز و آبی  تصویردر این  .باشد «آرام» ممکن استها  نشینی رنگ هم (/ارنست هاس :عکاس) 16تصویر   

ی شیکل و حالیت دریاچیه )آرام و صیاف      به واسیطه  ،این آرامشاست.آرامی ایجاد کرده نشینی  هم ،از حیث میزان اشباع

بندی که از سطح قاب نیمی به صحنه و نیم دیگر به انعکیاس صیحنه در آب اختصیاص یافتیه      بودن آن( و حالت ترکیب

شید، پوییاتر امیا بیا آرامیش       بندی نمیی  مورد تاکید قرار گرفته است. اگر تصویر تا به این حد قرینه ترکیب تر بیشاست، 

 شد. یده میی دتر کم

 
 16 تصویر

 

 « عکس بر ادراک رنگ ی هشرایط ارائتاثیر »

زییرا   ،ها را کم اهمیت تلقی کرد توان آن اما نمی ،یند عکاسی قرار دارندآی عکس در انتهای فر تمهیدهای ارائههر چند    

های موجیود در آن بیه    ی نهایی عکس و رنگ جلوه ،در عکس رنگی هستند. مؤثری عکس در چشم بیننده کامالً  بر جلوه

بهتری در هنگام رویت داشته باشید(   ی جلوه)قابی عمدتا مقوایی که عکس را درون آن قرار می دهند تا  «پاسپارتو»نوع 

   وابسته است. در این زمینه نکات زیر را باید مورد توجه قرار دهیم: نمایش عکس نوری محیطِ شرایطو 

هرچند توضیحات زیر در مورد عکاسی است اما مفهوم کلی نهفته در آن قابل تعمیم به تصیویربرداری و فیلمبیرداری   ]   

   [رنگ و کنتراست تصویر در پی خواهد داشت ی جلوهو برای ما ادراکی از تاثیر شرایط نمایش بر نیز هست 

است و تنها ممکن است تلقی ما را از میزان درخشیندگی   تأثیر ها بی مایه رنگی  سفید بر جلوه یاپاسپارتوی سیاه الف(    

 .تغییر دهدها  یا اشباع رنگ

از آن  (Simultaneous contrast«)زمیان  هیم کنتراسیت  »اما نیوعی   ،استپاسپارتوی خاکستری ظاهراً خنثی ب(    

در  اگر رنگ غالب تصویر آبی باشد، ،دتر خواهد کرد. به عنوان مثالادراک خواهد شد که ادراک رنگ غالب تصویر را موکّ

و درنتیجه، رنگ  با ته رنگ زرد ادراک خواهد شد «پاسپارتو»ی خاکستری ارائه کنیم، «پاسپارتو»تصویر را با  صورتی که

 .بیشتری خواهد یافت ی جلوهآبی تصویر 
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کیم اشیباع اسیتفاده      رنیگ  ی بیا یی «پاسیپارتو »د، از رایج نیست و اگر هم اسیتفاده شیو  ی رنگی چندان «پاسپارتو»ج(    

اگیر در   ،د. بیه عنیوان مثیال   دهی  را تغیییر میی  های موجود در عکس  ی رنگ جلوه «پاسپارتو»استفاده از این نوع شود. می

ادراک  یتیر  بییش رنگ غالب زرد باشد، پاسپارتوی آبی موجب خواهد شد که رنگ زرد موجود در عکس با اشباع  یعکس

 شود.

در  یهای ادراک شیده وقتیی عکسی    اما تفاوت رنگ ،کند منطبق میمحیط خود را با دمای رنگ نور  ،چشمهر چند ( د   

قابیل اغمیاض نیسیت.    شود، نسبت به زمانی که در محیطی با نور فلورسنت دیده شیود،   محیطی با نور تنگستن دیده می

شیود و   یطی کیه عکیس در آن ارائیه میی    مح رنگِ نورِ، به مهم استهای تصویر  رنگدقیق ادراک  بنابراین اگر برای شما

 ارائه توجه کنید. های تصویر با گرمی و سردی نور محیطِ تناسب گرمی و سردی رنگ
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   ها  فیلتر آشنایی با 
 

 11تصویر *

دهد و مانع از عبور تمیام ییا    میعبور به شکل کامل یا نسبی خود را و رنگهای مشابه خود  رنگِ نور هم رنگی،فیلتر هر    

نیور   ،فیلتیر قرمیز  تصویر می بینیم کیه  این در  شود که رنگی مکمل یا متفاوت با رنگ فیلتر دارند. بخشی از نورهایی می

 مانع از عبور نور آبی شده است. وقرمز را عبور داده 

 11تصویر   

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 10تصویر *

نیور  نورهای رنگی اسیت. او  ترکیبی از  ،سفید ساله به نام اسحاق نیوتن ثابت کرد که نور 32یک جوان  1333در سال    

نور پس از عبور از منشور به طیفی از نورهای رنگی تجزیه شد. سپس طیف نورهای رنگیِ  ،سفید را از منشوری عبور داد

به این ترتییب وی ثابیت کیرد     چه از منشور دوم خارج شد، نور سفید بود.آن ،عبور داد یرا از منشور دیگر به دست آمده

  .رنگی است هایید خود ترکیبی از نورکند بلکه نور سف های مختلف اضافه می که این منشور نیست که به نور سفید رنگ

 10تصویر                                                 
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 19تصویر *

 کند. فیلتر رنگی، رنگ خود را به تصویر رنگی )تصویر حاصل از فیلم رنگی یا حاصل از دوربین ویدیو( اضافه میهر 

 اند. تصویر اضافه کردهبخشی از رنگ خود را به هر کدام های قرمز، سبز و آبی  در این تصویر فیلتر

 19تصویر  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 13 تصویر *

آید. اگر این سیه نیور بیا نسیبت      ، نور سفید به دست میشوندسه نور قرمز، سبز و آبی با نسبت برابر با هم ترکیب  اگر   

 .دیآ پدید می ییمرهای طیف  نابرابری با هم ترکیب شوند، تمام رنگ

 13تصویر  

---------------------------------------------------------------------------- 

 11تصویر *

نور تخم مرغ در نور سفید )تابد.  ها می وابسته است که به آنها به رنگ نوری  بلکه رنگ آن ،اشیا رنگی مطلق و ثابت ندارند   

فلفل در نور  دهد. را بازتاب میسفید های نور  موج طول ، زیرا تمامشود سفید دیده می ،(است قرمز، آبی و سبز برابرِ سفید، ترکیب

لیمو در نور  دهد. ها طول موج سبز را بازتاب میهای آبی و قرمزِ نور سفید را جذب و تن زیرا طول موج ،شود سبز دیده می ،سفید
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ترکیب سبز از کند که  میمنعکس را  های سبز و قرمز را جذب و طول موجزیرا طول موج آبیِ نور سفید  ،شود زرد دیده می ،سفید

 گفته می شود.« صل نسبی بودن رنگ اشیاا»به چنین مفهومی، .ادراک می شودرنگ زرد  ،و قرمز

                        11تصویر   

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 16تصویر *

دییده میی   نسبت بین سه رنگ اصلی )قرمز، سبز و آبی( و سه رنگ ثانوییه )ماژنتیا، سییان و زرد(     ،«ی رنگ دایره»در    

ی  داییره »در  آنهیای مجیاور    رنیگ خیود و رنیگ    نور هم و زرد،قرمز، سبز، آبی، ماژنتا، سیان  هایفیلتر کدام از . هرشود

 (کامیل ییا نسیبی    شیکل به « )ی رنگ دایره»در  آنهای مجاور  و رنگمکمل   رنگد و مانع از عبور نده را عبور می «رنگ

 د.نشو می

 16تصویر 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 17صویرت *

مانع دهد و  نور قرمز را عبور می ،فیلتر قرمزبه عنوان مثال،  د را به تصویر رنگی اضافه می کند،هر فیلتر رنگی، رنگ خو   

وقتیی از  کنید؛ امیا    نتیجیه تصیویر رنگیی را قرمیز میی     در  به دوربین می شود ونورهای آبی و سبز درصد عمده ای از ورود 

استفاده می کنیم، واکنش متفاوتی را شاهد خواهیم بود. هر فیلتر رنگی تصویر سیاه و سفید  هنگام ثبترنگی  هایفیلتر

هیایی   تیر و موضیوع   روشن ی که رنگی مشابه رنگ فیلتر دارند راهای موضوع ،)تصویر مثبت نهایی(ه و سفید در تصویر سیا

در دوربیین هیا و در نیرم افزارهیای مخیتص       نید. تر بازسازی می ک اوت یا متضاد با رنگ فیلتر دارند را تیرهکه رنگی متف
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وجیود دارنید کیه همیین تیاثیرات را بیر عکیس و فییلم         عکاسی و فیلمبرداری دیجیتال نیز فیلترهای رنگی نرم افیزاری  

تصویر کوچک سمت چپ، تصویری رنگی از موضوع اسیت کیه بیدون فیلتیر     دیجیتال سیاه و سفید بر جای می گذارند. 

وسیط بیا فیلتیر     چپ تصیویرِ  ی هثبت شده است. تصویر وسط تاثیر فیلترهای آبی و قرمز را در تصویر سیاه و سفید )نیم

تصویر سمت راست تاثیر فیلترهای آبیی و قرمیز را    راست آن با فیلتر آبی ثبت شده است( نشان می دهد. ی هقرمز و نیم

راست آن با فیلتر آبی ثبت شیده اسیت( نشیان     ی هسمت راست با فیلتر قرمز و نیم چپ تصویرِ ی هدر تصویر رنگی )نیم

 می دهد.

 17تصویر  

-----------------------------------------------------------------------------            

 11تصویر *

شود تا نشان دهد که این فیلتر قابل پیچ شدن  متر حک می در واحد میلی «فیلتر ی هدهان قطر» ،ی فیلتر بر روی حلقه   

 ای است. ، با چه قطر دهانهلنزیبر روی چه 

  11تصویر  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 13تصویر *

 :امکانپذیر استبه سه شکل  لنزبر روی  ی فلزی یا پالستیکی حلقه دارای ایِ های شیشه نصب فیلتر

لنز داشته باشد، مستقیماً بر روی  زوِهرِ فیلتری  حلقه در ضمنباشد و لنز ی  قطر دهانه ی ههم اندازفیلتر قطر اگر الف(    

 .(راست )تصویر شود پیچ می

داشیته باشید، بیا اسیتفاده از ییک       زوِهرِ ی فیلتیر  در ضمن حلقیه  و باشد لنزی  متفاوت با قطر دهانه قطر فیلتراگر ب(    

  (.چپ تصویر) شود نصب میلنز بر روی  «دلمبّی  حلقه»

نداشیته باشید، بیا اسیتفاده از ییک       زوِهرِ ی فیلتیر  در ضمن حلقه و باشد لنزی  متفاوت با قطر دهانه قطر فیلتراگر ج(    

بیرای ایین منظیور     نصب کیرد. لنز توان آن را بر روی  می (Retaining ring«)ی محافظ حلقه»و یک  «دلمبّی  حلقه»
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بیر روی ایین    «ی محیافظ  حلقیه »گیرد و سرانجام  شود، سپس فیلتر روی آن قرار می نصب میلنز روی  «دلی مبّ حلقه»

   (.وسط تصویر) شود مجموعه پیچ می

 13تصویر   

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 11تصویر *

هیای   تیوان فیلتیر   دل با قطرهای متفاوت، میی مبّ و چندین حلقه (Filter holder)«فیلتری  دارنده نگه»با استفاده از    

 نصب کرد.ها لنز( را روی انواع و ... ی ویژه جلوه ،ND، کاهنده وضوح، های رنگی مربع شکلِ فاقد حلقه )اعم از فیلتر

 11تصویر                            

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 11تصویر  *

 ای، پالستیکی و ژالتینی موجود هستند.   های مربع شکل در سه جنس شیشه فیلتر

 11تصویر                            
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 10تصویر  *

قیرار  « ی قیاب  نگهدارنیده »جای داد و قاب را داخل یک « قاب فیلتر ژالتینی»توان درون یک  های ژالتینی را می فیلتر   

 نصب کرد.لنز بر روی  «دلی مبّ حلقه»داد و مجموعه را از طریق یک 

  10تصویر  

----------------------------------------------------------------------------   

 19تصویر *

که آسمان در این تصیویر بشیدت   شده است  باعث 35ی  شماره غلیظِ فیلتر قرمزِ به همراه «زهفیلتر پوالری»استفاده از    

 .شودتیره ثبت 

 19تصویر  

--------------------------------------------------------------------------------------------

 13تصویر  *

کنید. بیا اسیتفاده از     از خاکسیتری تبیدیل میی    یمعیّنی بیه درجیات   در تصویر های موضوع را  رنگ ،فیلم سیاه و سفید   

به صورت درجیات متفیاوتی از خاکسیتری )نسیبت بیه حالیت       در تصویر سیاه و سفید  راها  توان رنگ می ی رنگیها فیلتر

در ( بازسازی کرد و به این ترتیب باعث تفکیک برخی سطوح رنگی از هم یا ترکیب برخیی سیطوح رنگیی در هیم     نرمال

  شد.سیاه و سفید تصویر 
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 کلکه هر دو سطح آبی و سبز تقریباً به شی  بینیم تصویر وسط با فیلم سیاه و سفید و بدون فیلتر ثبت شده است و می

اند. تصویر سمت راسیت بیا فییلم سییاه و      تفکیک نشدهاز هم به خوبی  در نتیجه، اند و خاکستری مشابهی بازسازی شده

تیر از قبیل    تیر و سیطح آبیی را تییره     سفید و با استفاده از فیلتر سبز ثبت شده است. این فیلتر سطح سبز رنگ را روشن

  اند. این دو سطح کامالً از هم تفکیک شده ،رده است و در نتیجهبازسازی ک

 13تصویر  

-----------------------------------------------------------------------------

 11تصویر  *

یابیید کیه در جرییان     به خیوبی در میی   («رنگی»ی  هنیمو « سیاه و سفید» ی ه)نیم زیر تصویر ی هنیمی دو  با مقایسه

بیه چیه   تقریبیا  هیا   فیلتر( هر کیدام از رنیگ  استفاده از بدون با فیلم پانکروماتیک و یِ سیاه و سفید )بردار فیلمعکاسی و 

  شوند. ای از خاکستری تبدیل می درجه

 11تصویر                 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 16تصویر  *

ویر سیاه و شود که آسمان در تص بنفش باعث میی ماورای  های سیاه و سفید به نور آبی و اشعه حساسیت زیاد فیلم   

، استفاده از فیلتر سمت راستدر تصویر  بازسازی شود )تصویر وسط(.کنتراست  کمروشن و )تصویر مثبت نهایی( سفید 

های آبی  آبی و سایه آسمانِ، در نتیجه و مانع از ورود بخشی از نور آبی و رسیدن آن به فیلم شده است 8ی  زرد شماره

  .بیشتر شده استکنتراست  و شده اندتر بازسازی  تصویر تیره رنگِ

 16تصویر 

    



 

 

606 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

 17تصویر *

های  آبی و سایه ،آسمانها پدیدار شود. و بافت شنتیره استفاده از فیلتر باعث شده است که آسمان در این تصویر،    

اند، در نتیجه  آبی بوده (Sky light«)نور منعکس شده از آسمان»دریافت  ی هبواسطها نیز  ایجاد شده بر روی شن

کنتراست  ،تر نموده ها را تیره های موجود بر شن متضاد یا متفاوت با آبی )مثالً فیلتر قرمز( هم آسمان و هم سایه یفیلتر

 ها را آشکار ساخته است. بافت شن ،ها ی شن تری در تصویر ایجاد کرده و با تیره کردن سایه بیش

 17تصویر                                                                       

--------------------------------------------------------------------------------------------

 11تصویر  *

زردِ اضافی موجود در نور تنگسیتن   -نور قرمز ،وسط تصویردر  .ثبت شده استنور تنگستن  درموضوع  ،چپتصویر در    

اسیتفاده از   ،راست تصویردر  است. تغییر دادهشود( را  نسبت بین درجات روشنایی )آن گونه که در تصویر رنگی دیده می

 حالتبخشی از نور آبی و قرمز حذف و نسبت بین درجات روشنایی به باعث شده است که  11ی  سبزِ شماره -فیلتر زرد

 .درآیدنرمال 

   
 11 تصویر
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 13تصویر  *

 ایین فیلتیر بافیت    ،در تصیویر چیپ  اسیتفاده شیده اسیت.     21ی  از فیلتیر نیارنجی شیماره   زیر برای ثبت هر دو تصویر   

های لیلیومِ نیارنجی رنیگ    زرد رنگ را پدیدار ساخته و در تصویر سمت راست، این فیلتر گل های سوسنِ هایِ گل برگگل

هیا را   گیل  ،و در نتیجیه  ثبیت کیرده  ل نرمیا از حالیت  تیر   زمینه را تیره و گیاهان سبز رنگ پس نرمالتر از حالت  را روشن

 تر نشان داده است. برجسته

 13تصویر                   

----------------------------------------------------------------------------------------------

 01تصویر  *

وقتیی بیا فییلم سییاه و      درمی یابیم که تصاویر از سمت راست به چپ است( ی هدوم )شمار اول و ویراتص ی هبا مقایس   

تفکیک مناسبی بیین   شده،بازسازی نرمال تر از حالت  کنیم، آسمان روشن ی میبردار فیلمسفید و بدون فیلتر عکاسی یا 

تیر   توان آسمان را تیره میکنتراست ی  های اصالح کننده شود. با استفاده از فیلتر نمی ایجادآسمان روشن و ابرهای سفید 

بیا  کنتراسیت  ایین اصیالح    و ابرهیا را برجسیته نشیان داد.    پدیید آورد و آسمان  ازی کرد و تفکیک بهتری بین ابرهابازس

 چهیارم ، تصویر 8ی  با فیلتر زرد شماره سوم تصویرسوم، چهارم و پنجم صورت گرفته است.ویر ادر تص ختلفهای م شدت

 .شده استثبت  25ی  با فیلتر قرمز شمارهپنجم و تصویر  15ی  غلیظ شماره با فیلتر زردِ

    
 01تصویر 
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 01تصویر  *

در تصیویر سیمت راسیت از     شود. مینآسمان چندان تیره دیده در آن تصویر سمت چپ بدون فیلتر ثبت شده است و    

کنتراسیت  انید و   تییره شیده  ، هیای سیبز   آبیی و چمین   آسیمانِ  ،در نتیجیه و است استفاده شده  25ی  فیلتر قرمز شماره

 که باعث برجسته شدن ابرها شده است. به دست آمدهشدیدتری 

 01تصویر   

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 00تصویر  *

هیای   در چنین حالتی استفاده از فیلتر دید؛آسمانی خاکستری خواهیم  ،، به جای آسمان آبیابری  ̋کامالی  ا در صحنه   

  د داشت.ننخواهآسمان ثبت شدن تر  تر یا روشن ی در تیرهتأثیر، رنگی

 ثبیت  15ی  سمت راست بیا فیلتیر زرد شیماره   تصویر کوچک نگاه کنید. تصویر سمت چپ بدون فیلتر و  به دو تصویر   

 تر کند. فیلتر زرد نتوانسته است آسمان را تیره ،است. به دلیل ابری بودن آسمانشده 

 Graduated Neutral «)تدریجی ND» توان از یک فیلتر می ،در تصویر ابری  ̋کامالی برای تیره کردن آسمان   

Density) آسمان و بخش شفاف  ی آن بر روی قرار داد که بخش تیرهلنز ای مقابل  استفاده کرد و آن را به گونه

آسمان تیره  در نتیجه، صورت گرفته و (بزرگ سمت راست )تصویر تصویر دراین کار د.آن بر روی زمین منطبق شو

 شده است.

سییاه و سیفید و هیم     در عکاسی و فیلمبرداریهم از آن می توان گذارد،  نمی تصویر اثربر رنگ  NDکه فیلتر  آنجا از   

 .کرد رنگی استفاده در عکاسی و فیلمبرداری
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 00تصویر    

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 09تصویر  *

نسیبتاً آبیی دییده     ،های موجیود بیر روی بیرف    سایه ،ی برفی شده است. در صحنه ثبتبدون فیلتر  سمت چپتصویر 

کیه فییلم سییاه و سیفید حساسییت       آنجا کند. از ها را روشن می شده از آسمان این سایهمنعکس زیرا نور آبیِ  ،شوند می

بافت بیرف بیه خیوبی     شوند و در نتیجه روشن بازسازی می ،هایی در تصویر سیاه و سفید به آبی دارد، چنین سایه زیادی

 د.شو پدیدار نمی

را  ی آبیی رنیگ  هیا  استفاده شده است. این فیلتر سایه 15ی  غلیظ شماره زردِاز فیلتر  سمت راستتصویر  هنگام ثبت   

 بافت برف را آشکار کرده است. ،تر و در نتیجه تیره

      
 09 تصویر
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 03تصویر  *

توانید آسمان آبیی را در تصیویر    می 11ی  زرد شماره -با استفاده از فیلتر سبزهمان گونه که در این تصویر می بینید،    

 تغییر کند. «تون پوست» درخششِ کهسیاه و سفید تیره کنید، بدون آن

 03تصویر                           

-----------------------------------------------------------------------------  

 01تصویر  *

عد چهره در عکاسی و ، کنتراست و بُ«پوستتون »بر  راهای رنگی  فیلتر تأثیردر این مجموعه تصویر می توانید    

 مشاهده کنید.  ی سیاه و سفیدبردار فیلم

تصیویر  .جلیوه کیرده اسیت    به شکل نرمیال « تون پوست» باال بدون فیلتر ثبت شده است و درنتیجه، -تصویر وسط   

امیا   ،شیده اسیت  تیر   انیدکی روشین  « ستتون پو»هر چند ثبت شده است و  8ی  شماره روشن با فیلتر زردوسط  -وسط

تیون  »هیر چنید   ثبت شیده اسیت و    15ی  غلیظ شماره زردِ فیلتربا  پایین -تصویر وسط رسد. به نظر می نرمالچنان هم

بیاال بیا فیلتیر قرمیز      -تصیویر راسیت   رسید.  به نظر میی  نرمال چنان، اما همتر شده است ی روشنبه طرز مشهود« ستپو

فیرم اجیزای   شده و بیر  ثبت پوست بسیار صاف  و روشن بشدت «پوستتون » ،در نتیجهثبت شده است و  25ی  شماره

و موهیا  « تون پوست»ثبت شده است و در نتیجه،  47ی  با فیلتر آبی شماره وسط -تصویر راست .استشده کید أچهره ت

ی  شیماره با فیلتر سیبز   پایین -تصویر راست شود. و پوست زن سیاه پوست به طرزی ویژه صاف دیده می اند  تر شده تیره

 عد چهره افزایش یافته است.و بُکنتراست و  تیره شده ی بسیار ویژهها به طرز لبیجه، تثبت شده است و در ن 58

 

 :پی بردی سیاه و سفید بردار فیلمچند نکته در عکاسی و می توان به  ، عکس مجموعهاین از 

ی افقیی دوربیین نسیبت بیه      ی دوربین تیا موضیوع، زاوییه    ، فاصلهکانونی لنز ی فاصلهبدون تغییر در نورپردازی، الف(    

گییری از   بیا بهیره  تنهیا  تیوان   میی  ،مقابل دوربین  موضوع و حتی حالت قرارگیری چهرهموضوع، ارتفاع دوربین نسبت به 

اد و در را تغیییر د و مقدار تیرگی سیایه هیای چهیره    اجزای چهره )لب، چشم، مو و ...( میزان درخشش  ،های رنگی فیلتر

 کاهش یا افزایش داد.در تصویر را ( Modeling)«عد چهرهبُ» ،نتیجه
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تیر ییا    هیا را تییره   ها، میو، پوسیت صیورت و چشیم     لب اجزای چهره از جمله توان های رنگی می با استفاده از فیلترب(    

در تصویر خلیق   مدلشخصیت متفاوتی از هنرپیشه یا  ،عیوب چهرهجذاب یا های  کید بر ویژگیأتر ثبت کرد و با ت روشن

 د.نمو

    

 01 تصویر

-----------------------------------------------------------------------------

 06 تصویر *

شیود  می پدیدار  «Haze»ی  پدیده منظره، ، در تصاویرِاگر بدون فیلتر عکاسی و فیلمبرداری کنیم :تصویر سمت چپ   

اسیتفاده از فیلتیر آبیی     :تصیویر وسیط  / بودن حساسیت فیلم به نور آبی و پرتوی ماورای بینفش اسیت.   که علت آن زیاد

میی  واضح ناکدر و ی تصویر،  زمینه در نتیجه، پس در تصویر افزایش یابد که Hazeشود که میزان  باعث می 47ی  شماره

وضیوح   ،کنتراستو افزایش  Hazeحذف کاهش یا باعث  25ی  ارهاستفاده از فیلتر قرمز شم :تصویر سمت راست/ د.شو

 شود. و شفافیت تصویر می

 06تصویر              
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 07تصویر  *

. حیذف کامیل ییا    میی کنید  زمینه( را القیا   های پس احساس فاصله )دور بودن موضوع ،منظره در تصاویرِ Haze وجود   

در ایین تصیویر    بیرد.  زیرا احساس عمق و فاصیله را از بیین میی    ،همواره مطلوب نیست منظرهدر تصاویر  Hazeکاهش 

   .احساس و عمق تصویر را زیاد اداراک می کنیمی متفاوتی  در فاصلهرا ها  هر کدام از رشته کوه،  Hazeوجود ی  هبواسط

 07تصویر  

----------------------------------------------------------------------------- 

 01تصویر  *

  استفاده شده است. «فیلتر پوالریزه»تصویر برای تیره کردن آسمان آبی از دو در این 
  

         01تصویر                  

-----------------------------------------------------------------------------                             

 03تصویر  *

 :از ندعبارت« فیلتر پوالریزه»کاربردهای اصلی ترین 

 رنگ آبی آسمان   )افزایش اشباع( تیره ساختنالف(     

 حذف یا کاهش انعکاسات از روی سطوح غیر فلزی نظیر آب و شیشهب(     
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 ها در تصویر  افزایش اشباع رنگج(     

دیگیر ایین فیلتیر، فیلتیر      نیوع  .شیود  ب مینصلنز و مقابل شده است ی گردان تعبیه  درون یک حلقه «فیلتر پوالریزه»   

بیا   .قرار داده میی شیود  دارد،  ( که قابلیت چرخشMatte box«)نقاب دان» فاقد حلقه است که داخل نوعی ی هپوالریز

خیواهی از فیلتیر را   تیوان اثیر دل   ود و از ایین طرییق میی   ش کم و زیاد می «فیلتر پوالریزه»اثر  «فیلتر پوالریزه»چرخاندن 

 تنظیم کرد.انتخاب و 

             03تصویر   

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 91تصویر  *

هیا تییره    از سایر بخش تر بیشو  می پذیرد «فیلتر پوالریزه»را از  تأثیرن یتر بیشاز آسمان که  یبرای پیدا کردن بخش   

 ، به ترتیب زیر عمل کنید:شودمی 

از آسیمان کیه    یدر ایین حالیت بخشی    هایتان به سمت خورشیید باشید؛   شانه ای بایستید که یکی از به گونهدر صحنه    

پیوالریزه مینعکس    های آسمان نیور  از سایر بخش تر بیشست، پشت سر شما̋ دقیقاوی شما و بخشی که مستقیماً رو به ر

د و بیشتر از سیایر نیواحی آسیمان    قرار می گیر «فیلتر پوالریزه»تحت تاثیر ها  از سایر بخش تر بیش ،در نتیجهو ند ک می

، هنگیام طلیوع ییا غیروب    . اگیر  چنین روشی قابل استفاده نیستهنگام طلوع یا غروب، البته  د شد.در تصویر تیره خواه

از  تیر  بییش  شیما  آسمان باالی سیر  نید،عکاسی یا فیلمبردرای می ک ،قرار داردخورشید نزدیک خط افق زمانی که  یعنی

 .تیره خواهد شدقرار خواهد گرفت و  «فیلتر پوالریزه»تحت تاثیر  ی آسمانها سایر بخش

 91تصویر  
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 91تصویر  *

 /شود. می بازسازی کمی و اشباع آسمان آبی در تصویر رنگی با روشناییبدون استفاده از فیلتر،  :تصویر سمت چپ   

 شود. بازسازی می و با اشباع بیشترتر  تیره ،آسمان آبی در تصویر «فیلتر پوالریزه»با استفاده از  :تصویر سمت راست

 91تصویر  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 90تصویر  *

از  در حذف یا کاهش انعکاس هیا  «فیلتر پوالریزه»ی میزان اثر  ی دوربین نسبت به سطح مورد نظر تعیین کننده زاویه

میزان انعکاس هیا   نیتر بیشدرجه داشته باشد،  29ی افقیِ  روی سطح است. اگر دوربین نسبت به سطح مورد نظر زاویه

   یابد. کاهش می «فیلتر پوالریزه»، اثر یادر سایر زوا شود، اما از روی سطح مورد نظر حذف می

تصیویر میی    ی هاهداف نمایشیِ اثر یا ایدهمواره هم ضروری و مطلوب نیست و با توجه به  یا کاهش انعکاس ها حذف

   یا حفظ کرد. توان انعکاس ها را حذف

 ثبت شده است. «فیلتر پوالریزه»با  ،تصویر سمت چپو  «فیلتر پوالریزه»بدون  ،سمت راستتصویر 

  
 90تصویر 
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 99تصویر  *

میی  را افزایش  و موضوع هااشباع رنگ اشیا  ،ها را پوشانده اند سطح رنگکه  با کاهش انعکاس هایی« فیلتر پوالریزه»

 ثبت شده است. «فیلتر پوالریزه»با آن سمت راست  ی هو نیم «فیلتر پوالریزه»بدون زیر  تصویرِ چپِسمت  ی هدهد. نیم

، عالوه بر اینکه اشباع رنگ گلبرگ ها افزایش یافته است، انعکاس آسمان بر سطح آب برکیه نییز   ی سمت راست نیمهدر 

 کنتراست تصویر افزایش یافته است. شده است و در نتیجه، آب تیره شده وحذف 

 99تصویر                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 93تصویر  *

کنند(  ی خاص ارتعاش می ا که هر کدام در صفحهاست تشکیل شده از پرتوهایی چنین نوری ) «نور غیر پوالریزه»اگر    

کیه همگیی   اسیت  تشکیل شده از پرتوهایی چنین نوری ) «نور پوالریزه»به صورت  آنبخشی از کند، به سطحی برخورد 

بتابد، دو احتمال وجود  «فیلتر پوالریزه»به  «نور پوالریزه»اگر  شود. کنند( منعکس می ارتعاش میای ی مشابه  در صفحه

 دارد:

 «پیوالریزه  فیلتیر »های آرایش مولکولیِ )شیارهای مولکولی(  منطبق با ردیف «نور پوالریزه»ی ارتعاش  صفحهاگر  (الف   

 کند. عبور می« پوالریزه فیلتر»راحتی از ب« نور پوالریزه»باشد، 

 «نیور پیوالریزه  » باشید، « پیوالریزه  فیلتر»های آرایش مولکولیِ  عمود بر ردیف «نور پوالریزه»ی ارتعاش  صفحهاگر  (ب   

 عبور کند. «پوالریزه فیلتر»تواند از  نمی

 93تصویر  
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 91تصویر  *

را حیذف نمیود و    توان این بخیش  می «فیلتر پوالریزه»با استفاده از ، است« نور پوالریزه» ،هر نوری ازدرصدی  آنجا از   

بیرای جبیران نیوردهی تصیویر از     عکاس می توانید  ی حالت. در چنین دادرا کاهش  دوربیننور ورودی به مقدار  درنتیجه،

 «)کشییده »به صورت  تصویرهای متحرک در  موضوع که این باعث خواهد شد که استفاده کند تری«ندسرعت شاتر کُ»

Blurred)  پرنیوری   ی هدر چنین صحن «ندسرعت شاتر کُ»امکان استفاده از  «فیلتر پوالریزه» ،در این عکس .شوندثبت

الگوهای برق ماننید حاصیله   . ثبت کند «هکشید»صورت ه کاس توانسته است آب را بو در نتیجه ع را فراهم ساخته است

شیدت   از آنجا کیه  اند. در حال حرکت شکل گرفته درخشان نور خورشید بر روی آبِ ی انعکاس های در تصویر به واسطه

تیوان از   نمیی  «NDفیلتیر  » یا« والریزهفیلتر پ»هایی نظیر است، بدون فیلترزیاد خیلی  روز -خارجیدر صحنه های نور 

   استفاده کرد. در چنین صحنه هایی  «ندسرعت شاتر کُ»

 91تصویر                     

----------------------------------------------------------------------------- 

 96تصویر *

 کنیم، مجبور به استفاده از دیافراگم ( ثبت میپرنور دیگری ی هدر هر صحنای را در نور شدید آفتاب )یا  وقتی پرتره   

زیادی خواهد داشت و « عمق میدان»نوردهی نرمال به دست آید، اما چنین تصویری تصویری با بسته هستیم تا  های

این امکان را  «NDفیلتر »در چنین مواقعی استفاده از  ( دیده خواهد شد.Focus)«واضح»ی تصویر کامالً  زمینه پس

 ،زمینه کاهش یابد و پس «عمق میدان»تا  های باز استفاده کنیم در نور شدید از دیافراگم ند که بتوانیمک فراهم می

سمت تصویر  گیرد. زمینه )چهره( صورت  تری بر موضوع پیش ( ثبت شود و به این ترتیب تاکید بیشFlou)«ناواضح»

 ثبت شده است. 1.8با دیافراگم  و« NDفیلتر »با  سمت راستتصویر  و 16با دیافراگم  ،«NDفیلتر »بدون چپ 

 96تصویر    
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 97تصویر  *

سیرعت شیاتر   »از  «NDفیلتیر  »اسیتفاده از   ی هسطبواپرنوری  ی هدر چنین صحندر این عکس، عکاس توانسته است    

   .( ثبت نمایدBlurred«)کشیده»به صورت را آب  ،د و در نتیجهاستفاده کن «ندکُ

 97تصویر                                                        

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 91تصویر  *

موضوع حفظ  به گونه ای که هم حس حرکت القا شود و هم وضوح وجزئیات ،در عکاسی برای ثبت موضوعی متحرک

 کنیم، انتخاب می «ندکُ ̋ شاتری نسبتاسرعت »ابتدا  تکنیک،استفاده کرد. در این  «Panning» توان از تکنیک شود، می

 ،کنییم  موضیوع را تعقییب میی    «Pan» در حالی که بیا حرکیتِ   دهیم و سپس دوربین را هم جهت با موضوع حرکت می

( Freeze)«ثابت»به صورت موضوع متحرک  چنین عکسی،کنیم. در  دهیم و عکس را ثبت می را فشار میشاتر ی  دکمه

عکیاس   ،«NDفیلتر »ی استفاده از  به واسطهزیر عکس  درثبت خواهد شد.( Blurred)«کشیده»زمینه به صورت  و پس

 ثبت کند. Panning با تکنیکرا عکس  انتخاب و «ندسرعت شاتر کُ» ،توانسته است در نور شدید روز

 91تصویر  
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 93تصویر  *

بنابراین مانع به  استفاده شده است، «ندسرعت شاتر کُ»دوربین بر روی سه پایه قرار داشته و از  ،برای ثبت این عکس   

شیده   باعث «NDفیلتر »اند. استفاده از  ثبت شده (Blurred«)کشیده»به صورت ورزشکار و  (Freeze«)ثابت»صورت 

    استفاده کند. «ندسرعت شاتر کُ»عکاس بتواند از  ،صحنه شدید بودن نور علی رغماست که 

 93تصویر          

-----------------------------------------------------------------------------    

 31تصویر  *

 Zoom»ییا  « Zoom in»شیاتر،  ی  دکمهزمان با فشردن  و همنمائیم استفاده  «ندسرعت شاتر کُ»اگر در عکاسی از    

back »تکنییک   را شود. ایین تمهیید   ثبت می زیر کنیم، عکسی شبیه تصویر«Zoom » فیلتیر  »اسیتفاده از  نید.  نام میی

ND »   اسیتفاده و چنیین    «نید سیرعت شیاتر کُ  »باعث شده است که علی رغم شدید بودن نور صحنه، عکیاس بتوانید از

 عکسی ثبت کند.  

 31تصویر                          
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  31تصویر  *
در از نور به دوربین ممانعت کرد. ختلفیها از ورود مقادیر م شوند تا بتوان با آن های مختلف ساخته می در غلظت NDهای  فیلتر   

درج « دیافراگم استاپِ»و میزان تاثیر هر کدام در کاهش نور در واحد « NDفیلتر »(های مختلف Density«)غلظت»جدول زیر 

  شده است.

     
 31تصویر 

------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 30تصویر  *

 و دراسیت  ی نصیب نشیده    هییچ فیلتیر  لنیز  ی راست  این تصویر اندکی پیش از غروب گرفته شده است. بر روی نیمه   

ی  نارنجی شده است. بر روی نیمیه  -زرد ،در حال غروب ی راست تصویر به دلیل تابش نور زرد رنگ خورشیدِ نتیجه نیمه

ای دارد. فیلتیر آبیی    ی چپ تصویر رنگ اصالح شده نیمه ،در نتیجه نصب شده است و 80Cی  فیلتر آبی شمارهلنز چپ 

 توانسته است زردی نور خورشید را حذف و دمای رنگ را اصالح کند.

 30تصویر                
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 39تصویر  *

 نور هنگام غروب متمایل به نارنجی است. :تصویر راست/ متمایل به آبی است. ،نور در روز ابری تصویر چپ:    

 

 39تصویر         

----------------------------------------------------------------------------- 

 33تصویر  *

حنه زیرا چنین ناحیه ای از ص ،شود، اندکی آبی خواهد بود ی مجاور آفتاب ثبت می ای که در سایه چهره :تصویر راست   

بیا   :تصیویر چیپ  / .متمایل به آبی و بنفش اسیت روشین میی شیود    ( که همواره Sky light)«نور بازتابیده از آسمان»با 

در عکاسیی دیجیتیال و تصیویربرداری    شیود.  از تصویر حذف میی  ،هضافا این آبیِ 81Cی  شماره نارنجیاستفاده از فیلتر 

ثبت تصویر از طرییق فراینیدهای الکترونییک موجیود در دوربیین نظییر فراینید         ی هچنین اصالحی را می توان در مرحل

White Balance از طریق فرایندهای نرم افزاری انجام داد. ویرایش پس از ثبت تصویر ی هو در مرحل   

 

  
 33تصویر 
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 31تصویر  *

شود، به دلیل فراوانی نور آبیِ پراکنده شیده در فضیا، آبیی     تصویر چپ: تصاویری که در ارتفاعات بدون فیلتر گرفته می   

ی  رنیگ آبییِ اضیافه    میی تیوان   (،نیارنجی های  )فیلتر 81ی  های خانواده کنند./ تصویر راست: با استفاده از فیلتر جلوه می

در عکاسی دیجیتال و تصویربرداری چنین اصیالحی   استفاده شده است. 81Bدر این تصویر از فیلتر  را کم نمود.تصویر 

و  White Balanceثبت تصویر از طریق فرایندهای الکترونیک موجود در دوربین نظیر فرایند  ی هرا می توان در مرحل

 از طریق فرایندهای نرم افزاری انجام داد. ویرایش پس از ثبت تصویر ی هدر مرحل

 

 31تصویر   

----------------------------------------------------------------------------------------------   

 36تصویر  *

اسیتفاده   «نیور روز »( در «نیور تنگسیتن  »ی کلوین )فیلم متوازن شده بیرای   درجه 3200وقتی از فیلم  :تصویر راست   

یک الیه رنگ آبی بیه تمیام   کنیم،  ( استفاده نمیColor conversion filter«)دمای رنگ فیلتر تبدیلِ»از کنیم و  می

ی  شیماره  «فیلتیر تبیدیل دمیای رنیگِ    »در شرایط مذکور با اسیتفاده از   :تصویر چپ/ اضافه خواهد شد. ی تصویرها رنگ

85B اصیالحی را  در عکاسی دیجیتال و تصویربرداری چنیین   یابیم. )فیلتر نارنجی( به تصویری با رنگ طبیعی دست می

و  White Balanceثبت تصویر از طریق فرایندهای الکترونیک موجود در دوربین نظییر فراینید    ی همی توان در مرحل

 از طریق فرایندهای نرم افزاری انجام داد. ویرایش پس از ثبت تصویر ی هدر مرحل

 

 36تصویر                



 

 

622 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

 37تصویر  *

اسیتفاده   «نیور تنگسیتن  »( در «نیور روز »ی کلوین )فیلم متوازن شیده بیرای    درجه 5600وقتی از فیلم  :تصویر چپ   

 -زردنارنجی ) یک الیه رنگکنیم،  ( استفاده نمیColor conversion filter«)دمای رنگ فیلتر تبدیلِ»از و کنیم  می

فیلتیر تبیدیل دمیای    »در شرایط میذکور بیا اسیتفاده از     :تصویر راست/ های تصویر افزوده خواهد شد. قرمز( به تمام رنگ

در عکاسی دیجیتیال و تصیویربرداری چنیین     شود. )فیلتر آبی( تصویری با رنگ طبیعی حاصل می 80A ی شماره« رنگِ

 Whiteثبت تصویر از طریق فرایندهای الکترونیک موجیود در دوربیین نظییر فراینید      ی هاصالحی را می توان در مرحل

Balance از طریق فرایندهای نرم افزاری انجام داد. ویرایش پس از ثبت تصویر ی هدر مرحل و 

 

 37تصویر     

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 31تصویر  *

کار کنییم   «نور فلورسنت»در  (درجه 5600کلوین )فیلمِ متوازن شده برای نوری با «نور روز فیلمِ»اگر با  :تصویر چپ   

 استفاده نکنیم، یک الیه رنگ اضیافی  (Color Compensating filters/CC filters«)جبران رنگفیلترهای »و از 

 شود. به تمام تصویر افزوده می (سبز رنگ ̋معموال)

عکاسی و فیلمبرداری با هیر نیوع فییلم در نیور     و المپ فلورسنت نیست، بلکه  «روزفیلمِ نور »البته این پدیده مختص    

( نظیر فلورسنت، المپ هیای تخلییه ای شیدت    Dis-continous spectrum sources«)منابعِ طیف گسسته»ع انوا

 شود. مختلف در سراسر تصویر می اعث پدیدار شدن رنگمایه های اضافی به رنگ هایهم ب LEDباال و المپ های 

فیلترهیای  »اسیتفاده از  که برای اصالح آن عیالوه بیر     می دهداین پدیده در عکاسی دیجیتال و تصویربرداری نیز رخ    

نییز   White Balanceیا انجام  W.B presetاز فرایندهای الکترونیک چنین دوربین هایی نظیر تغییر ، «جبران رنگ

 می توان استفاده نمود.

در دست میی ییابیم.  به تصویری با رنگ طبیعی  «های جبران رنگ فیلتر»از  با استفاده یط مذکورشرادر  :تصویر راست   

بیرای   (Color Compensating Magenta filter/CCM filter)«یآبی -سیرخ فیلتیر جبیران رنیگِ    »این مثال از 

  تصویر استفاده شده است. اضافیِ سبزِ ی همای رنگحذف 
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در )توانیید چنیین اصیالحی را     را در اختییار نداریید، میی    «های جبیران رنیگ   فیلتر» هنگام عکاسی و فیلمبرداریاگر    

 تصحیح رنیگِ  ی ه( در مرحلدر عکاسی دیجیتال و تصویربرداری)و  ی چاپ مرحلهدر  (و فیلمبرداری فتوشیمیاییعکاسی 

   انجام دهید.نرم افزاری 

 31تصویر        

----------------------------------------------------------------------------- 

 33 تصویر *

( Color Compensating Magenta filter/CCM filter«)آبیی -سرخفیلتر جبران رنگِ »هفت فیلترهای زیر،    

 ,CCM025, CCM05, CCM10بیه شیماره هیای    هفت مییزان اثیر متفیاوت    در نتیجه، با هفت غلظت مختلف و 

CCM20, CCM30, CCM40, CCM50 .هستند 

 33تصویر     

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 11تصویر  *

( Silhouette)«ضید نیور  »کیه  ] هیای عظییم   نگ خورشید در کنار صیخره ر گرفتن قرص کوچک، درخشان و بیقرار    

در خلیق   .کیرده اسیت   ایجیاد تصویر متوازنی را  [(Magenta)«آبی-سرخ»به رنگ ]گسترده  یآسماندر دل و  [هستند

  .فیلتر رنگی نقش مهمی داشته است ،چنین ترکیب بندی متوازنی
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 11تصویر             

----------------------------------------------------------------------------- 

 11 تصویر *

ی  شد، اما نورپردازی از پشت )با حالت ویژه ای حاصل نمی شد، تصویر چندان ویژه اگر این موضوع از مقابل نورپردازی می

فضای »دی بخشیده است. تاثیر فیلتر رنگی در خلق این بدن فرد( و پرتوهای نور پراکنده در فضا به فرد انرژی رازآلو

 ( انکارناپذیر است. Mood«)بصری

 11تصویر  

----------------------------------------------------------------------------------------------

 10 تصویر *

، قدمت شهر (Orange split-field filter«)نارنجیی  فیلتر نیمه»استفاده از یک  ی هواسطبه  راست: -تصویر باال    

 ای فرا به زیبایی این قو، جلوه (Magenta)«آبی-سرخ»فیلتر  چپ: -باالتصویر / تر حس می شود. قاهره در تصویر بیش

 در تصویر سرمای یک روز برفی استفاده از فیلتر آبی حس ی هواسطبه  ن:تصویر پایی/ واقعی )سوررئال( بخشیده است.

    شده است. جسته تربر
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 10تصویر                                  

-----------------------------------------------------------------------------

 19تصویر  *

فیلتیر   :تصیویر چیپ  مهتابی در جنگل را خلق کرده اسیت./   فیلتر آبی حس آرامش خواب آلود یک شب :تصویر راست   

علیی رغیم اینکیه هیر دو تصیویر از ییک        سوزی غیر قابل مهار در جنگل را خلق کرده است. قرمز حس التهاب یک آتش

( Moodجلیوه و فضیای)   قرمیز و آبیی،  مشابه ثبت شده اند، اما فیلترهیای   ̋صحنه، در یک زمان و با ترکیب بندی کامال

 .متفاوتی خلق کرده اند ̋کامال

 19تصویر            
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 13 تصویر *

 دتر ساخته است.و موکّ تر بیشی خورشید در جنگل را هاحس انتشار پرتودر این تصویر،  «فیلتر زرد»   

 13تصویر                 

----------------------------------------------------------------------------- 

 11تصویر  *

 زنده و پر انرژی ثبت کرد. به شکل هافیلتر استفاده ازتوان با  حالِ آسمانی ابری را می خاکستری بی   

  
 11تصویر                                                                                                                                                        

-----------------------------------------------------------------------------

 16 تصویر *

توان از فیلتر آبی  ای آفتابی می ی مهتاب در صحنه جلوه( و بازسازی Day for night)«روز به جای شب» ی هجلو برای خلق

 کرد.( Under exposed)«نوردهی فرو»استاپ تصویر را  دوتا  یکهمراه با آن  استفاده کرد و

 16تصویر                              
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 17تصویر  *

خیوار بیه    میرغ میاهی   ،( بر اساس انعکاس نور خورشید بر سیطح آب دیافراگمبا تنظیم نوردهی )انتخاب راست:  تصویر   

باعیث شیده اسیت     ،«ضد نور»ثبت این تصویر به صورت چپ:  تصویر/ ثبت شده است. (Silhouette«)ضد نور»صورت 

و بر فرمِ بدن کارگران و بخار پراکنیده در   جلوه کند( تر کم جزئیاتتر )با  خالصه به شکلشلوغ  این کارگاه ساختمانیِکه 

 .شودفضا تاکید 

  
  17تصویر                                                                                                                                                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 11تصویر  *

پیییش زمینییه،  ی شییدید و صییخره Haze ،ثبییت شییده اسییت و درنتیجییه  بییدون فیلتییراییین تصییویر  چییپ: تصییویر   

را کاهش داده و با اصالح نیوردهی   Haze، «پوالریزهفیلتر » وسط: تصویر/ شده است.( Over exposed)«فرانوردهی»

فیلتیر  »در ایین عکیس عیالوه بیر      راسیت:  تصیویر / تری بازسازی کرده اسیت.  طبیعیآن را با رنگ پیش زمینه ی  صخره

نییز  ( Color Compensating Magenta filter/CCM filter«)آبیی -سیرخ فیلتیر جبیران رنیگِ    »از  «پیوالریزه 

  .شودتری بازسازی  با رنگ مناسب پیش زمینهی  از سردی تصویر کاسته و صخره استفاده شده است تا

   
 11تصویر 
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 13تصویر  *

هیا   و رنیگ اسیت  این تصویر بدون فیلتر ثبیت شیده   خیر؛  ؟استآیا این تصویر غروب با فیلتر ثبت شده  راست: تصویر   

تواند با اسیتفاده   می بردار فیلمای در صحنه وجود نداشته باشد، عکاس یا  العاده آمیزی فوق طبیعی هستند. اگر چنین رنگ

رنیگ   چپ: یک فیلتر نارنجی، تصویر/ ای را در تصویر به وجود آورد. چنین جلوه (Magenta«)آبی -سرخفیلتر »از یک 

 زوده است.غلیظی به این تصویر غروب اف نارنجی

  
 13تصویر                                                                                                                                                         

----------------------------------------------------------------------------- 

 61تصویر  *

بین پل فلزی و انعکیاس آن در  در تصویر راست،  (Orange graduated filter«)نارنجی فیلتر تدریجیِ»از  استفاده   

 ی آتشین را بازسازی کرده است.خورشیدی  جلوهایجاد کرده و همین فیلتر در تصویر چپ رنگی  کنتراست ،آب

      
 61تصویر                                                                                                                          
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 61تصویر  *

به منظور ] «ندسرعت شاتر کُ»و  (Red-blue split-field filter«)آبی -ی قرمز فیلتر نیمه»با این عکس    

 Red«)نور موضعی قرمز رنگ»یک گویی رسد که  به نظر نمی شده است. آیاثبت  [شدن آبشار (Blurred«)کشیده»

spot light)  فرانوردهی شدنِ»ای به دلیل  چنین جلوه است؟تابانده شده بر قسمت پایین آبشار(»Over exposure) 

 بودن غلظت فیلتر قرمز نسبت به فیلتر آبی بوده است. تر کماین ناحیه از تصویر به وجود آمده است که علت آن 

 61تصویر   

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 60تصویر  *

در  دییده میی شیود.    (Graduated filter«)فیلتر تیدریجی  »( و Split-field filter«)نیمه فیلتر» ،در این تصویر   

مرز بین قسمت غلیظ و  ،«فیلتر تدریجی»واضح است اما در  ،فیلتر مرز بین قسمت غلیظ و قسمت شفافِ ،«فیلتر نیمه»

 تدریجی و ناواضح است. ،گسترده ،فیلتر قسمت شفافِ

 60تصویر              
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 69 تصویر *

در این بخیش   ،در نتیجه زمینه )زمین( صورت گرفته است و پیشتنظیمات نوردهی بر اساس روشنایی ، چپدر تصویر    

بصیورت   روشین و   بشیدت امیا آسیمان    ،کامیل اسیت   ،بازسیازی شیده   جزئیاتو  نرمالنوردهی  ،)زمین برفی و پرچین(

زمینیه   ، پیشمی شدشود. اگر نوردهی بر اساس روشنایی آسمان تنظیم  دیده می (Over exposed«)فرانوردهی شده»

در / نیمه یا تیدریجی اسیت.   هایاستفاده از فیلتر یکی از راه حل ها، هایی ین موقعیت. در چنمی شدبسیار تاریک دیده 

 فیلتییر تییدریجیِ»امییا بییا اسییتفاده از  ،زمینییه تنظیییم شییده اسییت چنییان نییوردهی بییر اسییاس پیییشهم، راسییت تصییویر

هم نوردهی آسمان کاهش یافتیه  بر آسمان،  آنو منطبق کردن قسمت غلیظ  (Orange graduated filter«)نارنجی

به این ترتیب هم کنتراست رنگی )بین آسمان نارنجی و زمین برفیی آبیی    است. به دست آمدهو هم غروبی نارنجی رنگ 

 است. افزایش یافتهروشنایی )بین آسمان تیره و زمین برفی روشن(  -رنگ( و هم کنتراست تیرگی

  
 69تصویر                                                                                                                                           

----------------------------------------------------------------------------

 63تصویر  *

بهتری خواهد داشت.  تأثیرشود، بلکه گاه به کار نبردن فیلتر  ها توصیه نمی استفاده از فیلتر ها صحنهتمام همواره و در    

 بدون استفاده از فیلتر به این شکل قابل ثبت بوده است. فقط ،های نرم و غیر درخشان این صحنه رنگ

 63تصویر   
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 61تصویر  *

 Multiple )«نوردهیِ چندگانه» ،این ترفند کرد.صحنه یا موضوع را ثبت چند بار در یک فریم توان  در عکاسی می   

exposures) کنیم و هر بار یک فیلتیر  ثبت چند بار فریم یک را در ی خاص ا  اگر در این ترفند صحنه .نامیده می شود

البتیه   خواهید شید.  های مختلف چند بار در عکس تکیرار   یک موضوع با رنگ دوربین قرار دهیم،لنز رنگی خاص بر روی 

 الزم است که موضوع یا صحنه یا بخشی از آن در حد فاصل چند بار ثبت تصویر، حرکت یا تغییر وضعیتی داشیته باشید.  

( بر روی یک فریم عکاسی کیرده اسیت و   معیّنبینید که عکاس از یک صحنه چند بار )با فواصل زمانی  می این تصویردر 

صحنه چند بار با چند رنگ مختلیف در عکیس    بخشی از ،در نتیجهقرار داده است و لنز هر بار فیلتر رنگی خاصی مقابل 

 تکرار شده است.

 61تصویر               

-----------------------------------------------------------------------------

 66تصویر  *

مجهز به اولی که قرار داشته اند پشت سر فرد اول و دوم فالش  این عکس به کار رفته است:فالش برای ثبت  سه     

فرد تابیده ی  چهره به مقابلزرد بوده، از  مجهز به فیلترسوم، فالش قرمز بوده است.   مجهز به فیلترسبز و دومی فیلتر 

 .این کنارهم نشینی رنگ ها جلوه عکس را از حالت عادی به حالتی شاد و پرانرژی تبدیل کرده است .است

 66تصویر                                        
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 67تصویر  *

های ماشین )بدون نیاز به فیلتر( تصویر  ترکیب درختان عظیم، فلقِ غبارآلود، پیچ بزرگراه و چراغ :راست -تصویر باال   

ی خاص دوربین )بدون استفاده از فیلتر(  به همراه زاویه Fish-eyeلنز  چپ: -باال تصویر/ کرده است. ایجادقدرتمندی 

گاهی  آیا این بنا ساعت آفتابی غول پیکری است یا پرستش پایین: تصویر/ کرده است. را ثبتای  چنین تصویر ویژه

 Wideلنز ی استفاده از  در این تصویر به واسطه (Stonehenge)«هنج استون»های  راز ناشناخته بودنِ صخره مذهبی؟

angle .و نورپردازی طبیعی )بدون استفاده از فیلتر( مورد تاکید قرار گرفته است  

 67تصویر         

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 61تصویر  * 

توانیید ییک قطعیه فیلتیر ژالتینیی ییا        فالش خود نداریید، میی  ای برای نصب بر روی  های حرفه اگر فیلتر چپ: تصویر   

کنیید و   ردازی صیحنه اسیتفاده میی   اگر تنها از نور فالش برای نورپ در ضمن پالستیکی را بر روی فالش خود بچسبانید.

میورد  یلتیر  چسباندن یا نصب فیلتر مقابل فیالش، ف  توانید به جای می ٬تصویرتان به رنگ خاصی در آید خواهید تمام می

کنیید، الزم اسیت متناسیب بیا      اگر به هنگام کار با فالش از فیلتر استفاده میی  / تصویر راست:قرار دهید.لنز نظر را روی 

 را باز کنید.دیافراگم لنز )ضریب کاهش نور فیلتر( «ضریب فیلتر»
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 61تصویر        

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 63تصویر  *

مثالً  شوند، نامیده می «های مکمل رنگ»رو به روی هم قرار دارند،  «ی رنگ دایره»هایی که در  رنگصویر چپ: ت   

 مکمل هستند. « سبز با ماژنتا»و « آبی با زرد»، «قرمز با سیان»

ی رنگی )مثالً سبز( بر روی لنز دوربین نصب کرد و فیلتری به رنگ مکمل آن )مکمل فیلتر سبز، فیلتر  توان فیلتر می   

ه جز بخشی که نور فالش به ماژنتا است( را روی فالش نصب کرد و در نتیجه با این کار تمام صحنه و موضوع های آن ب

 را به رنگی خاص متمایل کرد. شرط موفقیت در اجرای این تمهید هم غلظت بودن این دو فیلتر است. می تابدآن 

 

 این عکس بدون فیلتر ثبت شده است.: باال -تصویر راست   

لنز، فیلتری نصب نبوده است.  تنها یک فیلتر سبز بر روی فالش قرار داده شده است و بر روی :پایین -تصویر راست   

زمینه( رنگی طبیعی دارند، زیرا نور  ها )پس شود و سایر قسمت زمینه سبز رنگ دیده می در نتیجه تنها زن در پیش

 ی صحنه نیز نور سبز بتاباند. ی گسترده زمینه زمینه بتواند به پس فالش آن قدر قوی نیست که عالوه بر پیش

ماژنتا بر روی لنز نصب شده است.  به رنگ جا یک فیلتر سبز بر روی فالش و یک فیلتردر این وسط: -تصویر راست   

زمان نور سبز فالش به زن که  زمینه( را به رنگ ماژنتا در آورده است، اما هم زمینه و پس فیلتر ماژنتا تمام تصویر )پیش

ت، زیرا این زمینه را خنثی کرده اس اژنتای پیشنور سبز فالش، رنگِ م ،در نتیجه قرار دارد، تابیده است وزمینه  در پیش

های قرار گرفته در  گل)زن و  شود، غیر از بخشی در نهایت تمام تصویر به رنگ ماژنتا دیده می دو رنگ، مکمل هستند.

  .که نور فالش بر آن تابیده است زمینه( پیش
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 63تصویر                      

----------------------------------------------------------------------------- 

 71تصویر  *

شیود،  لنز نصب بر روی  اگراپتیکی چند وجهی است که  ی هقطع ،(Multiple-image filter)«چند تصویری»فیلتر    

 کند. تعداد وجوه این فیلتر )سه وجهی، پنج وجهی یا شش وجهی بودن فیلتر( تعدادِ تکرار می قابموضوع را چند بار در 

و شکل قرارگیری وجوه )فیلتر با وجوه موازی، فیلتر بیا وجیوه مثلیث شیکل ییا       کند مشخص میرا  قابتکرار موضوع در 

 ییک فیلتیر پینج    اسیتفاده از  ،این تصویر درکند.  را تعیین می قاب( شکل تکرار موضوع در رکزفیلتر با وجوه حول یک م

 تکرار شود.« حول یک مرکز»به صورت  پنج بار، قابگل در  وجهی از نوع مرکزی باعث شده است که

 

   
 71تصویر                                                                                                                                                      
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 71تصویر  *

ای  و تصیویری افسیانه  ین را در آسمانِ تصویر تکیرار  اندازهای سطح زم چشم این قابلیت را دارد که« چند تصویری»فیلتر    

 خلق کند.

 71تصویر                           

----------------------------------------------------------------------------- 

 70تصویر  *

 قیاب موضوع در در این حالت، ند. یک فیلتر رنگی خاص چسبا« چند تصویری»توان بر روی هر یک از وجوه فیلتر  می   

کیه هیر وجیه آن بیه     وجود دارد  نیز« چند تصویری»فیلتر  نوعیشود. هر چند  بار و به چند رنگ مختلف تکرار می چند

 است.یک رنگ 

 70تصویر  
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 79تصویر  *

ی  ای دارد. نیمیه  حالیت اسیتوانه  آن ی دیگر  و نیمهمسطح است ی  شیشه ،(Motion filter«)فیلتر حرکت»نیمی از 

بودن موضوع در تصیویر را   (Blurred«)کشیده»ی  که جلوه آورد پدید میاعوجاجی در نیمی از تصویر  ،ای شکل استوانه

حسی مصنوعی از حرکت القا کند. بهترین اثر این فیلتیر وقتیی اسیت     ،های ثابت تواند در تصویر موضوع کند و می القا می

  .است« عکاسی»خاص فیلتر این  است.لنز مورد استفاده نرمال ای ساده قرار دارد و  زمینه که موضوعی ساده در برابر پس

 

 79تصویر               
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 Kodak workshop series، Using filters 
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    فیلترND 
    

 ND (Neutral Density فیلتیر  ،ی، تصویربرداری و نیورپردازی بردار فیلمها در عکاسی،  از پرکاربردترین فیلتریکی    

filterفیلتر در بخش های مختلف کتاب مطالبی ارائه شده اسیت، امیا   هر چند در مورد این است. ( / فیلتر غلظتِ خنثی

   اختصاص داده ایم. آن این بخش را به تشریح کامل مختصات و کاربردهای ، ND فیلتر به دلیل اهمیت

به شکل جدا یا در ترکیب با برخی فیلترهای دیگر ساخته می شود و مقابل لنز یا منابع نور قیرار داده میی    NDفیلتر    

در آن  وییژه ای از اهمییت   تعبییه شیده اسیت کیه نشیانه     نییز  هیای وییدیویی    درون اغلیب دوربیین  البته این فیلتر  شود.

یاری از سی بکاسیی، تغیییر سیرعت شیاتر در     از آنجا که در تصیویربرداری و فیلمبیرداری، بیرخالف ع    است. تصویربرداری

صیورت میی    NDبرخی دیگر از مختصات تصویر با فیلتر تنظیم توصیه نمی شود، بنابراین کنترل نوردهی و موقعیت ها 

 و این نکته، دلیل کاربرد بیشتر این فیلتر در تصویربرداری و فیلمبرداری است. پذیرد

ی  یعنی همه ؛های نور دارد ی غیرانتخابی بر طول موجتأثیر( که 91)تصویر  رنگ است  ی خاکستری فیلتر،  NDفیلتر    

را ت( نیور  تنها مقدار )کمیّبلکه  ،دهد تغییر نمیرا رنگِ نور  ،در نتیجه کند و حذف میمیزان  های نور را به یک طول موج

یعنی یک یا چند طول  ،های نور دارند ی انتخابی بر طول موجتأثیرهای رنگی  فیلتر،  NDبرخالف فیلتر  .دهد کاهش می

تغیییر  را رنیگ نیور   ر نتیجه، د کنند و تضعیف میها را طول موج  مابقیرنگ خاص( را تقویت و یا چند موج خاص )یک 

 .دهند و البته، درصدی از مقدار نور را نیز کم می کنند می

 
 11تصویر 

 شود: های مختلف ساخته می در غلظت NDفیلتر 

: این فیلتر ND 0.3  الف(    
2

1
 استاپ دیافراگم است. یک ی هاندازآن در کاهش نور به  تأثیرو دهد  می نور را عبور 

: این فیلتر ND 0.6  ب(    
4

1
 دو استاپ دیافراگم است. ی هاندازآن در کاهش نور به  تأثیردهد و  نور را عبور می 
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: این فیلتر  ND 0.9ج(     
8

1
 سه استاپ دیافراگم است. ی هاندازآن در کاهش نور به  تأثیردهد و  نور را عبور می 

 این فیلتر:  ND 1.2د(     
16

1
 استاپ دیافراگم است. چهار ی هاندازدهد و تأثیر آن در کاهش نور به  نور را عبور می 

 این فیلتر:  ND 1.5( ھ   
32

1
 استاپ دیافراگم است. پنج ی هاندازدهد و تأثیر آن در کاهش نور به  نور را عبور می 

 این فیلتر:  ND 1.8و(     
64

1

 
 استاپ دیافراگم است. شش ی هاندازدهد و تأثیر آن در کاهش نور به  نور را عبور می

کیه   ND 0.15مثیل  ) 0.3هم وجود دارند و در ضمن، غلظت کمتر از  1.8با غلظت باالتر از  NDفیلترهای ]
 

 
نیور را   

عبور می دهد و معادل 
 

 
  [و غلظت های بینابین اعداد باال نیز وجود دارد.استاپ دیافراگم نور را کم می کند(  

 

 یابید، غلظیت آن دو برابیر    افزایش می 0.3به میزان  NDشود، هر بار که عدد غلظت فیلتر  گونه که مشاهده می همان   

 شود.  ابر شدیدتر میآن در کاهش نور نیز دو بر تأثیرتر و  بیش

میثالً   ،شیود  فیلتر عنوان می «میزان عبوردهندگیِ نورِ»عدد بیانگر های ویدیویی به جای عدد غلظت فیلتر،  در دوربین   

 ND ،شود نوشته می ND 1.2به جای 
16

1
.   

بیه ایین نیوع فیلتیر،      یر می کند.لتر تغید دارد که با چرخاندن آن، غلظت فیبا حلقه چرخان نیز وجو NDنوعی فیلتر    

Variable ND (.93)تصویر  می گویند 

 

                                                       
 10تصویر                                                                                           

 

 به لحاظ جنس سه نوع است: NDفیلتر  

 

 .ای برای نصب مقابل لنز شیشه NDفیلتر الف(     

 .ژالتینی برای نصب پشت لنز NDیلتر ب( ف    

)البتیه   هیا  ی پنجیره  شیشهنصب بر روی یا و منابع نور پروژکتورها جلوی برای نصب لیمری یا پُتاتی سِاَ NDفیلتر ج(    

 .شیشه ای نیز برای نصب بر روی برخی پروژکتورها موجود است( NDفیلتر نوعی 

نیز می نامند، اما این نامگذاری درست  Gelفیلتر ژالتینی یا به اختصار  ̋را اصطالحا لیمریتاتی یا پُسِاَ NDفیلتر ]   

و با کیفیت باال در ابعاد کوچک غیرمقاوم به گرما است که برای نصب پشت لنز  ینیست، چون فیلتر ژالتینی، فیلتر

 [ساخته می شود.
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  و تصویربرداری ، فیلمبرداریعکاسیدر  NDفیلتر  هایکاربرد

 [جلو یا پشت لنز دوربین NDدالیل نصب فیلتر ]          

 

 «نوردهی تصویر»کاهش الف(     

بیه دسیت دهید و    نرمال ترین دیافراگم نیز نتواند تصویری با نوردهی  اگر نور صحنه آن قدر شدید باشد که حتی بسته   

را تیا   «نیوردهی تصیویر  »استفاده کرد و  معیّنبا غلظتی  NDتوان از فیلتر  باشد، میالزم بیش از حد  «تصویرنوردهی »

 .(92)تصویر  مورد نظر کاهش داد میزان

 19تصویر                                                              

 «عمق میدان تصویر»کاهش  ( ب

نرمیال   بیه صیورت  استفاده کنیم تا نوردهی تصیویر   f/16)بسته )مثالً های  پرنور مجبوریم از دیافراگم صحنه هایدر    

 (Depth of field«)عمق مییدانِ »اما  ،دارد ینرمالآید، هر چند نوردهی  به دست می ت. تصویری که در این حالدرآید

شما نیسیت،   مطلوب ،زیاد «عمق میدانِ»اگر  خواهد داشت. (Deep focus«)گسترده ایفوکوس  ی هدامن» یعنی ،زیاد

از  دیی توان میی  ،مثیال به عنیوان  استفاده کنید و سپس متناسب با غلظت آن دیافراگم را باز کنید.  NDتوانید از فیلتر  می

 f/4بیا   f/16بیه جیای   ̋ میثال  دیافراگم را بیاز و در نتیجیه  تاپ، استفاده و متناسب با غلظت آن چهار اس ND 1.2فیلتر 

 را کاهش دهید. «عمق میدان تصویر»توانید  که نوردهی تصویر تغییر کند، میآن بی ،. به این ترتیبنماییدر را ثبت تصوی

 

 Optimumاستفاده از دیافراگم ( ج   

هیای   در دییافراگم  خیلی بسته، بلکیه های  خیلی باز و نه در دیافراگمهای  همواره بهترین کیفیت تصویر نه در دیافراگم   

، بیا  کار میی کنیید  نور  ای کم آید. بنابراین اگر در صحنه شوند، به دست می نامیده می «Optimum»میانی که اصطالحاً 

مییانی  هیای   دیافراگم باز، تصویر را باهای  دیافراگم  ید تا بتوانید به جاینورپردازی مقدار نور صحنه را آن قدر افزایش ده

بسیته،  هیای   استفاده کنید تا بتوانیید بیه جیای دییافراگم     NDکنید، از فیلتر  میکار ای پرنور  صحنهاگر در  ثبت کنید و

تر از بازترین دییافراگم لنیز    ا سه استاپ بستهکه دو ت هایی دیافراگم  ثبت کنید. در هر لنز،میانی های  تصویر را با دیافراگم

و  f/4در آن لنیز   ،باشید  f/2اگر بازترین دیافراگم یک لنیز   ،لنامند. به عنوان مثا می «Optimum دیافراگم» را هستند

f/5.6  ،« دیافراگمOptimum» دییافراگم  »دستیابی بیه  در عکاسی البته  د.نشو یمحسوب مOptimum »  در صیحنه

 های پرنور به واسطه افزایش سرعت شاتر نیز ممکن است، اما این کار در تصویربرداری و فیلمبرداری توصیه نمیی شیود،  

حرکات موضوع و دوربین را غیرطبیعی می کند و پدیده  ی هزیرا افزایش سرعت شاتر در تصویربرداری و فیلمبرداری جلو

Skipping .رخ خواهد داد  
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 «شاتر ندکُسرعت های »استفاده از د(     

هیای   موضیوع ( کیردن  Blurred)«کشییده »متعددی دارند کیه بیرای    «ندشاتر کُهای سرعت »دوربین های عکاسی    

از آنها استفاده می شود. هرچند در دوربین های وییدیویی قیدیمی سیرعت شیاتر کنیدتر از      عکس متحرک در 
 

  
ثانییه   

کندتر از )نرمال تر از ندشاتر کُ های سرعتهای ویدیویی جدید،  ر دوربینداما  ،وجود نداشت
 

  
 ثانییه مثیلِ   

25

1
 ،

12

1
 ،

6

1
و  

3

1
 موضیوع خاص یعنیی کشییدگی    ی ه)برای دستیابی به جلونور  های پر اند که اگر در صحنه تعبیه شدهنیز ثانیه(  

تیرین دییافراگم نییز     شود که حتی بسیته  ها استفاده کنیم، نوردهیِ تصویر آن قدر زیاد می از آنهای متحرک در تصویر( 

استفاده کرد و نوردهی تصویر  معیّنبا غلظت  NDتوان از فیلتر  کند. در چنین حالتی می ایجادنرمال تواند نوردهی  نمی

 مورد نظر کاهش داد. میزانرا تا 

 

 زیدر نورپردا NDفیلتر  هایکاربرد

 [پنجره ھا ی شیشه بر روی پروژکتورها، منابع نور و NDدالیل نصب فیلتر ]

 

 کاهش مقدار نور پروژکتورالف(     

یکیی از  میی توانیید   ت( نور پروژکتور وجود دارد. برای کاهش مقدار )کمیّپروژکتور های مختلفی برای کاهش نور  روش   

 زیر را به کار ببندید: های روش

منبع نور تا موضیوع بیه شیکلی میوثر باعیث       ی فاصلهافزایش  ی دورتری از موضوع قرار دهید. را در فاصلهپروژکتور  -    

 کاهش مقدار نور تابنده بر موضوع می شود.

مقیدار نیوری کیه بیر موضیوع       تا موضوع دو برابر شیود،  منبع نوری  اگر فاصله ،«عکس مجذور فاصله»بر اساس قانون    

تابد می
4

1
 خواهد شد.

ی میورد نظیر را حاصیل     هایی در نورپردازی ایجاد کند و جلیوه  ممکن است محدودیتمنبع نور  ی فاصلهافزایش البته     

تابانید کیه ممکین     بر موضوع می تری (Hard«)سخت»از موضوع فاصله داشته باشد، نور  منبع نورنکند. به عالوه، هرچه 

تیابش نیور نییز     ی هاویی از موضیوع غالبیا باعیث تغیییر در ز    منبع نور دورکردن  ،در ضمناست مطلوب نظر شما نباشد و 

    شود.   می

)بیه وییژه در پروژکتورهیا و منیابع     اما  ٬کند را کم می هرچند شدت نور پروژکتور ٬«دیمر» استفاده کنید. «دیمر»از  -   

در نظر شیما نباشید.   مطلوباین تغییر کلوین که ممکن است  کاهش می دهدنیز  آن را نور زمان کلوین همگستن( نور تن

   شود. درجه کاهش کلوین نور می 19باعث  ̋تقریباهر یک ولت کاهش ولتاژ برق تنگستن، نور منابع پروژکتورها و 

را کیم  از مقدار نور پروژکتور درصدی نصب کنید. این کار هر چند  (Diffuser«)کننده فیلتر نرم» ،بر روی پروژکتور -   

کلیوین آن را نییز   انیدکی  کنید و   میی  (Soft«)نیرم »یعنی نور را  ،دگذار اثر میهای دیگر نور نیز  شاخصهبر ، اما می کند

 دهد. کاهش می

نیور پروژکتیور را کیم    تنها روشی اسیت کیه مقیدار     NDنصب کنید. استفاده از فیلتر  NDفیلتر  ،بر روی پروژکتور -   

   بگذارد. تأثیرو کلوین نور(  نور تابشی  هاویزنور،  «ینرم»ا ی «یسخت»های نور ) که بر سایر شاخصهآن بی ،کند می
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 خارجی -های داخلی دار نورِ صحنههماهنگ کردن مقب(     

شیود، هماهنیگ    دیده میی در قاب تصویر انداز بیرون پنجره  و چشم رو به بیرون دارد ای ای داخلی که پنجره در صحنه   

یکیی از   در اغلیب میوارد ضیروری اسیت.    انداز بیرون پنجیره(   ی خارجی )چشم ی داخلی و صحنه کردن مقدار نور صحنه

ی پنجیره اسیت تیا نیور      به روی شیشه NDهای هماهنگ کردن نورِ این دو صحنه، نصب کردن )چسباندن( فیلتر  روش

بیر روی   ،کنییم  ای داخیل ماشیین تصیویربرداری میی     وقتیی از هنرپیشیه  در همین راسیتا،  ودی از پنجره کاهش یابد. ور

 چسبانیم. می NDهای ماشین فیلتر  شیشه

 

 ها عبارتند از: ترین آن برای مصارف ویژه وجود دارد که مهم NDانواعی خاص از فیلتر 

 

 (Graduated ND)تدریجی  NDفیلتر الف(     

بلکیه قسیمتی از    ،نواخت ندارد های آن غلظت یک ی قسمت مخصوص نصب مقابل لنز است و همه NDاین نوع فیلتر    

شیوند   ی شفاف( است و این دو قسمت به تدریج به هیم تبیدیل میی    آن کامالً غلیظ و قسمتی از آن بدون غلظت )شیشه

یعنیی   ؛دیگر یا از مرکز به سیمت اطیراف باشید   این تغییر تدریجی ممکن است از یک سمت فیلتر به سمت  (.93)تصویر

البتیه  یابید.   واشی غلظت فیلتر افیزایش میی  مرکز فیلتر به صورت یک دایره یا بیضی شفاف است و به تدریج به سمت ح

بیه چنیین    .مرز بین این دو ناحیه کیامال واضیح باشید    وشفاف  ممکن است نیمی از فیلتر کامال غلیظ و نیمه دیگر کامالً

 (.99تصویر) گویند می (Split-field ND filter«)نیمه ND فیلتر»، فیلتری

                                              
 11تصویر                                       13تصویر                                                                   

. بیه  اسیت  و درنتیجه، اصالح کنتراست تصیویر  کاهش نوردهیِ بخشی از تصویر« ریجی یا نیمهدت NDفیلتر »کاربرد  

 ،ایم انتخاب کرده بدرستیو دیافراگم را بر اساس روشنایی زمین)چمنزار(  ثبت می کنیمتصویر  یاز چمنزارعنوان مثال، 

نوردهی آسیمان را  افراگم یبستن دهر چند  تدر این حال(. 93رسد )تصویر اما آسمانِ داخل کادر خیلی روشن به نظر می

دییافراگم را بیر اسیاس    . در چنیین میوقعیتی   می شودچمنزار )زمین( از سوی دیگر باعث تیره شدن اما  ،کند اصالح می

کیه   میی کنییم  ای جلیوی لنیز نصیب     را به گونه« یا نیمهتدریجی  NDفیلتر » تنظیم می کنیم و سپسروشنایی زمین 

ن و قسمت شفاف آن بر زمین منطبق شود و نوردهی آسمان بدون تغییر نوردهی مابقی تصویر قسمت غلیظ آن بر آسما

  (. 97)تصویر کاهش یابد

 :کرد توجه« تدریجی یا نیمه NDفیلتر »در خصوص استفاده از دو نکته باید به جا این در

 پنهان کرد.فیلتر را باید در تصویر  مرز بین قسمت تیره و شفاف (الف   
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 دوربین باید ثابت باشد تا مرز بین قسمت های تیره و شفاف فیلتر در تصویر فاش نشود. (ب   

و  شیود  قیرار داده میی  « Matte box»به شکل مربع و بدون رینگ فلزی وجیود دارد کیه داخیل     ،عی از این فیلترنو

 (.98)تصویربراحتی می توان آن را جابجا و تنظیم نمود 

               
                                17تصویر                                             16تصویر                                           

                                                                                                                                       

 11تصویر                     
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بلکه غلظت این  ،نیز وجود دارد که هیچ بخش آن شیشه شفاف نیست «تدریجی NDفیلتر »البته نوع دیگری از    

می  (Attenuator ND)«تنزلی NDفیلتر » را تدریج کم می شود.این نوع فیلتره فیلتر از یک سمت به سمت دیگر ب

 .(95)تصویر  ندنام

 13تصویر                                                                   

                                                             

 + فیلتر تغییر کلوین NDفیلتر ب(     

سازند. این فیلتر کیه هیم بیرای     نیز می 85) های تغییر کلوین )مثل فیلتر نارنجیِ را در ترکیب با فیلتر NDگاه فیلتر    

شیود، زمیانی    سیاخته میی   85N9و  85N3 ، 85N6نظییر  ها و انیواع مختلیف    دوربین و هم برای نورپردازی در غلظت

نییز  داخیل دوربیین وییدیو     NDنظر باشد. گاه فیلتیر   دّشود که هم تصحیح کلوین و هم کاهش مقدار نور م استفاده می

 NDفیلتر  مثل ترکیبی است،فیلتر نوعی 
4

1
نور را بیه  مقدار هم است. این فیلتر  85N6همان فیلتر که  5500+  

4

1
 

 رساند. میدرجه  2399درجه به  9999دهد و هم کلوین نور را از  کاهش می

 

 ND frostفیلتر  ( ج

یعنیی هیم نیور را     ؛( اسیت Diffuser)«کننیده  نیرم  فیلتر» و« ND فیلتر»ترکیبی از  ،نورپردازی مخصوصِ فیلترِ این   

 است.هپنجره  ی شیشهیا  هامخصوص نصب بر روی پروژکتور . این فیلترکند را کم می ( و هم مقدار آنSoft)«نرم»
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    فیلتر ستاره  
 

 تصیویر را تغیییر میی دهنید،    ی که به جای تغییر رنگ و وضوح یا اصیالح نیوردهی تصیویر، سیاختار اپتیکیی      های فیلتر   

 هسیتند ( نامیده می شوند. این فیلترها در واقع ابزارهیایی اپتیکیی   Special-effect filters)«ی ویژه های جلوه فیلتر»

فیلتیر  » می شوند. یکی از معروف تیرین فیلترهیا از ایین خیانواده،     نامگذاری« فیلتر»عنوان  لیل شباهت شکل باکه به د

نقیاط درخشیان   »بیر روی  ییا   قیاب سیتاره بیر روی منیابع نیورِ درون     به شیکل  ای  است که جلوه (Star filter)«ستاره

 (.91تصویر( دهد کند و حالتی تزیینی، فانتزی و شاد به تصویر می ایجاد می( Highlights)«تصویر

 
 11 تصویر

گیروه   چنید است که بر سطح آن شیارهای ظریفی ایجاد شده است. این شیارها رنگ  یب و شفافای  شیشهاین فیلتر،    

محل تالقی شیارها بیه شیکل    شیارهای گروه دیگر متقاطع هستند و بنابراین اما با ،شیارهای هر گروه با هم موازی بوده،

خواهید   یتیر  بییش هیای   هی حاصله پیرّ  با هم تالقی داشته باشند، ستاره یتر بیشهر قدر شیارهای  شود. ستاره دیده می

پَیر   3ای  سیتاره  ،ترین نیوع از ایین فیلتیر    کنند. ساده پَر ایجاد می 13تا  3هایی  ستاره ،«ستارههای  فیلتر»داشت. معموالً 

 3الیی   1متفیاوت و از  ، «ستاره  ترفیل» انواع مختلفِی شیارها در  شود. فاصله می نامیده «Crossفیلتر »کند و  ایجاد می

فیلتیر  »ییا   «سیتاره   فیلتیر » یک های ویدیو دوربیندر برخی  اما شود، نصب میلنز جلوی  «ستاره  فیلتر» متر است. میلی

Cross»  توان از آن استفاده کرد. تعبیه شده است که در صورت لزوم میلنز پشت 

 

 «فیلتر ستاره»ی عملکرد  نحوه

 «سیتاره فیلتیر  »شوند، بی هییچ تغیییری از    که از موضوع یا صحنه به سمت دوربین بازتابیده می نور پرتوهای معمولِ   

یا حاصیل از   قاباز منبعِ نور داخل پرتوهای نور بازتابیده )مثال   ای متمرکز از پرتوهای نور دستهد، اما وقتی کنن عبور می
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« سیتاره فیلتیر  »به هنگام عبور از محل تالقی شیارهای  د،نشو میتابیده صحنه( به سمت دوربین باز ی ازی درخشان طهنق

   شود. می پدیداری مورد نظر از تصویر  ستاره در نقطهبه شکل ای  جلوهبه این ترتیب، و می شوند به درون شیارها منتشر 

 

 «فیلتر ستاره»نکات مهم در خصوص 

تر و زیبیاتر   ها ظریف د، ستارهنو پرنورتر باش تر کوچک ،«تصویرنقاط درخشان »یا  «قابمنابع نور درون »هر قدر الف(    

 خواهند کرد. جلوه بهتر درخشان تر و ها  ستارهتیره تر باشد،  «تصویر ی پس زمینه»قدر  هر در ضمن د بود.نخواه

توانید   ی می لترخواهد بود و چنین فی تر بیشد، تعداد محل تالقیِ شیارها باش تر بیشهر قدر شیارهای سطح فیلتر ب(    

ی سیتاره   نییز جلیوه   «بر روی نقاط درخشان بسیار کوچک تصویر»یا  «قابمنابع نور بسیار کوچک درون »حتی بر روی 

 ایجاد کند.

ی  انیدازه  ،ی نقیاط درخشیان تصیویر    انیدازه و ییا مییزان درخشیش    قاب ی منابع نور درون  میزان روشنایی و اندازهج(    

 (.93)تصویر ندک را تعیین می «ستارهفیلتر »ی حاصل از  ستاره

 
 10 تصویر

 

های  را به درون سایر بخشتصویر نقاط روشن  زیرا بخشی از نورِ ،کاهد تصویر میکنتراست اندکی از  «ستارهفیلتر »د(    

کیاهش  ، کنتراست تصیویر را  نواحی تیرهبا کاهش تیرگیِ کند و  ی تصویر منتشر می تصویر از جمله به درون نواحی تیره

   می دهد.

وضییوح دقییت »از انییدکی بییه دلیییل تغییییر در مسیییر حرکییت بخشییی از پرتوهییای نییور       « سییتاره فیلتییر( »ھ   

د، کیاهش وضیوح   نباشی تیر   نزدییک بیه هیم   و  تیر  بیششیارهای سطح فیلتر هر قدر کند.  ( کم میSharpness)«تصویر

 شدیدتر خواهد بود.

ی معمیولی قیرار داد و نیوعی     را بین دو قطعیه شیشیه   یک قطعه توری ،توان به جای ایجاد شیار بر روی شیشه میو(    

 (.92ساخت )تصویر «ستارهفیلتر »
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  19 تصویر

 

قرار دهید و اثری کیم و بییش شیبیه    لنز ( مقابل 93توریِ فلزی )تصویر  قطعهیک توانید  می «ستارهفیلتر »در نبود ز(    

  (.99به دست آورید )تصویر «ستارهفیلتر »

  
 11تصویر                                                                 13 تصویر                

                

 و به هنگام استفاده از آن نیازی به جبران نوردهی نیست. ندارد نور کاهشیعنی  ؛است 1.0 «ستارهفیلتر »ضریب ح(     

دییافراگم  در و تیر   اثری شدید های باز دیافراگمدر  . این فیلترشود کم می «ستارهفیلتر »اثر  دیافراگم های بستهدر ط(    

 .داردهای میانی اثری بهتر 

توانید قطعات ریز آینه یا فوییل آلومینییوم را    به شکل ستاره درآیند، می تاد در صحنه وجود ندارن یروشن ی( اگر نقاط   

    هایی در تصویر ایجاد کند. بتواند ستاره «ستارهفیلتر »در صحنه بریزید و نقاطی روشن ایجاد کنید تا 

هیایی کوچیک در    و ایجیاد سیتاره   «سیتاره فیلتر »توان با استفاده از  می ،وجود دارد وقتی انعکاس نور بر سطح آبک(    

 (.93تر نشان داد )تصویر آب را درخشانتصویر، 
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 16 تصویر

 

هیای تبلیغیاتی اسیتفاده     برخیی فییلم  و در های شادِ تلویزیونی  نگهای شادِ کودکانه، در جُ در برنامه «ستارهفیلتر »از    

ی دقیقیی بیرای    شناسانه توجیه زیباییتوان از آن بهره گرفت که  های نمایشی یا جدی می شود و در صورتی در برنامه می

   کاربرد آن داشته باشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 :منبع

Using filters, Kodak workshop series 
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   ی وضوح های کاهنده فیلتر 
 

 Resolving)«قیدرت تفکییکِ  »ی بیا   که از لنیز  عکاسان، فیلمبرداران و تصویربرداران حرفه ای همواره تالش دارند

power) جزئیات» ی با قدرت باال در بازسازیِگر حسچنین از نگاتیو یا  باال و هم(»Detail)  تیا حیداکثر    کننید استفاده

تر اسیت. در برخیی    اما گاه تصویری با وضوح کم مطلوب ،شودایجاد مورد نیاز در تصویر  جزئیاتمیزان وضوح و حداکثر 

هیای صیورت( در تصیویر ضیروری اسیت و گیاه        ین و چیروک ناخوشایند موضوع )مثالً چی  جزئیاتبازسازی نشدن  مواقع

 (؛91)تصویر آفریند ای در تصویر می حس و حال ویژه ،بودن تصویر و غیر دقیق بودن خطوط و اشکال (Softer«)تر نرم»

 استفاده کرد. «ی وضوح های کاهنده فیلتر»توان از  می مواقعیدر چنین 

 
 11 تصویر

ی  فیلتر کاهنده»ساخته و ارائه می شوند. در انواع متعدد و با نام های تجاری مختلفی  «ی وضوح کاهنده هایفیلتر»   

ها به نقاط دقیقِ مورد  مانع از تابیدن آنورودی به دوربین  با تغییر در مسیر حرکت بخشی از پرتوهای نورِ« وضوح

تصویر  ،در نتیجه کاهد؛ نقاط مورد نظر میها بر روی گرایی پرتو شود و از دقت هم می گر حسانتظار بر روی نگاتیو یا 

ی از موضوع در تصویر تر کم جزئیاتیابد و  وضوح آن کاهش میشود،  ادی اندکی غیر دقیق تشکیل مینسبت به حالت ع

 شود. بازسازی می

،  Diffusion1 ̋)مثال ندشو های مختلف ساخته می در شماره (Diffusionفیلتر  ̋)مثال «ی وضوح کاهنده هایفیلتر»   

Diffusion2 )... یتر بیشی فیلتر باالتر باشد، قدرت عمل آن باالتر است و وضوح تصویر را با شدت  هر قدر شماره .و 

  (.93)تصویر  دهد کاهش می
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 [ثبت شده است.« Diffusion2»و عکس راست با « Diffusion1»/ عکس چپ بدون فیلتر، عکس وسط با فیلتر10 تصویر]     

 

 «ی وضوح کاهندهفیلتر »نکات مهم در خصوص 

   .می شود تر بیش «ی وضوح کاهندهفیلتر »، اثر ی ثبت کنیمبازترتصویر را با دیافراگم هر قدر الف(     

دادن آن و گسترش  (Highlights«)تصویر نواحی روشن»نور بخشی از با پخش کردن  «ی وضوح کاهندهفیلتر » ب(   

کنتراست کند و  تر می ها را روشن ، سایه(Shadowsنواحی تیره/«)تصویر ی هنواحی سای»ویژه به ب ،به سایر نواحی تصویر

   بخشد. به تصویر می (High-key«)مایه -روشن»ای  دهد و جلوه را کاهش میتصویر 

( 92ی عادی( اسیت )تصیویر   وجود دارد که مرکز آن خالی یا کامالً شفاف )شیشه «ی وضوح کاهندهفیلتر »نوعی از ج(    

فیلتیر   را(. این نوع فیلتر 93دهد )تصویر اما وضوح حواشی تصویر را کاهش می ،است تأثیر بر مرکز تصویر بی ،در نتیجهو 

«Center-clear» ند.نام می   

 ی نازکی با مالیدن الیهتوان  می به عنوان مثال، .توان ساخت میساز نیز  را به صورت دست «ی وضوح فیلتر کاهنده»د(    

دسیت   ی وضوحِ فیلتر کاهنده»نوعی  ،UV)فیلتر  )مثلای شیشه شفاف  فیلتریک شفاف بر روی  یا چسب مایعِ وازلین از

دو قطعیه   ،توان به جای چسیب میایع   می ضمن در بینید. می 93اثر چنین فیلتری را در تصویر  (.99)تصویرساخت «ساز

 چسیباند و نیوع دیگیری از     UV)فیلتیر   ای)مثل شفاف شیشه  یک فیلتر بر رویرا به شکل متقاطع چسب نواری شفاف 

، عیالوه بیر ایین    .بینیید  میی  98 اثر چنین فیلتیری را در تصیویر   (.97)تصویرساخت« دست ساز ی وضوحِ فیلتر کاهنده»

    .را کاهش دادوضوح تصویر  ،بر روی لنز( 19سِلِفون چروک شده )تصویر( یا 95فون نازک )تصویرلِتوان با نصب سِ می

یا گونه، رمانتیک و غیر زمینی به تصیویر  ؤای ر جلوه «ی وضوحِ بسیار قوی فیلتر کاهنده»توان با استفاده از یک  می( ھ   

هیایی از   داشته باشد، مثالً نور شدید آفتاب بیر بخیش   تری بیشبخشید. در چنین حالتی هر قدر تصویر شما نقاط روشن 

  (.11یابد )تصویر ی فیلتر شدیدتر نمود می صحنه تابیده باشد، جلوه

، ، برای حفظ تداوم بین نماهیا کنیم های مختلف )با فاصله کانونی متفاوت( استفاده می از لنزصحنه و( وقتی برای ثبت    

مشابهی )به لحاظ شیماره، یعنیی بیه لحیاظ مییزان تیاثیر در کیاهش         «ی وضوحِ هندهفیلتر کا»ها  بر روی تمام لنز نباید

تری نیاز  ضعیف «ی وضوحِ فیلتر کاهنده»به  Wide angleهای  نسبت به لنز Tele photoهای  . لنزوضوح( قرار دهیم

  دارند .



 

 

650 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

  
 13تصویر                                                                              19تصویر                                  

                     

                   

 16تصویر                                                                             11تصویر                  
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 11تصویر                                                                         17تصویر                      

 

                                                            13 تصویر  

 11 تصویر                                            
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 11 تصویر

 

، «تیوری »مقابل لنز دوربین اسیت. هرچنید   « توری»برای کاهش وضوح تصویر، نصب ز( یکی از موثرترین روش ها    

 ی هفیلترهیای حرفیه ایِ کاهنید   »فیلتری حرفه ای محسوب نمی شود، اما گاه تاثیری بهتر، لطییف تیر و طبیعیی تیر از     

حرفه ای سینمای هالیوود هیم اسیتفاده شیده اسیت.     از آن حتی در تولیدات  به همین دلیل برجای می گذارد و« وضوح

ایجیاد نمیی   ی میورد نظیر را    را در اختیار ندارید یا این فیلترها جلوه «وضوح ی هفیلترهای حرفه ایِ کاهند»بنابراین اگر 

 .فاده کنیید است( های نازک زنانه ریز یا جوراب روزنه هایای با  های پارچه توری«)توری»ا از ه توانید به جای آن ، میکنند

را در حالی که کامالً کشیده شده است، مقابل لنز دوربین نصب کنید. بخشیی از پرتوهیای نیور    « توری»برای این منظور 

بخشی  ،در نتیجهشوند و  ند و از مسیر خود منحرف میکن برخورد می« توری»بازتابیده از موضوع پیش از ورود به لنز به 

د و بیه ایین ترتییب    شیو  ه است، دیگر بازسازی نمیی قابل بازسازی بوددر تصویر موضوع که توسط این پرتوها  جزئیاتاز 

 به نکات زیر توجه کنید:« توری»به هنگام استفاده از  .یابد وضوح تصویر کاهش می

 

 انتشیار بخشیی از   ی با . این نوع تورکم می کندکنتراست تصویر را نیز  عالوه بر کاهش وضوح تصویر، «توری سفید» -   

اختالف روشینایی ایین    (،Shadows«)ی تصویر تیره نواحی»به درون  (Highlights«)روشن تصویربسیار  نواحی»نور 

 بخشد. می( High-key«)مایه -روشن» ای دهد و به تصویر جلوه نواحی را کاهش می

 

ای  عالوه بر کاهش وضوح تصویر، با کم کردن درخشیندگی نیواحی روشین تصیویر، بیه تصیویر جلیوه        «توری سیاه» -   

 بخشد. می (Low-key)«مایه -تاریک»
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یکنواختی بیه تصیویر اضیافه     خفیفِ ی همای رنگرنگ خود را به صورت ، تصویرعالوه بر کاهش وضوح  «توری رنگی» -   

   فزاید.ا یبه تصویر م ییکنواختگرم  ی همای رنگ زرد، توریمی کند. به عنوان مثال؛ 

 

، احتمیال آن وجیود دارد کیه    استفاده کنید Wide angleدرشتی داشته باشد یا اگر از لنز  روزنه های «توری»اگر  -   

 آید. بیرای  به چشم می تر بیشویژه هنگام حرکت دوربین . این ایراد بتوری )الگوی مشبک آن( در تصویر دیده شود خودِ

 «عمیق مییدان تصیویر   »اسیتفاده کنیید تیا     دیافراگم بازو همچنین از  Tele photo یا نرمال  از لنز ،پرهیز از این جلوه

 است. «دارای روزنه های ریز توریِ»استفاده از  بهتر،شود. البته راه حل ندر تصویر دیده « توری» خودِ کاهش یابد و

 

های شدید  بازتابشبرخی از یا  درون قاب منابع نورِبعضی از بر روی « ستاره»به شکل ی ا جلوهممکن است « توری» -   

داشیته   (Star filter«)سیتاره  فیلتر» ممکن است گاه اثری شبیه« توری»کند.در واقع  جود در تصویر ایجادمونقطه ای 

 د.تری دار اثر خفیف« ستاره  فیلتر» بههر چند نسبت  باشد،

 

را جلوی لنز « توری»نیز وابسته است. از این رو وقتی  «ی کانونی لنز فاصله»در کاهش وضوح تصویر به « توری»اثر  -   

ی حاصیل از آن متغییر خواهید بیود.یکی از      جلوه «Zoom out»و  «Zoom in» حرکات دهید، در جریان زوم قرار می

 .است «لنز زوم»پشت « توری»نصب  ،«لنز زوم» فاوتِمت« فواصل کانونیِ»در « توری»ها برای یکسان کردن اثر  راه

 

 باز تشدید می شود.های دیافراگم نیز در « توری»، اثر «وضوح ی هفیلترهای کاهند»همانند تمام  -    

 

ی کیانونی ثابیت و    ی با فاصیله  ی مشابه )لنز تمام نماهای صحنه با لنزبهتر است ، مقابل لنز« توری»در صورت نصب  -   

شوند، تا نماهای حاصله به لحیاظ وضیوح تیداوم     ثبت (باز دیافراگم̋ ترجیحا) با دیافراگم مشابهو «( تله»معیّن و ترجیحاً 

 .داشته باشند

 

کنید و بیه    میی  (Optical flare)«ناخواسیته نیور  »مستعد دریافیت   بشدتتصویر را  ،مقابل لنز« توری»استفاده از  -   

 ای به درون لنز نتابد. ین نور ناخواستهتر کوچکدقت مراقب باشید که همین دلیل در چنین شرایطی باید ب

 

لنز نباشد و قیدری   عدسیای مقابل لنز دوربین نصب کنید که کامالً چسبیده به اولین  توانید به گونه را می« توری» -   

ای قرار دهیید کیه    به گونه« Matte box»توانید توری را درون قابی بگذارید یا داخل  از آن فاصله داشته باشد، مثالً می

اما  شود از لنز نصب شود، اثر آن شدیدتر می تری دوری  فاصله در« توری»لنز قرار گیرد. هر قدر  عدسیبا فاصله از اولین 

 .بیشتر خواهد شدنیز توری در تصویر  خودِاحتمال دیده شدن 

 

 هیا  وجود دارد کیه بیا تغیییر آن    «Detail»های الکترونیک با عنوان کلی  گزینهمجموعه ای از های ویدیو  در دوربین   

یکی از گزینه های مهم در ایین مجموعیه،   یابد.  افزایش یا کاهش می یا بخشی از تصویر،تمام در  و وضوح جزئیاتمیزان 
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پوست هنرپیشه را بیدون   جزئیاتوضوح و میزان توان  میبا آن  است که« Skin-tone detail correction»ی  گزینه

به شکلی گسترده تر، بیا مییزان اثیر بیشیتر و     چنین گزینه هایی )البته تغییر داد. ی تصویرها بر وضوح سایر قسمت تأثیر

اسیتفاده از چنیین    ی هالبته افزایش وضیوح تصیویر بیه واسیط     د.نداروجود نیز در نرم افزارهای ویرایش تصویر  (دقیق تر

نیویز  چنین نویزی )تصویر می شود که برای کاهش در باعث افزایش نویز  (چه در دوربین و چه در نرم افزار)گزینه هایی 

)در نرم افزارهیای  الکترونیک )در دوربین ویدیو( و نرم افزاری  یگزینه هامجموعه دیگری از  (،Detailحاصل از تقویتِ 

 .  وجود داردویرایش تصویر( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بعامن

Using filters, Kodak workshop series- 

-Practical cinematography, Paul wheeler, Focal press, 2000
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  ی کنتراست های کاهنده فیلتر 
 

دامنییه پویییایی »از  «کنتراسییت صییحنه»یکییی از رایییج تییرین مشییکالت بییه هنگییام ثبییت تصییویر، فراتییر بییودن        

نییواحی بسیییار »( و Shadows«)نییواحی تیییره»بخشییی از ( اسییت. در چنییین حییالتی Dynamic range«)دوربییین

جزئیات خود را از دست می دهند و تصویر پرکنتراستی به دست می آید. برای رفیع ایین    تصویر( Highlights«)روشن

...  و Logو  Raw، ثبت تصویر در فرمت های HDRنورپردازی، بهره گیری از تکنیک  نظیرِمشکل ترفندهای مختلفی 

. یکی از بهترین روش ها برای غلبه بر چنین مشکلی و کاهش کنتراست تصیویر و احییای جزئییات از دسیت     وجود دارد

 متنیوعی بیرای  هیای   فیلتیر است.  «کنتراست ی هفیلترهای کاهند»، استفاده از تصویر روشنِرفته در نواحی تیره و بسیار 

  ترین آن ها عبارتند از: که معروف اند هش کنتراست تصویر ساخته شدهکا

 

 Low Contrastفیلتر الف( 

 ی هنیواحی تییر  » بیه درون  (Highlights«)نیواحی بسییار روشینِ تصیویر    » این فیلتر با منتشر کردن بخشی از نیورِ 

تیا   LC1از  شود. این فیلتر در پینج شیماره   و کاهش کنتراست می تیرهشدن نواحی   باعث روشن( Shadows«)تصویر

LC5 که شماره های باالتر، کاهش کنتراست شدیدتری خواهند داشت. داردود وج 
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 Ultra Contrastفیلتر ب( 

 ،تییره نیز با منتشر کردن بخشی از نیور نیواحی بسییار روشین تصیویر بیه درون نیواحی         «Ultra Contrast»فیلتر    

یا نواحی بسییار   قاببر روی منابع نور درون  «Low Contrast»اما بر خالف فیلتر  ،دهد کنتراست تصویر را کاهش می

و  کمتیری دارنید   «دامنیه پوییایی  » ،نسبت بیه فییلم   SDهای ویدیویی  دوربین .کند ایجاد نمی« هاله» تصویر،درخشان 

و اگر دیافراگم دوربین را متناسب بیا روشینایی نیواحی بسییار روشین تصیویر        دهند تری به دست می یر پرکنتراستواتص

یکی د.نبسیار تاریک، با بافت و جزئیات کم یا بدون بافت و جزئیات بازسازی میی شیو   ،تصویر ی هنواحی تیر تنظیم کنیم،

نیواحی   جزئیاتِ روشن کردن و احیای ه منظورب «Ultra Contrast»فیلتر  از استفاده ،از راه حل ها در چنین شرایطی

 ی هدر هشت شمار «Ultra Contrast»فیلتر  .استی تصویر  هتیر
 

 
  ،

 

 
  ،

 

 
    .وجود دارد 5و  4،  3،  2،  1،  

 

 

 

  Soft Contrastفیلتر ج( 

 ،در نتیجیه  و کاهید  میی ایین نیواحی   از روشنایی  کند و میرا جذب تصویر  نواحی بسیار روشنِ نورِاین فیلتر بخشی از    

گسترده و پر نور  یها «های الیت»که استفاده می شود هایی  در صحنه تر بیشد. این فیلتر کن می کمرا کنتراست تصویر 

 دارند. هنگام استفاده از این فیلتر نیازی به جبران نوردهی نیست.
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 [Soft Contrastفیلتر  تاثیر]                                                                   

                     

 [Soft Contrastو  Low Contrast ،Ultra Contrastفیلترهای  اثر ی مقایسه]                          
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 Pro-Mistفیلتر د( 

چیون   را هیم  واحیکنید و ایین نی    ای نیورانی ایجیاد میی    هالیه  تصیویر، درخشان  واحیدر اطراف ن «Pro-Mist»فیلتر    

کنتراسیت  »کاهد. برای کاهش  این فیلتر از کنتراست و وضوح تصویر نیز می در ضمن، .دهد مرواریدی درخشان جلوه می

 اسیتفاده  فیلتیر  ایین انواع کیم اثیر    از مدرن های دوربین و ها فیلما، ه از لنز به دست آمدهی تصاویر «وضوح باال»و  «زیاد

  ی ه. این فیلتر در هشت شمارشود می
 

 
  ،

 

 
  ،

 

 
 .وجود دارد 5و  4،  3،  2،  1،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 :منبع

Practical cinematography, Paul wheeler, Focal press, 
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هستند ه شده خالصه ئاراهای   پاسخ طراحی شده است.« خودسنجی»پرسش تشریحی به منظور  این مجموعه]   

 [.توان یافت می د که پاسخ کامل را در کدام حوزهنده می نشان و تنها

 

 وجود دارد؟ «تولید ی هشیو»حیث از  «تصویر الکترونیکی»و  «شیمیایی تصویر»( چه تفاوت عمده ای بین 1

که طی آن انرژی نورانی موجب متاثر شیدن   آید به دست مییندی فتوشیمیایی ا)فیلم( در نتیجه فر«تصویر شیمیایی»   

حاصل  «تصویر الکترونیکی»شود.  مییا رنگی نقره های  ( و در نتیجه آزاد شدن دانهEmulsion)«به نورسطح حساس »

  .است (Sensor)«دوربین گر حس» ی هوسیله از تبدیل انرژی نورانی به انرژی الکتریکی ب

 

 ای با هم دارند؟ عمده ( انواع تصویر متحرک الکترونیکی کدامند و چه تفاوت0

 و قابلییت پیردازش، تغیییر    ،تصویر دیجیتالوجود دارد.« دیجیتال»و  «آنالوگ» در دو نوع متحرک الکترونیکیتصویر    

 دارد. یبیشتراصالح 

 

 چگونه تولید می شوند و چه خصوصیاتی دارند؟ «امواج الکترومغناطیس»( 9

 آیید  به دست میی الکتریکی و مغناطیسی  کنار هم قرار گرفتن میدان های متغیرِ ی هدر نتیج «امواج الکترومغناطیس»   

را دارا  (قابلیت انتشار، سرعت انتشار، قابلییت انعکیاس و ...  نوسان،  ی هدامنطول موج، فرکانس، ) و تمام خصوصیات موج

 هستند.

 

 شامل چه امواجی هستند؟ «طیف امواج الکترومغناطیس»( 3

طیول  »سمت های مختلف است که از  «طول موج»واج با وسیعی از ام ی هشامل گستر «طیف امواج الکترومغناطیس»   

میادون  اشیعه  عبارتند از: امواج رادیویی، امواج رادار، امواج تلویزیونی، میکرو ویو،  «کوتاهطول موج »سمت به  «موج بلند

 .گاما  اشعهو  عه ماورای بنفش، اشعه ایکسی، اشیمر قرمز، نور

 

 «طیف امهواج الکترومغنهاطیس  »به کدام قسمت از  «ییطیف مر»و  «یینور مر»، «نور»( اصطالحاتی نظیر 1

 اشاره دارند؟

نیور  »)«مرئیی  طییف »نیانومتر اسیت،    799تا  399که شامل طول موج های  «طیف امواج الکترومغناطیس»از  بخشی   

 است که با چشم انسان قابل رویت است. «امواج الکترومغناطیس»شود و تنها این بخش از  می نامیده( «نور»یا  «ییمر

 

 تشکیل می شود؟اصلی پرتابل از چند بخش  حرفه ایِ ( دوربین تصویربرداری6ِ

Lens, Camera head(Body), View finder(Viseur), Recorder  
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 به چه نوع دوربین تصویربرداری اشاره دارد؟ Camcorder( اصطالح 7

متصیل و   بیه هیم   Recorderو  Camera headبه دوربینی اطالق می شود که در آن، « Camcorder»اصطالح    

گفتیه  « Dockable»هستند. به دوربینی که در آن، این دو بخش از هم قابل جیدا شیدن هسیتند،    غیر قابل جدا شدن 

 می شود.

 

دوربهین ههای   »و  «CMOSیها   CCDدوربین های تصهویربرداری دارای  »های عمده ای بین  ( چه تفاوت1

 وجود دارد؟ «تصویربرداری قدیمی دارای تیوب )دوربین های المپی(

توانیایی  »، «هیا  رنیگ  میزان اشیباع »، «شدن Set up سرعتِ»، «وزن»، «اندازه فیزیکی»این دو نوع دوربین به لحاظِ    

و ... بیا هیم    «حساسیت به نیور میزان » ،«نسبت سیگنال به نویز»، «دامنه پذیرش کنتراست»، «درست رنگ ها سازیباز

 .تفاوت دارند

 

 ثبت کند؟  باید در هر ثانیه چند فریم ویدیو دوربین  سرعت نرمال، ثبت تصویری با( برای 3

 ثبت تصویری با سیرعت نرمیال  برای  «NTSCفریم در ثانیه در سیستم  29» یا «Palفریم در ثانیه در سیستم  39»   

  .الزم است

 

  Palدر سیسهتم  (Fast motion«)حرکهت سهریع  »و  (Slow motion«)حرکت کند» تصویر ویدیو با( 11

 حاصل می شود؟چگونه 

 Fast، تصیویر  «فیریم در ثانییه   39» بیه صیورت  و نمیایش   «فریم در ثانییه  39»تر از  کم با تعداد فریمِ تصویربرداری   

motion  .فریم در  39» به صورتو نمایش  «در ثانیهفریم  39»تر از  بیشبا تعداد فریمِ تصویربرداری به دست می دهد

 به دست می دهد. Slow motion، تصویر «ثانیه

 

 «رنگ -نور» چه ها آن ترکیب از و کدامند لمکمّ و ولیه، ثانویها های «رنگ -نور» چیست؟ «رنگ -نور»( 11

 ؟آید به دست میهایی 

: هیای اولیه)اصیلی(  «رنیگ  -نیور » / .شیود  میی  گفتیه  «ییی مر طییف » از خیاص  «میوجِ  طیول » ییک  بیه  «رنگ -نور»   

(، Cyan)«آبیی  -سیبز »هیای ثانوییه:   «رنیگ  -نور» / [R , G , B] (Blue«)آبی»و  (Green«)سبز» ،(Red«)قرمز»

و « Gبیا   B» ،«Mبیا   Y»ل: هیای مکمّی  «رنگ -نور»/  [C , M , Y]( Yellow)«زرد»و  (Magenta)«آبی -سرخ»

«C  بییییاR » بییییا شییییدت برابییییر( هییییا«رنییییگ -نییییور»/ ترکیدددب(« :R+G=Y» ،«G+B=C» ،«R+B=M» ،

«R+G+B=White»  و«M+C+Y=Gray(Black)  .»  

 

 د؟ناشاره دارویدیو وربین د ی ازعانوابه چه  EFPو  ENG( اصطالحات 10

 EFPو اصیطالح   تولییدات خبیری  به دوربیین هیای خیاص      ENG (Electronic News Gathering)اصطالح   

(Electronic Field Production)  اطالق می شود. خارج از استودیو لیدات غیر خبریِهای خاص تو دوربینبه  
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 از چه قسمت هایی تشکیل می شود؟ ویدیو( لنز زوم دوربین 19

Hood, Filter holder, Focusing ring, Zoom ring, Iris ring, Lens Extender, Macro ring, 

Flange focal ring (F.f ring), Lens mount, …  

 

 و چگونه انجام می شود؟ چیست Focusingفرایند ( 13

   Focusing)لنز )یا سطح کانونی( به گونه ای تنظییم میی شیود کیه      ،فرایندی است که طی آن )کانونی کردن تصویر

 .ثبت شود «واضح»تشکیل و درنتیجه، دوربین  گرِ حسفیلم یا بر سطح  ̋موضوع دقیقا تصویرِ

 متفاوت اسیت و بیه یکیی از روش    برداری و تصویربرداری عکاسی، فیلمی ها در دوربین Focusingفرایند شیوه انجام    

 گیرد: زیر صورت می های

میاکرو   فیلمبیرداری و تصیویربرداریِ   ،)این روش تنها در عکاسی آن تا دوربین ی هموضوع و تغییر فاصلجابجایی  -الف   

)این روش نیز تنها در عکاسی، فیلمبرداری و تصویربرداریِ ماکرو  دوربین ی هفاصله دادن لنز از بدن -/ ب انجام می شود(

)این روش تنها در دوربین های قطیع بیزرگ عکاسیی انجیام میی       دوربین گرِ حسفیلم یا جابجایی  -انجام می شود( / ج

تمیام  در برخیی دوربیین هیای عکاسیی قطیع متوسیط و       در  ،وربیین هیای عکاسیی قطیع کوچیک     د ر تمامد -/ د شود(

قابیل انجیام اسیت و     «فوکوس ی هحلق» چرخاندنریق از ط Focusingفرایند  ،و فیلمبرداری های تصویربرداری دوربین

  .در اکثر مواقع است« کانونی کردن تصویر»این معمول ترین روش 

 

 تصویر حاصل از دوربین تصویربرداری به چه عواملی وابسته است؟( میزان وضوح 11

Vertical resolution, Horizontal resolution, Scaning type(interlaced/progressive), Sensor 

size, Color sampling, Compression ratio, bit rate, Lens MTF, … 

          

 ؟نام داردچه ویدیو در دوربین ( Sharpness«)دقت وضوح تصویر» ی امکان الکترونیکِ تنظیم کننده( 16

Detail correction 

 

 یهک از اعضهای گهروه تصهویربرداری     کدام و توسط چیست)فوکوس کشی( «Focus pulling فرایند»( 17

 ؟انجام می شود

تصیویر از دسیت میی رود و موضیوع      ی هفوکیوس اولیی   ،کنید  تغیییر   نما و دوربین در حین ضبطِ موضوع ی فاصله اگر   

 «لنیز  فوکیوسِ  ی هحلق»موقعیت  ،باید متناسب با تغییر فاصله( می شود. در چنین شرایطی Out of focus«)ناواضح»

 )فوکیوس کشیی(  «Focus pulling ایین فراینید،   بیه تا وضوح موضوع در تمام طیول نمیا حفیظ شیود.     نیز تغییر یابد 

  است. (Focus puller«)متصدی فوکوس»یا  «دستیار اول تصویربردار» ی عهده ربانجام آن گویند و  می

 

چیست و میزان آن به چه عهواملی وابسهته    [Depth Of Field(DOF)]«تصویر وضوحِ عمق میدانِ»( 11

 است؟
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نامییده میی شیود و    « عمق میدان» ،در تصویر «موضوع فوکوسدورترین »تا « موضوع فوکوسنزدیک ترین » ی فاصله   

 آن عبارتند از: بر مؤثرعوامل 

عمیق   =تیر   کوتیاه کیانونی   ی فاصیله کانونی لنز ) ی فاصله -/ بتر( عمق میدان بیش =تر  بسته )دیافراگمدیافراگم  -الف   

 فییلم  ییا فیریمِ   گیر  حساندازه  -د/ تر( عمق میدان بیش =تر دور ی فاصلهتا دوربین ) موضوع ی فاصله -ج/ تر( میدان بیش

کمتیر    ی فاصیله )پیش زمینه، میان زمینه و پس زمینیه   ی فاصله - ھ/ تر( عمق میدان بیش = تر کوچک یا فریمِ گر حس)

/ تیر(  عمق میدان بیش =تر  دور ی فاصلهرویت تصویر )تماشای تصویر از  ی فاصله -و /تر( عمق میدان بیش زمینه ها =بین 

 -ح/ تیر(  عمق میدان بییش  =تر  )نمایش یا چاپ تصویر در ابعاد کوچکمیزان بزرگنمایی تصویر هنگام نمایش یا چاپ  -ز

 .تر( عمق میدان بیش =تر  بزرگ )قطر مجازِ« اغتشاش ی هدایر»مجاز  قطر

  

 چه تعریفی دارند؟ (Focal Plane«)کانونی ی هصفح»و  (Focal Distance«)کانونی ی فاصله»( 13

ای فرضی است  ، صفحه«کانونی ی صفحه» است. «کانون اصلی لنز»تا  «لنزمرکز اپتیکی » ی فاصله، «کانونی ی فاصله»   

 کند. گذر می «لنز کانون اصلی»از  «ر اصلی لنزمحو»که عمود بر 

 

چهه تفهاوت    «ات بصریتاثیر»از حیث و  تقسیم می شوند نوعبه چند « کانونی ی فاصله» لنزها به لحاظ( 01

 هایی با هم دارند؟

 به سه نوع تقسیم می شوند: « ی کانونی فاصله» لنزها به لحاظ   

 Wide angleلنزهای  ی هخانواد -الف   

 این خانواده، خود شامل لنزهای زیر است:   
Fish-eye lens , Super wide-angle lens , Wide angle lens 

   Normalلنز  -ب   

   Tele photoلنزهای  ی هخانواد -ج   

 لنزهای زیر است:این خانواده، خود شامل    
Intermediate lens , Tele photo lens , Super tele-photo lens 

 : «ات بصریتاثیر»از حیث  تفاوت لنزها   

 .ایجاد می کند بیند مشابه آنچه چشم می یپرسپکتیو دارد و یدلمتعا «زاویه دید» ،این لنز:  Normalلنز  -   

 ایجاد می کنید  عمیق یپرسپکتیو دارد و  ای گسترده «زاویه دید»نوع لنز، این :  Wide angleلنزهای  ی هخانواد -   

شیوند در تصیویر بازسیازی     یده میی از آنچه با چشم دتر  کوچک ،دور از دوربین یتر و اشیا بزرگ ،دوربین نزدیکِ ی)اشیا

   .(شوند می

 ایجیاد میی کنید   رده فشی  یپرسپکتیو ودارد  یمحدود «یه دیدزاو»این نوع لنز، :  Tele photoلنزهای  ی هخانواد -   

 .(شوند می ثبتکم و بیش هم اندازه  ،دور از دوربین یدوربین و اشیا نزدیکِ یاشیا)

 

 چه نوع لنزی است و چه انواعی دارد؟   «لنز زوم»( 01

 :وجیود دارد  «لنیز زوم »سیه نیوع   فواصل کانونی،  ی هبه لحاظ دامن. است« رمتغیّ کانونیِ ی هفاصل»، لنزی با «لنز زوم»   

لنز زومی کیه   -/ ب(Tele-Wide )لنز زومِ داردرا  «تله» و هم بخش« نرمال»، هم «واید» هم بخشلنز زومی که  -الف
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اسیت )لنیز    «وایید » واصل کانونی آن،زومی که همه ف لنز -/ ج(Tele-Zoomاست ) لنز  «تله»  ،آن کانونی واصلهمه ف

Wide-Zoom). 

 

 ؟کرد مشخصرا هر دوربین  «نرمالِلنز »( چگونه می توان 00

ییا  ( Gate«)دریچیه » برابیر اسیت بیا قطیرِ    )دوربیین عکاسیی و وییدیو(     در هر دوربینیی نرمال لنز  «کانونیِ ی هفاصل»   

معادلِ دو برابیرِ قطیرِ   « کانونیِ ی هفاصل»لنزی با   ̋معموال ،در دوربین های فیلمبرداری .آن دوربین (Sensor«)گر حس»

 در نظر گرفته می شود.« لنز نرمال»( دوربین به عنوان Gate«)ی هدریچ»

 

 ؟دارد تصویر در تاثیریچه و  چیست «Digital zoom» ی کاربرد گزینه( 09

بسییار دور از   ی هیی بسته از موضیوعی کیه در فاصیل   «اندازه نما»ثبت برای  نیز دوربین ترین لنزِ «تله»که در شرایطی    

 ایین گزینیه  اسیتفاده از  . نمیود  استفاده Digital zoomاز  کافی ندارد، می توان« کانونی ی هفاصل»دوربین قرار گرفته، 

اسیتفاده از آن تنهیا در برخیی موقعییت هیای خیاصِ        به همیین دلییل،  باعث کاهش وضوح و کیفیت تصویر می شود و 

 .تصویربرداری خبری و مستند مجاز است

 

 از چه امکاناتی می توان استفاده نمود؟  بسیار کوچک موضوع های نمایی بسیار بسته ازثبت ( برای 03

Macro lens, Lens reversal ring, Extension tube(ring), Close up lens, Probe lens, bellows.  

 

 تعبیه شده است؟   های زوم ویدیوییلنز دربه چه منظور  «Flange focal ی هحلق»( 01

 «کیانونی  ی هصفح» ی ه. فاصلکردرا تنظیم  (Flange focal distance«)فلنج فوکال ی هفاصل»توان  با این حلقه می   

نامیده می شود. اگیر ایین فاصیله تنظییم نباشید،       «Flange focal ی هفاصل» ،نشستگاه لنز روی دوربین محلِ ی هتا لب

 . از دست می رود Zoom backحرکت تصویر در حین فوکوس 

 

06 )«Optical flare» ؟  داردثیری بر کیفیت تصویر أچیست و چه ت 

   «Optical flare»،  شود تصویر می که باعث کاهش کنتراست «تصویرساز غیرِ»ناخواسته و نوری است. 

 

 ؟دندار Optical flareچه ابزارهایی بیشترین تاثیر را در حذف ( 07

Lens hood, Shader 

 کدامند؟« نور تکمیّ» سنجشو معروف ترین واحدهای ابزارها ( 01

و  هسیتند  «ت نیور کمیّی »سینجش  هیای   ابیزار  ،(Exposure meter)«دهی سنجرنو»( و Light meter)«نورسنج»   

  عبارتند از: «ت نورکمیّ» سنجشواحدهای معروف ترین 

Lux, Foot candle, Foot lambert, Candela/ft^2 
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 گیرد؟ به چه دالیلی صورت می« ت نورکمیّ» سنجش( 03

  .«تنظیم نسبت نورپردازی» و «انتخاب دیافراگم»، «لومینانسکنترل نسبت »   

 

بها چهه اصهطالحاتی     «نوردهی غیرِ نرمال»( چیست و Exposure process«)تصویرنوردهی فرایند »( 91

 د؟عنوان می شو

بیه  سیطح حسیاس   »بیه   یمیدت زمیان معینی    بیرای عملیاتی که طی آن تمیام ییا بخشیی از نیور موجیود در صیحنه          

 نوردهی بیش» .می نامند (Exposure process«)فرایند نوردهی»را تابانده می شود  (Emulsion یا Sensor)«نور

( فرو نوردهی«)Under exposure»را « نرمالتر از  نوردهی کم»( و فرا نوردهی«)Over exposure»را « نرمالاز  تر

 می نامند.  

 

 در دوربین ویدیو کدامند؟« نوردهی» ی گزینه های کنترل کننده( 91

Diaphragm, Shutter speed, Electronic gain, ND filter. 

 

 ؟  چیست Zebra ی کاربرد گزینه( 90

 «.تشخیص میزان روشناییِ نواحی بسیار روشنِ تصویر»و  «نما مناسبِیافراگم انتخاب د»   

 

تصهویر را  از ی یهها  شاخصهه  چهه  «سرعت شهاتر »است؟  کدام ویدیودر دوربین  «نرمالسرعت شاتر »( 99

 کنترل می کند؟

برابر با   Palدر سیستم «نرمالسرعت شاتر »   
 

  
برابر با  NTSCدر سیستم  و ثانیه 

 

  
دو  «سرعت شاتر» است. ثانیه 

و در ( Fixed/Blurred«)ییا کشییدگی  ثبیات  »مییزان   -ب /زمیان نیوردهی    -الفکند:  را کنترل میتصویر  ی هشاخص

 .تصویردر سوژه های متحرک  حمیزان وضو ،نتیجه

 

می شود و سرعت های   استفاده« سریع تر از نرمال»به چه دلیل در تصویربرداری از سرعت های شاترِ ( 93

 ؟داشتد نتصویر خواه درثیری أچه تبسیار سریعِ شاتر 

در صیحنه  تصیویر  کنترل نیوردهی   -از: الف عبارتند« سریع تر از نرمال»از سرعت های شاترِ دالیل استفاده مهمترین    

امکیان اسیتفاده از    -در صیحنه هیای پرنیور/ ج    Optimumامکان ثبت تصویر با دییافراگم هیای    -/ بنورهای بسیار پر

از سیوژه  تیر   ثبیت تصیاویری واضیح    -/ د«عمق میدان تصویر»کاهش در نتیجه، دیافراگم های باز در صحنه های پرنور و 

 تدوین.  ی ه( با وضوح بهتر در مرحلSlow motion«)تصاویر آهسته»دستیابی به  - ھپرسرعت/ های 

 Strobbingو  Skipping هیای  پدییده   ممکن است باعث شکل گیری «سرعت های بسیار سریعِ شاتر»استفاده از    

 در تصویر شود.

 



 

 

669 

ش
رس

پ
ی

یح
شر

ی ت
ها

 

نشهان داده   (واحهد ثانیهه  در )معموالً بها چهه اعهدادی     ویدیوهای  ر شاتر در دوربینی متغیّ( سرعت ها91

 تغییر در سرعت شاتر چه میزان تغییر در نوردهی تصویر را باعث می شود؟ «گام»ند و هر وش می
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کندتر از  شاترهای  سرعتها  در برخی دوربین   
 

 
از تر  و سریعثانیه  

 

    
بینابین اعداد فوق نییز  های  و سرعتثانیه  

)غیر از تغییر از  کردن سرعت شاترتر  سریع «گام»وجود دارد. هر 
 

  
 بیه  

 

  
زمیان  »( بیه معنیای نصیف شیدن     ثانییه  

 است. «تصویر نوردهیمقدار »نصف شدن در نتیجه، و  «نوردهی

 

   تعبیه شده است؟ ویدیوی ها در دوربینبه چه منظور  «CLS (Clear Scan)» ی گزینه( 96

دوربیین و هماهنیگ سیاختن آن بیا فرکیانس      در  Scaningبرای تنظییم دقییق فرکیانس     CLSاصلی ترین کاربرد    

Scaning  نیتور کامپیوتر به منظور حذف امدرFlicker ِنیتور بیه هنگیام تصیویربرداری از    امی  ی هصفحاز ر کردن( رپِ)پ

 .است کامپیوتر نیتورِام ی هصفح

 

 را کنترل کرد؟ «عمق میدان تصویر»تغییر سرعت شاتر،  ی هاسطوه توان ب چگونه می( 97

دییافراگم  می تیوان از  تصویر  در نتیجه، برای کنترل نوردهیو  افزایش می یابد تصویر نوردهی، سرعت شاتر کاهشبا    

تصیویر  نیوردهی  ، سیرعت شیاتر   افیزایش بیا   را افزایش داد. «تصویر عمق میدان» و از این طریقهای بسته استفاده کرد 

عمق » و از این طریقهای باز استفاده کرد دیافراگم می توان از کاهش می یابد و در نتیجه، برای جبران نوردهی تصویر 

 .را کاهش داد «تصویر میدان

 

 شود؟ میاستفاده  «نرمالاز تر کندشاتر ای ه سرعت»از  اردیدر چه مو( 91

 افزایش نوردهی تصویر در صحنه های بسییار کیم نیور    -الف :عبارتند از« از نرمال ترکندشاتر  های سرعت»ی کاربردها   

)در صورت ثابیت بیودن دوربیین و موضیوع     افزایش عمق میدان تصویر  -/ ب)در صورت ثابت بودن دوربین و موضوع ها(

ر تصییویر بشییدت جلییوه ای کییه در آن سییوژه هییای متحییرک د  ]تصییویری  ی هویییژ ی هدسییتیابی بییه جلییو  -/ جهییا(

 «کشییده »مشیهودی   ̋حرکت دوربین به شکل کیامال  ی همی تصویر به واسطتما یا( دیده می شوند Blurred«)کشیده»

   [می شود.ثبت 

 

ههای تصهویر را    یهک از شاخصهه   کدام «لنز دیافراگمِ»؟ گونه محاسبه می شوندچ «لنز دیافراگمِاعداد »( 93

 کند؟ کنترل می

بیه دسیت میی آیید.      «دییافراگم  ی هقطیر دریچی  »بیر  « لنیز  فاصله کانونی» از تقسیم (F-Number«)دیافراگمعدد »   

 را کنترل می کند.« تصویرعمق میدان »و  «میزان خطاهای لنز»، «میزان نوردهی تصویر» ،«لنز دیافراگمِ»
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 ؟موثر استر نوردهی تصویر دیافراگم چه میزان ب تغییر Stopدیافراگم کدامند؟ هر معروف ( اعداد 31

1.4 , 2 , 2.8 , 4 , 5.6 , 8 , 11 , 16 , 22 , 32 

افیزایش   Stopهیر   اعداد فوق نیز وجیود دارد.  بینابینِهای  دیافراگم و 32از تر  و بسته 1.4بازتر از های  البته دیافراگم   

 است. تصویر عدد دیافراگم به معنای نصف شدن میزان نوردهی

 

؟ دیافراگم های بهاز یها   است مطلوب کدامبا کیفیت برای دست یابی به تصویری  ( مناسب ترین دیافراگم31

 ؟کرد دنخواه تصویر ایجادبسته چه عوارضی در 

ا سیه  تی کیه دو   . در هر لنزی، دییافراگم هیایی  است «Optimumدیافراگم »، برای ثبت تصویر مناسب ترین دیافراگم   

 دییافراگم »اسیتفاده از   محسوب میی شیوند.  « Optimumدیافراگم »هستند، لنز آن  دیافراگمِاز بازترین تر  استاپ بسته

 دیافراگم»استفاده از  .( در تصویر می شودLens aberrations«)لنزخطاهای »بسیاری از  باعث آشکار شدن «باز های

 در تصویر می شود. (Diffraction«)پراش نور» ی هپدیدشکل گیری باعث  «بستههای 

 

 اند؟ تعبیه شده ویدیوهای  وربینبه چه منظور در د Spot Lightو  Back Light ی گزینه( دو 30

ی بیا روشینایی   موضیوع  اگیر . بکار می روند «دوربین دیافراگم اتوماتیکِ ی هسامان» برای اصالح خطاهایاین دو گزینه    

فعیال باشید،   « دوربیین  دییافراگم اتوماتییکِ   ی هسیامان »در مقابل پس زمینه ای بسیار روشن قرار داشته باشد و  متعادل

تنظییم   را از آنچیه بایید  تر  کند و دیافراگمی بسته سنجش خود لحاظ میدوربین نور شدید پس زمینه را نیز در  نورسنجِ

ییا بایید حالیت     یین حیالت چنی در.میی شیود  ثبیت   (Under exposed«)تییره » می کند و درنتیجه، موضوع در تصویر

 ی هگزینی ، «دیافراگم اتوماتیک»کنیم و یا در همان حالت  را انتخاب و خود، دیافراگم را تا حد الزم باز «دیافراگم دستی»

Back Light اگم را بیاز و  اسیتاپ، دییافر  دو  -یکیی دوربین به صورت خودکیار   با فعال شدن این گزینه، .را فعال کنیم

در برابر پس زمینه که نور موضعی پرشدتی بر آن تابیده است(  موضوعی)روشن  اگر موضوعی ،کند نوردهی را جبران می

پیس   تیرگیی دوربیین   فعال باشید، نورسینجِ  « دوربین دیافراگم اتوماتیکِ ی هسامان»و  اشته باشدتاریک قرار دتیره یا ای 

درنتیجیه، موضیوع در   و د کنی  تنظییم میی  را گمی بازتر از آنچیه بایید   دیافراکند و  سنجش خود لحاظ میزمینه را نیز در 

را انتخیاب و   «دیافراگم دسیتی »یا باید حالت  یین حالتچندر .می شودثبت ( Over exposed«)بسیار روشن» تصویر

بیا   .را فعال کنییم  Spot Light ی هگزین، «دیافراگم اتوماتیک»و یا در همان حالت  ببندیمخود، دیافراگم را تا حد الزم 

 .را کنترل می کندو نوردهی  می بندد ، دیافراگم رااستاپدو  -یکیشکل خودکار به دوربین  فعال شدن این گزینه،

 

بهه   «Electronic gain» ی هگزینسیگنال ویدیویی اشاره دارد و  ی هبه کدام شاخص «Gain»( اصطالح 39

 تعبیه شده است؟ویدیو چه منظور در دوربین های 

و تصیویر  تیر   سیگنال قیوی  ،تر باشد بیش «Gain». هر قدر اشاره دارد «ویدیوییل سیگنا توانِ»به  «Gain»اصطالح    

افزایش تیوان سییگنال و جبیران نیوردهی      برای (Gain up)«مثبت الکترونیکِ گینِ» خواهد بود.تر  روشن از آن حاصل

کار میی  ه ب( کند نمیحاصل  «نرمالنوردهی »که بازترین دیافراگم نیز )در شرایطی صحنه هایی بسیار کم نور در تصویر 

 minus)«منفی الکترونیکِ گینِ»می شود. نیز  «نویز تصویر»باعث افزایش « Gain up» ی هاستفاده از گزین البته رود.

dB )در « نیویز تصیویر  »کیاهش  کاهش نوردهی تصویر در صحنه های پرنیور ییا   در نتیجه، کاهش توان سیگنال و  برای

 کار می رود.ه ب ،زیاد است آنشرایطی که احتمال ایجاد 
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معادل یهک   «Electronic gain» چیست و چند واحد تغییرِ« Electronic gain» ( واحد اندازه گیری33ِ

 ؟بر نوردهی تصویر تاثیر می گذارداستاپ تغییر دیافراگم 

معیادل ییک اسیتاپ     ،«گیین مثبیت  »واحید   3هیر   اسیت.  (dB«)دسی بل»، Electronic gainاندازه گیریِ واحد    

 است. مؤثرتصویر بر نوردهی معادل یک استاپ بستن دیافراگم  ،«گین منفی»واحد  3و هر بازکردن دیافراگم 

 

 ؟نموداستفاده  «مثبت الکترونیکِ گینِ»از  می توان مواقعی( در چه 31

)و افراگم و بیازترین دیی   باشید شیته  امکان نورپردازی و افزایش مقدار نور صیحنه وجیود ندا  اگر در صحنه های کم نور    

بیه عنیوان آخیرین راه     ،دهد ت دسه ب( Under exposed«)تیره»نیز تصویری ( «قابل استفاده کندترین سرعت شاترِ»

 برسد. استانداردتوان سیگنال به حد  تا نموداستفاده  «مثبتالکترونیکِ  گینِ»از می توان حل 

 

 ؟نموداستفاده  «نفیمالکترونیکِ  گینِ»از  مواقعی می تواندر چه ( 36

پیر غلظیت تیرین    »و  «بسته ترین دیافراگم»، «قابل استفاده سریع ترین سرعت شاترِ»بسیار روشن که های  در صحنه   

. دنمیو اسیتفاده   «منفیی  الکترونییکِ  گینِ»توان از  می ،ندنک حاصل «نرمالنوردهی »تصویری با ند ننیز نتوا «NDفیلتر 

کاربرد اصلی ایین گزینیه بیرای     تصویر چندان استفاده نمی شود وبرای کاهش نوردهی  «منفی الکترونیکِ گینِ»البته از 

 «منفیی  الکترونییکِ  گیینِ »از می توان  وجود دارد،« نویز»ی که احتمال ایجاد است. در صحنه های «نویز تصویر»کاهش 

نیوردهی  باز می کنییم. بیدین ترتییب     دیافراگم را ،استفاده کرد، در این حالت تصویر تاریک می شود که برای جبران آن

-Low)«ماییه  -تارییک »صحنه های در هم کاهش می یابد. این گزینه  «نویز تصویر»تصویر اصالح می شود و در ضمن 

key)  تاثیر خوبی دارد نویز هستندایجاد که مستعد. 

 

 ؟داشتچه عوارضی در تصویر خواهد  «مثبت الکترونیکِ گینِ»( استفاده از 37

کیاهش اشیباع    -ب در تصیویر/  افزایش نیویز الکترونییک   -عبارتند از: الف «مثبتالکترونیکِ  گینِ»استفاده از عوارض    

 کاهش وضوح تصویر -/ دافزایش کنتراست تصویر -/ جتصویر یها رنگ

 

 می شود؟ «کنتراست تصویر»باعث افزایش  «مثبت الکترونیکِ گینِ»( چرا استفاده از 31

-Mid«)مییانی  هیای  تیون »هرچند  تاریک،ای  صحنهحاصل از ( Under exposed) ی هشد«فرونوردهی»در تصویر    

tones)  تون های سایه»و(»Shadows،)  تون های بسیار روشن»تیره هستند اما(»Highlights)،    نیوردهی مناسیبی

تصویر های  همه بخش ، نوردهیکنیم می استفاده «مثبتالکترونیکِ  گینِ». وقتی از به اندازه کافی روشن هستندو  دارند

تون های بسییار  »اما  ،شود می جبران «تون های سایه»و « میانی های تون»هرچند نوردهی  ،و در نتیجه افزایش می یابد

 تفیاوت درخشیش   ،و بدین ترتیبخواهند شد  ثبت« سفیدِ فاقد بافت و جزئیات»به صورت و  بیش از حد روشن« روشن

   یابد. می افزایش« تصویرکنتراست »شده،  تر بیش تصویر روشنِبسیار تیره و  های تون
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کهار در چهه   ؟ این کردرا کنترل  «تصویر عمق میدان»، «الکترونیک گینِ» توان با  استفاده از ( چگونه می33

 مجاز است؟ مواقعی

 Over)«صیویر ت فرانیوردهیِ »کیه صیحنه کیم نیور نیسیت باعیث        میواقعی در  «مثبیت الکترونییکِ   گینِ»استفاده از    

exposure )میی  « تصیویر  عمیق مییدان  »فزایش اباعث ر کااین  .توان دیافراگم را بست می شود که برای جبران آن می

 فرونیوردهیِ »دارد باعیث   متعیادل  ی بیا شیدت  کیه صیحنه نیور    میواقعی در  «نفیی مالکترونییکِ   گینِ»استفاده از  .شود

عمیق  »کیاهش   باعیث  رکیا ایین  .توان دیافراگم را باز کرد می شود که برای جبران آن می( Under exposure)«صویرت

بیه دلییل تیاثیرات    « تصیویر عمیق مییدان   »یش ابرای افیز  «مثبتالکترونیکِ  گینِ». استفاده از می شود« تصویرمیدان 

بیرای کیاهش    «نفیی مالکترونیکِ  گینِ»استفاده از هرچند  هیچ وقت توصیه نمی شود.بویژه ایجاد نویز جانبی نامطلوب 

   ناچیز است.« عمق میدان تصویر»بر  «نفیمالکترونیکِ  گینِ» تاثیر مجاز است اما « تصویرعمق میدان »

 

تعبیهه شهده    ویهدیو دوربهین ههای    چه منظور در هب AGC (Automatic Gain Control) ی هگزین( 11

 ؟است

 تیوان از  می ،ستند که فرصت تنظیمات وجود ندارددر کارهای خبری یا ماست. « خودکار الکترونیکِ گینِ»این گزینه،    

)و گیاه عیالوه بیر    ابتیدا دییافراگم    بیرای کنتیرل نیوردهی تصیویر     دوربیین  ت،در این حال. نموداستفاده  AGC ی گزینه

 گیینِ »کیه نییاز باشید    زان بیه هیر میی    ،حاصیل نشید  « نیوردهی نرمیال  »و اگر  تغییر می دهدرا دیافراگم، سرعت شاتر( 

خودکار دیگری  ی گزینهنظیر هر  AGC ی گزینهکند. اعمال میبه تصویر  «گینِ الکترونیکِ منفی»یا « مثبت الکترونیک

   خطا داشته باشد.  ممکن است 

 

طیف چگونه فیلتری است؟ این فیلتر بر ( Neutral Density filter/«غلظت خنثی»)فیلتر  ND( فیلتر 11

 گذارد؟ ثیری میأتی چه یمر

از ایین رو  همه را به یک نسبت کاهش می دهد، ثیر یکسانی دارد و أی تیهای طیف مر «طول موج»بر تمام  NDفیلتر    

 تصویر  از این فیلتر برای کاهش نوردهی نور را کاهش می دهد. )مقدار( تو تنها کمیّ نداردثیری أرنگ نور ت این فیلتر بر

اسیتفاده میی   در صحنه های پرنیور(  عمق میدان تصویر کاهش نظیر )و تاثیرات جانبی دیگر در صحنه های بسیار پرنور 

 شود.

 

 ؟  شده استتعبیه  NDفیلتر  ویدیودوربین های غلب به چه دلیل در ا( 10

 نسبت به نور. ویدیودلیل باال بودن حساسیت دوربین های ه ب   

 

استفاده شده ( CTOدر ترکیب با فیلتر نارنجی ) NDفیلتر از  ویدیودوربین های برخی ( به چه دلیل در 19

 ؟  است

دوربیین هیای    «دمیای رنیگِ  »دیگر غالبیاً مبنیای   ی از یک سو حساسیت دوربین ویدیو نسبت به نور باالست و از سو   

« دمیای رنیگِ  »غالباً های خارجی هم شدت نور زیاد است و هم  کلوین است و از آنجا که در صحنه ی هدرج 2399و یوید
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بیه همیین   وجود دارد و  (CTO)و نارنجی  NDنیاز به استفاده از هر دو فیلتر  ،استکلوین  ی هدرج 2399باالتر از  نور

 اند. ترکیبی تعبیه شده به صورتاین دو فیلتر  ویدیودوربین های برخی در  دلیل

  

   نظیر اعدادی( 13
  
 ، 

 

  
 ، 

 

 
 ،  

 

 
ذکر می شهوند بهه چهه معنها      NDاعداد پیشوند فیلتر  صورتکه به  و ...

 اعداد پسوند( همراه باشد؟ به صورتممکن است با چه اعداد دیگری ) NDهستند؟ غیر از این اعداد، فیلتر 

 ND اصطالح مثالً ،اشاره دارند ND این اعداد به مقدار نور قابل عبور از فیلتر   
 

  
آن است کیه از ایین    ی هکنند بیان  

 فقطفیلتر 
 

  
بییانگر  د پسوند استفاده می شوند اعداکه بصورت  … و  1.2 ، 0.9 ، 0.6 ،  0.3نور عبور می کند. اعداد 

  . ND 0.3 ، مثل فیلترهستند NDمیزان غلظت فیلتر 

 

 مخفف چه کلماتی است و به چه دستگاهی اطالق می شود؟ VCR( اصطالح 11

VCR(Video Cassette Recorder) ،است.ویدیو سیگنال ویدیویی بر روی نوار کاست  ی هدستگاه ضبط کنند 

 

   ویی کدامند؟ی( فرمت های تصویر وید16

 هستند و اصطالحات زیر به تعدادی از این فرمت ها اشاره دارند: متنوع و متعددفرمت های ویدیویی بسیار    

 ، ...VHS ، S-VHS ، UMATIC ، BETACAM ، DVCAM ، DV ، DVC PRO ، HDV، HD 

 

 رعایت چه نکاتی ضروری است؟ ویدیویی( در نگهداری و آرشیو نوارهای 17

کیردن نیوار در    Forwardو  Rewind ؛نیوار  آرشییو کیردن  عمودی  ؛محیط آرشیودما، رطوبت و مقدار گرد و غبار کنترل    

 ... .های زمانی مشخص و دوره 

 

 می شود؟ضبط  Time Code ویدیویی،( به چه دلیل همراه با فریم های 11

 .تدوین ی هدر مرحلها  شدن فرآیند یافتن پالنتر  برای ساده   

 

 چیست؟ User Bitو  Time Code( تفاوت 13

   Time Code که فیریم بیه فیریم     است« فریم : ثانیه : دقیقه : ساعت»و به صورت زمان  ی هشماره انداز بر پای، نوعی

ترکیب اعداد و حروف است که به دلخواه تصویربردار تنظیم میی   ی ه، نوعی شماره انداز بر پایUser Bit .تغییر می کند

  صورت مشابه در نظر گرفته می شود.برای تمام فریم ها به  ،شود و تا زمانی که توسط کاربر تغییر نکند

 

 تعبیه شده است؟ ویدیوبرخی دوربین های  دربه چه دلیل  Clip Link( امکان 61



 

 

674 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

به کار می رود تا هنگام انتقال پالن ها به کامپیوتر، تنها پالن های قابیل   O.Kی ها برای نشانه گذاری پالناین گزینه    

  قبول منتقل شوند.

 

و ههر کهدام بیهانگر چهه نهوع       کند، کدامند اعالم می VTR که (Alarms«)هاییهشدار»ترین  ( معروف61

 ؟ندستهنارسایی 

 معروف ترین هشدارها عبارتند از:   

   RF :  شود یمرد بر روی نوار مغناطیسی ضبط استانداکمتر از  ی هبا دامنویدیو سیگنال. 

   Slacks : ِترانسپورتِفیلم » ایرادی در حرکت نوار در بخش» VTR وجود دارد. 

   Humid :  در برخی دستگاه های این هشدار کهVTR  با اصطالحDew  )گیر   بییان  ،شود می آشکار)به معنای شبنم

 رسیده است. VTRداخلی های  آن است که رطوبت به بخش

 

 ؟یممختلف را به رنگ های متفاوت ادراک می کن یچگونه اشیاما ( 60

 طول»یا  «طول موج» اشیا به رنگِ ،کند و در نتیجه ی را منعکس مییهای طیف مر«ول موجط»هر شیئی بخشی از    

 شوند. ادراک میمی کنند منعکس  ی کههای«موج

 

 چیست؟ «نسبی بودن رنگ اشیا»( منظور از 69

میی تابید   هیا   کیه بیه آن   ینیور ( هیای «طول موج»)ترکیب «ترکیب طیفیِ»بلکه رنگ اشیا به  ،اشیا رنگ ثابتی ندارند   

 وابسته است.

 

 گر کدام ویژگی نور است؟ بیان (Color Temperature)«نور دمای رنگِ» (63

 اشاره دارد.« رنگ نور»، یعنی به نورهای( «طول موج»ترکیب «)ترکیب طیفیِ»به  «نور دمای رنگِ»   

 

 است؟کدام آن گیری  است و واحد اندازهسنجش ری قابل چه ابزابا  «نور دمای رنگِ»( 61

 «)کلیوین سینج  »( ییا  Color-temperature meter«)سنجش گر دمیای رنیگ  »، «نور دمای رنگِ» سنجشِابزار    

Kelvin meter کلوین»، نور دمای رنگِ( نامیده می شود و واحد سنجش(»Kelvin.است )    

 

 ی است؟یمرهای طیف «طول موج»به معنای تغییر در کدامیک از  «نور دمای رنگِ»کاهش  و( افزایش 66

کیاهش   ( وهای آبیی و بینفش  «طول موج)»های کوتاه «طول موج»شدت افزایش به معنای « نور دمای رنگِ»افزایش    

  ( است.های قرمز و زرد«طول موج)»های بلند «طول موج»شدت افزایش به معنای « نور دمای رنگِ»
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 د؟نگوناگون جوی چه دمای رنگی دارشرایط  در ساعات مختلف و در «نور روز»و  «نور خورشید»( 67

 Day«)نیور روز »ظهیر دارد و   نسبت به یتر پایینبه هنگام طلوع و غروب، دمای رنگ  (Sun light«)خورشید رنو»   

light)روزهیای   نسبت به یدر هوای ابری، دمای رنگ باالتر /ترکیب نور مستقیم خورشید و نور منعکس شده از آسمان

 آفتابی دارد.

 

ان دو مبنای استاندارد دمهای رنهگ   عنوه بین اعداد دمای رنگ، دو عدد که معروف ترین هستند و ب( از 61

متناسب فیلترها و منابع نور استاندارد  دوربین های تصویربرداری، گر حسو اغلب فیلم ها، اند  پذیرفته شده

 چه اعدادی هستند؟ ،این دو مبنا ساخته می شوندیکی از با 

کلوین نیز میی   ی هدرج 5600کلوین هستند. مبنای دوم را گاه  ی هدرج 5500و کلوین  ی هدرج 2399این دو مبنا،    

 نامند.

 

 از چه فیلترهایی استفاده می شود؟ «نور دمای رنگِ»( برای افزایش و کاهش 63

  فیلترهیای نیارنجی  از  «نیور  دمیای رنیگِ  »کیاهش  و بیرای   (CTB)فیلترهای آبی  از «نور دمای رنگِ»افزایش برای    

(CTO) .استفاده می شود 

 

در تصویر به شهکلی طبیعهی )مطهابق بها      رنگ اشیاکه در جریان تصویربرداری، ترین شرط برای آن ( مهم71

 چیست؟ بازسازی شود،واقعیت( 

 .است تصویربردارینگاتیو یا دوربین « رنگِ دمایِ مبنایِ»با « مورد استفاده نورِ دمای رنگِ»انطباق  ،ترین شرط مهم   

 

 در فرآیند تصویربرداری به چه دلیل صورت می گیرد؟ White Balance( عملیات 71

 صورت می گیرد. طبیعی رنگ های موضوع در تصویر برای بازسازی White Balanceفرایند    

 

 چگونه باید صورت گیرد؟ White Balance( عملیات 70

سفید در نیور   سطحیدرصد یا  18کارت خاکستری قراردادن عبارت است از:  White Balanceمراحل انجام فرایند    

داخلیی   CTO)در دوربیین هیایی کیه فیلتیر      مناسیب  فیلتر انتخاب ؛دیافراگم اتوماتیک ی هگزینانتخاب ؛ مورد استفاده

در  و  ؛واییت بیاالنس   ی هحافظی  انتخاب ؛کادر را پر کند سطح مورد نظر تا جایی کهروی کارت یا  بر Zoom In ؛دارند(

 «.باالنس وایت» ی هنهایت، انتخاب گزین

 

معمهوالً  ممکن است رخ دههد کدامنهد و    White Balance( رایج ترین اشتباهاتی که در جریان انجام عملیات 79

 دوربین های حرفه ای تصویربرداری این اشتباهات را با چه اصطالحاتی به تصویربردار هشدار می دهند؟

 از: نداعالم می کنند عبارت White Balanceمعروف ترین هشدارهایی که دوربین های تصویربرداری در جریان فرایند     
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و قیرار دارد   (Manual«)دستی»دوربین در وضعیت دیافراگم این اصطالح به این معناست که :  High Lightالف(    

 .زیاد استیا شدت نور صحنه بسیار  ،بیش از حد باز است

و  قیرار دارد  (Manual«)دسیتی »دوربین در وضیعیت  دیافراگم این اصطالح به این معناست که :  Low Lightب(    

 است.کم یا شدت نور صحنه بسیار  ،بیش از حد بسته است

 بسییار  «موجیود در صیحنه   نیورِ  دمای رنیگِ »این اصطالح به این معناست که :  Color Temperature Highج(    

   .است رنگ آبی White balanceبرای مورد استفاده  سطحیا  ،باالست

 بسییار  «موجیود در صیحنه   نیورِ  دمیای رنیگِ  »این اصطالح به این معناست که :  Color Temperature Lowد(    

  . است رنگ زرد White balanceبرای مورد استفاده  سطحیا  ،ستپایین ا

 «واییت بیاالنس  ») AWBبجای حالیت   «وایت باالنس» ی هگزین این اصطالح به این معناست که: W.B preset( ھ   

)انجیام دسیتی    AWB ی هگزینی ،  Preset. در حالیت  قیرار دارد «( پیش تنظییم »)انتخاب  Presetدستی( روی حالت 

   ( عمل نمی کند.  «وایت باالنس»

 

قهرار دههیم چهه     W.B Presetدوربهین را در وضهعیت    ،White Balance انجام فرایند به جای اگر( 73

 وجود خواهد آمد؟  ه تفاوتی در تصویر حاصله ب

اگیر   طبیعی یا غیر طبیعی داشیته باشید.   رنگ تصویر ممکن است، (W.B Preset«)پیش تنظیم» در صورت انتخاب   

باشد، تصویر رنگ طبیعی خواهد داشت و در غیر این صورت رنیگ  « دمای رنگِ نور»انتخاب شده معادل « پیش تنظیم»

دل آن را انتخیاب  امعی « پیش تنظیم»می توانیم  «نور دمای رنگِ» دانستن عدد در صورتیر غیرطبیعی خواهد بود. تصو

 «واییت بیاالنس  »کیفیت تصویری بهتری نسبت به فرایند گاه این روش  تا به تصویری با رنگ طبیعی دست یابیم، کنیم

 فراهم می کند.  

( ATW)«وایهت بهاالنس خودکهار   »دوربین را در وضعیت ، White Balance انجام دستیِ به جای اگر( 71

ز به استفاده از این وضعیت مجا مواقعیوجود خواهد آمد؟ در چه ه قرار دهیم چه تفاوتی در تصویر حاصله ب

 ؟هستیم

از  .کنید ایجیاد ن درسیت   کیامالً رنگ در برخی صحنه ها و موقعیت ها تصویری با ممکن است  «وایت باالنس خودکار»   

دسیتی   ی هبه شییو  «وایت باالنس»انجام که فرصت باید استفاده نمود  شرایطی درتنها  «وایت باالنس خودکار» ی هگزین

 . نداشته باشدوجود یا تنظیم رنگ تصویر به شیوه های دیگر 

 

کاغهذ  درصهد یها    11کهارت خاکسهتری   به جای استفاده از ، White Balanceدر جریان عملیات  اگر( 76

 رنگی استفاده شود، رنگ تصاویر حاصله چگونه خواهد شد؟ سفید، از کاغذ

میورد  سیطح   رنگ تصاویر بیه رنیگ مکمیل رنیگِ    بر روی سطح غیر سفید انجام شود،  White Balanceاگر فرایند    

کنیم، رنگ تصیاویر بیه زرد متماییل     «وایت باالنس»اگر بر روی کاغذ آبی  ،عنوان مثاله ب استفاده گرایش پیدا می کند.

   مکمل هم هستند. ، رنگِ«زرد»و  «آبی»زیرا  ،ی شودم
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ها و استفاده دراز مدت از المپ چهه تهاثیری بهر دمهای رنهگ      «دیفیوزر»( کاهش ولتاژ برق، استفاده از 77

 ؟اشتد)نظیر المپ تنگستن( خواهند  «منابع التهابی»

 را کاهش می دهند. التهابی منابع «نورِ دمای رنگِ»این عوامل    

 

 آن چگونه است؟ جرای؟ شیوه اباید انجام شود به چه دلیل Black Balance( عملیات 71

 Black ی هگزین انتخاببا . استفاده می شود Black Balanceتصویر از فرآیند  ی هبرای اصالح رنگ در نواحی تیر   

Balanceخودکیار فراینید   صیورت  شود و بیه  می ، دیافراگم لنز به طور خودکار تا انتها بسته Black Balance  انجیام 

 گیرد. می

 

 ؟چیست قدیمی ویدیوییبرخی دوربین های  در CTDM ی گزینهکاربرد ( 73

درسیت  انجام رنگ تصویر را ارزیابی کنیم و از  تادر اختیار نداریم  Vectorscopeکه مونیتور حرفه ای یا  مواقعیدر    

 CTDM  ی گزینیه  از قیدیمی وییدیویی  هیای   تیوانیم در برخیی دوربیین    می اطمینان یابیم، White Balance فرایند

دوربیین اطمینیان    سیاه و سیفیدِ ( Viseurنمایابِ)در  تصویر  توانیم از درست بودن رنگ می این گزینهاستفاده کنیم. با 

   .یابیم

 

این وضهعیت  ؟ برای اصالح ندارند( چرا تصاویر ثبت شده در نور فلورسنت غالبا رنگ صد در صد درستی 11

 تصویربرداری تعبیه شده است؟های  چه امکانی در برخی دوربین

، تصاویر ثبت شده در این نور اغلب ته رنگ اضافه ای دارند که برای اصیالح  است «گسسته»چون طیف نور فلورسنت    

گزینیه  این اصالح بیا  البته تعبیه شده است.  Color tintگزینه  و FL ی گزینهآن در برخی دوربین های تصویربرداری 

 قابل انجام است.نیز  R,G,B blackو  R,G,B gainهای 

 

اشهاره دارد و تغییهر آن    ویهدیویی تصویر  ی هبه کدام شاخص (Black level«)سیگنال سطح سیاهیِ»( 11

 بصری تصویر را چه تغییری می دهد؟ ی هجلو

تصیویر   ی هتییره تیرین ناحیی   سییگنال وییدیویی در   تیوان  گیر مقیدار    بییان  (Black level«)سیگنال سطح سیاهیِ»   

و در نتیجه ایین  شود نزدیک  «صفر ولت»صویر به ت ی هتیر نواحیتوان شود سطح  باعث می «سطح سیاهی»کاهش است.

 نیواحی  کیه  شود باعث می «سطح سیاهی»ش افزای .بازسازی شوند «جزئیاتبافت و بدون  ،سیاه مطلق» به صورت نواحی

 .ثبت شوند یتر بیشجزئیات بافت و و با تر  روشن، صویرت ی هتیر

 

توانهایی در  »ریورسال( و دوربین های تصویربرداری چه تفاوتی از حیث فیلم ( فیلم شیمیایی )نگاتیو یا 10

 ( دارند؟Dynamic range/Latitude«/پذیرش کنتراست ی هدامن»)«بازسازی درجات مختلف روشنایی

 ultra HDو HDدر دوربیین هیای   است. SD ییدوربین های ویدیوتر از  فیلم بیشدر « پذیرش کنتراست ی هدامن»   

 .یا گاه می توان گفت که اختالف از بین رفته است این اختالف بسیار کم شده است
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 شت؟داویر حاصله خواهد ااست تصرثیری بر کنتأچه ت« پذیرش کنتراست ی هدامن»( کاهش یا افزایش 19

 ویر حاصله می شود و بر عکس.افیلم یا دوربین باعث کاهش کنتراست تص« پذیرش کنتراست ی هدامن»افزایش    

 

 عبیه شده است؟ت Dynamic range قدارمچه امکاناتی برای تغییر  ویدیوهای  ( در دوربین13

 تعبیه شده است ازجمله:   Dynamic rangeدر دوربین های ویدیو گزینه های الکترونیک متعددی برای تغییر    

Master gamma, D.C.C, DL, Knee correction, Black level, Black stretch  

 

 را تغییر داد؟ «کنتراست تصویر»چیست و چگونه می توان از طریق نورپردازی « کنتراست( »11

بیه تفیاوت درخشیش     «یرگیی ت -کنتراست روشینایی »انواع زیادی دارد. به معنای تضاد یا تفاوت است و  «کنتراست»   

تیوان   مختلیف میی   «نسیبت هیای نیورپردازیِ   »ارک بیا تید   تصویر یا صحنه اشاره دارد. ی هناحیروشن ترین و تیره ترین 

   را تغییر داد.  «کنتراست تصویر»

 

 به چه معناست و چه رابطه ای با کنتراست دارد؟ (Light ratio)«نسبت نوری»( 16

اشیاره دارد و هیر قیدر     موضوعصحنه یا  نواحیترین  ترین و تاریک بازتاب نور از روشنمیزان به تفاوت  «ورینسبت ن»   

 تر خواهد بود. تر باشد، کنتراست بیش این نسبت بزرگ

 

 ؟داشته باشد وجود «نورپردازی برای فیلم» و« SDی نورپردازی برای ویدیو»باید بین چه تفاوتی ( 17

 «پذیرش کنتراسیتِ  ی هدامن»زیرا  ،تری صورت گیرد پایین« نسبت نورپردازی»باید با  «SDی نورپردازی برای ویدیو»   

  تر از فیلم است. کمSD یی ویدیوهای دوربین 

 

 تعیین می شود؟ یویژگی هایچه ( مقدار نور مورد نیاز در جریان نورپردازی هر صحنه با توجه به 11

میورد   دوربیین  گر حسحساسیت فیلم یا »ایجاد می شود بر اساس  مقدار نوری که در جریان نورپردازی در هر صحنه   

 تعیین می شود.« لنز مورد استفاده Optimumدیافراگم »و  (Sensitivity)«استفاده

 

شود که به جای استفاده از نور موجود در صحنه، صحنه  توصیه میها  ( به چه دلیل در بسیاری از موقعیت13

 متعدد نورپردازی شود؟به وسیله پروژکتورهای مختلف و 

 یی عبارتند از:ها موقعیتدالیل انجام نورپردازی در چنین    

رسییدن بیه    ؛Modelingکنتیرل   ؛خاص Moodایجاد  ؛کنترل مقدار عمق میدان ؛Optimum رسیدن به دیافراگمِ   

 . هویت بخشی به موضوع و ... ؛تر کامل یترکیب بند
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 چیست؟ (Hard light)«نور سخت»و  (Soft light)«نور نرم»( تفاوت 31

، «نیور سیخت  » کنید.  پهین و ناواضیح ایجیاد میی     ی ههایی بیا لبی   ین رو سایهدارد و از امنظم ، پرتوهایی غیر«نور نرم»   

یا به شکل منظم واگرا هستند( و یا به شکل منظم همگرا  ،یا موازی هستند« نور سخت» ی)پرتوهادارد منظم ایی پرتوه

عمیودی و افقیی    ی هزاویی  ازاگر این دو نوع نور را باشدت برابر و  کند. دقیق و تیز ایجاد می ی ههایی با لب و از این رو سایه

( بیشتری از موضوع را در تصویر پدییدار  Texture«)بافت»( و Depth«)عدبُ»، «نور سخت»به موضوع بتابانیم،  یمشابه

 می سازد.

 

 Low-key)«مایهه  -تاریهک نهورپردازی  »و  (High-key lighting)«مایه -روشننورپردازی »( تفاوت 31

lighting) چیست؟ 

بسییار  های  تون»های بازسازی شده در تصویر،  است که غالب تونای  نورپردازی به گونه ،«مایه -روشننورپردازی »در    

هیای   غالیب تیون  اسیت کیه   ای  نیورپردازی بیه گونیه    ،«مایه -تاریکنورپردازی »در  .د بودنخواه( Highlights)«روشن

 .د بودن( خواهShadows)«های تیره تون»بازسازی شده در تصویر، 

 

 روند؟ به چه دلیل به کار می هستند و هاییابزار هچ «رفلکتور»و  «دیفیوزر»( 30

 تبیدیل  «نیور نیرم  »را بیه   «نیور سیخت  »فیلتری نیمه شفاف است که  (Diffuserنور/ ی هفیلتر نرم کنند«)دیفیوزر»   

پراکنیده   ،نیمه شفاف با عبور از این فیلترِ «نور سخت»پرتوهای منظم . این فیلتر مقابل منبع نور نصب می شودکند.  می

سطحی است مینعکس کننیده کیه بوسییله آن      (Reflectorبازتابه/«)رفلکتور» می شود. (Soft«)نرم» ،نور می شوند و

رفلکتورهایی کیه   .کرد هدایتمنعکس و یا صحنه  وضوعمهای مورد نظر  نور را به بخشبخشی از پرتوهای منبع توان  می

 ( Soft«)نیرم » ،( دارند نور را در حیین انعکیاس  Soft reflector)«ق ناصافبراّ»( یا Matte reflector)«مات» سطحِ

و  د، تنها نور را هدایت میی کنی  د( دارShiny reflector«)ق و صافبراّ»اما نوع سوم رفلکتور که سطحی  ،هم می کنند

 .بر کیفیت نور تاثیری ندارد

 

چه تفاوتی بها ههم    «نور و دمای رنگ شدته بحساسیت »( چشم انسان و دوربین تصویربرداری از حیث 39

 دارند؟

 دمیای » بیا  همزمیان  وحتیی  سریع انطباق قابلیت چشم در ضمن،.استتر  چشم نسبت به دوربین در برابر نور حساس   

 W.Bانتخاب  ی هواسطه یا ب White Balanceیند اصویربرداری با فرت دوربین که حالی در ،دارد را مختلف های« رنگ

Preset  انطباق است.تنظیم و قابل معینی  «دمای رنگِ»تنها برای 

 

 است؟ نورپردازی کدام یک پروژکتور تیپیکالِاصلی های بخش ( 33

 ،«المیپ » ،«محافظ ی هشیش یا لنز» ،«آینه یا رفلکتور» عبارتند از: نورپردازی اصلی یک پروژکتور تیپیکالِهای بخش    

 «.Barn doors» و «Flood-Spot پیچ یا اهرم»
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در این نوع نهورپردازی بهه کهار    چه نورهایی و  شود به چه نوع نورپردازی گفته می «ترهنورپردازی پر»( 31

 رود؟ می

مهمتیرین   انسان اسیت.  ی هچهر ،نورپردازی موضوعِدر آن  به نوعی از نورپردازی گفته می شود که «نورپردازی پرتره»   

 .«نور جداکننده» و «نور پرکننده»، «نور اصلی»عبارتند از :  «نورپردازی پرتره»نورهای مورد استفاده در 

 

حاصل مهی   «نور اصلی»افقی موقعیت تغییر ارتفاع و  ی هبواسطکه « نورپردازی پرتره» انواع شیوه های( 36

 شوند چه نام دارند؟  

Front Lighting, Butterfly Lighting, Top Lighting, Down Lighting, Non-Central 

Lighting, Classic Lighting, Short Lighting, Broad Lighting, Side Lighting, Double Side-

Lighting, Side-Rear Lighting, Double Side-Rear Lighting, Rim Lighting, Back Lighting. 

    

 

 ؟نوری گفته می شودبه چه  (Key light)«نور اصلی»( 37

( نوری معینیی  ی ه، در نهایت به حالت )جلوچند منبع نور استفاده و سوژه یا صحنه ای را نورپردازی می کنیماز وقتی    

ییک منبیع نیور بیشیترین نقیش و تیاثیر را در ایجیاد        مواقع  اغلباما  ،می رسیم که همه نورها در خلق آن موثر هستند

 گفته می شود.« نور اصلی»نوری نهایی دارد که به آن  ی هجلو

 

 از چه نوری استفاده می شود؟« تصویرکنترل کنتراست »در فرایند نورپردازی برای ( 31

، «نیور پرکننیده  » استفاده می شیود.  (Fill light)«نور پرکننده» از تصویرکنتراست  کنترلِبرای  در فرایند نورپردازی   

و در نتیجیه کنتراسیت   ها  غلظت سایه تابانده می شود تا «نور اصلی»های حاصل از  به سایهاست که  (Soft«)نرم»نوری 

 دهد.  را کاهش 

 

 ؟می شوداستفاده  (Back light)«نور پشت»از  موضوع برایها  ( به چه دلیل در بسیاری از موقعیت33

عید  بُ»از پس زمینه و ایجاد توهمی از  موضوعجدا کردن  برای (Back light)«نور پشت»از  ها از موقعیتدر بسیاری    

 .می شوداستفاده  بعدیدر تصویر دو  عمق(«)سوم

 

 می شود؟ ایجاد گونهچ وتصویری است ه ( چSilhouette/)سیلوئت«ضد نور»( تصویر 111

 اگیر  زمینه تاریک و پس زمینه روشین اسیت.   پیش ،کنتراست است که در آنعدی و پر، تصویری دو بُ«نور ضد»تصویر    

 Dynamic)«دامنیه پوییایی  »اخیتالف روشینایی ایین دو بییش از      و پیش زمینه باشید  موضوعِاز تر  پس زمینه روشن

range ) اسیاس   بیر ...(  )دییافراگم، سیرعت شیاتر و   نیوردهی  انتخیاب تنظیمیات   در ضمن د و باشدوربین ویدیو فیلم یا

 آید.   دست میه ب «نور ضد»تصویر  صورت گیرد،زمینه  روشنایی پس
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 ؟داردتصویر  ی درآید و چه تاثیرات وجود میه چگونه ب «سایه»( 111

 ،عیدی برخیورد کنید   هیای سیه بُ   موضیوع بیه  متفاوتی  ی هزاویاز لنز دوربین  (ی ه)زاوی بجای تابیدن از موقعیتنور  اگر   

تکمییل   در تصیویر؛  هیا  موضوع و حجمسطوح ، بافت صحنه عدبُ آشکار ساختن ؛ایجاد کنتراست ایجاد می شود.« سایه»

متعیدد  ییا  بید شیکل   هیا   که سیایه  در صورتیدر تصویر است. « سایه»از جمله تاثیرات  فضاسازی و ترکیب بندی ی هجلو

 .خواهند داشتو تاثیر منفی در تصویر  منحرف خواهند کردموضوع اصلی باشند توجه مخاطب را از 

 

 تعبیه می شود؟ «الکترونیک نمایاب»( به چه دلیل در دوربین های تصویربرداری 110

)قبل از ضبط، حیین ضیبط و پیس از ضیبط(      کنتراست، رنگ و نوردهی ی از ویژگیهای تصویر نظیرِکنترل دقیق برخ   

 ممکن خواهد بود. «الکترونیک (ویزورنمایاب )»تنها با 

 

 کدامند؟ ویدیودوربین  «الکترونیکِ( ویزور) نمایاب»اصلی ( بخش های 119

 عبارتند از: ویدیودوربین  «الکترونیکِ( ویزور) نمایاب»اصلی بخش های    

   Eye piece  ،Diopter ، گزینه های تنظییم   نمایشگر ویزور ی هصفح های تنظیم گزینهگر ویزور،  نمایش ی هصفح(

Contrast , Brightness , Peaking ،)تالی و ... المپ . 

 

 ؟کدامند ویدیودوربین  الکترونیکِ( ویزور) نمایاب نمایشگرِ ی صفحه های تنظیم گزینه( 113

 این گزینه ها عبارتند از:   

   Peaking  : فوکیوس کیردن   »این گزینه برای ارزیابی دقیق فوکوس تصویر است که انجام دقیق تر و سریع تر فرایند

 سازد.را ممکن می « تصویر

   Brightness  : تعبیه شده است. نمایشگر ویزور ی هصفح برای تنظیم روشناییاین گزینه 

   Contrast  : تعبیه شده است. نمایشگر ویزور ی هصفحکنتراست برای تنظیم این گزینه 

 

 ؟چیستدر دوربین های تصویربرداری  Tally المپ( دالیل تعبیه 111

ییاقتن  آگیاهی  همچنین بیرای  و  بازیگر از زمان شروع و پایان ضبط ومجری تصویربردار، آگاهی یافتن این المپ برای    

 .تعبیه شده است (زند میچشمک  Tally المپتصویربردار از ایرادهای عملکردی دوربین )در این حالت 

 

 دارند؟ معناییچه  Over scanو  Safety zone حِاصطالدو ( 116

   Safety zone گیرنیده  ی هسیلوبو دریافت از فرستنده است که پس از فرآیند ارسال ویدیویی تصویر  قاب بخشی از ،

درصید از چهیار طیرف قیاب      19)حدود تصویر قاب بخشی از  Over scan. دیده خواهد شد  تلویزیون ی هبر روی صفح

  .دیده نمی شود  تلویزیون ی هبر روی صفحمی شود و بر حذف ارسال و دریافت یند است که طی فرآتصویر( 
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117 )Color Bars  ؟  چه کاربردی داردچیست و 

یان، سبز، ماژنتا، قرمز، آبی و سیاه است کیه بیه عنیوان    های سفید، زرد، س استاندارد شامل رنگ ی، سیگنال«بارزکالر »   

کیار میی   ه بی « مانیتور تصویر»و « نمایاب الکترونیک»تصویر نظیر  نمایشگرهایاعتماد برای کالیبره کردن سیگنال قابل 

نیز ضیبط میی شیود تیا هنگیام نمیایش تصیویر، مرجیع          «کالربارز»معموال همراه با تصویر، یک پالن چند ثانیه ای  رود.

 آن بتوان نمایشگر را کالیبره نمود.  ی هنداردی وجود داشته باشد که بوسیلاستا

 

 ؟با چه فرکانسی استفاده می شود ،سیگنال صوتی چه های صوتی ازکردن دستگاه ( برای کالیبره 111

ییک  »فرکانس آن، استفاده می شود که  «میل هرتز»سیگنالی صوتی به نام  برای کالیبره کردن دستگاه های صوتی از   

 .است (KHZ 1«)کیلو هرتز

 

 ؟می شودتولید چگونه  «صدا»( 113

مولکول هیای  جابجایی  .شود می تولیدهوا  هر محیط مادی از جمله مولکول های مولکول هایدر اثر جابجایی « صدا»   

   صورت می گیرد. در اثر لرزش ابزارهای مکانیکی یا تارهای صوتیهوا 

 

د و این دامنه به چنهد بخهش تقسهیم مهی     را دارها  ( گوش انسان توانایی ادراک چه دامنه ای از فرکانس111

 ؟شود

 این دامنه به پنج بخش تقسیم می شود: کند.می ک ادرارا  KHZ 20تا  HZ 20فرکانس از  اصواتی گوش انسان   

Low frequency(20Hz-500HZ), Lower mid-frequency(500HZ-1KHZ), Mid 

frequency(1KHZ-5KHZ), Upper mid-frequency(5KHZ-8KHZ), High frequency(8KHZ-

20KHZ) 

 

 ؟نوع دستگاهی استچه  «میکروفن»( 111

 .کند میتبدیل  «انرژی الکتریکی»به را  «انرژی صوتی» نوعی دستگاه مبدّل است که« میکروفن»   

 

 ؟وجود دارد« پذیرش صدا ی هزاوی»و  «ساختار» به لحاظمیکروفن  چند نوع( 110

میکیروفن  : میکروفن ذغالی، میکیروفن خیازنی، میکیروفن مغناطیسیی،     عبارتند از« ساختار» به لحاظانواع میکروفون    

دو جهتیی،  میکیروفن  همه جهتی، میکروفن : عبارتند از« پذیرش صدا ی هزاوی» به لحاظانواع میکروفون  .و ...  کریستالی

   .و ...  کاردیوئیدهایپرمیکروفن کاردیوئید، میکروفن 
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 ؟چه کاربردی دارد Phantom power(+48v) ی هگزین( 119

ن بتوانید بدرسیتی عمیل    وجریانی الکتریکی شارژ شود تا ایین نیوع میکروفی    ی هباید بوسیل «خازنی نومیکروف»خازنِ    

  Phantom power(+48v)د یا جریان می تواند از باطری تامین شون خازنی وکند.جریان الکتریکی مورد نیاز میکروف

    ن القا شود.وبه میکروفن به آن متصل است واز دوربین یا میکسری که میکروف

 

 چه صدایی است؟« Distort صدای» ؟چیست «شدت صدا»گیری  ( واحد اندازه113

صیدای دچیار   »را اسیتاندارد  صدای ضبط شده با شدت بییش از  است.  («dB)دسی بل»، «صداشدت »واحد سنجش    

 ند.ناممی  «Distort صدای»یا بطور خالصه « ( شدهDistortionاعوجاج )

 

 ؟انجام دادتوان  می آنبرای کاهش چه اقداماتی هنگام صدابرداری و است چه صدایی  «نویز»( 111

نزدییک کیردن   »، «پیذیرش بسیته   ی هبیا زاویی   یاسیتفاده از میکروفنی  » .می نامنید « نویز»را  صدای ناخواستهنوع هر    

در میی شیود.   باعیث کیاهش نیویز     «صدای در حیال ضیبط  سطح( / Level)لوِکاهش لِ»و سپس  «موضوعمیکروفن به 

 ی هبیا گزینی  میکیروفن باشید،   ناشی از اختاللی در یا  صدا ی ههای انتقال دهند شکال در کابلا ازصورتی که نویز حاصل 

Mic NR می توان آن را حذف کرد یا کاهش داد. 

 

چنهدان   سر و صدای خیابان صدای فردی را به گونه ای ضبط کرد کهخیابانی شلوغ چگونه می توان در ( 116

 ؟شنیده نشود

اسیتفاده  »، «نزدیک کردن میکروفن به فیرد »، «بلند حرف زدن فرد» :انجام شودزمان چهار اقدام  همبرای این منظور باید    

   .«ی در حال ضبطصداسطح( / Level)لوِکاهش لِ»و  «پذیرش محدود یاز میکروفنی با زاویه

 

 وجود دارد؟چه امکاناتی برای حذف صدای باد صدای باد چه فرکانسی دارد؟ ( 117

اسیتفاده میی   ن( وی میکروفی )پوششی اسفنجی بیر رو برای حذف صدای باد از بادگیر فرکانس پایینی دارد. صدای باد    

  Mic low cut گزینیه نظیر  برخی امکانات الکترونیکاستفاده از و در صحنه استقرار میکروفون  یهنحو در ضمنشود. 

  است. مؤثرنیز در این زمینه  Windیا 

 

 ؟داردبر صدای اصلی  یچه تاثیر Windیا   Mic low cut ی گزینهاستفاده از ( 111

و صیدای اصیلی    های پایینِ بخشی از فرکانسباعث حذف ممکن است  Windیا   Mic low cut ی هاستفاده از گزین   

 کیفیت صدای اصلی شود. کاهش

 

 ؟ه صدایی استچ «صدای آمبیانس»( 113

 سزایی دارد.ه صحنه است و در فضاسازی صوتی نقش ب ی هصدای زمین ،«صدای آمبیانس»   
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 د؟نگذار ثیری بر تصویر میأچه ت «های اپتیکیفیلتر»( 101

بیر نیوردهی تصیویر، بیا     شدت نیور   نور بر رنگ تصویر، با تغییرِ های(«طول موج») طیف با تغییرِ «ی اپتیکیفیلترها»   

کنتراسیت  وضیوح و  آرایش و مسیر حرکت پرتوهای نیور بیر    با تغییرِبصری تصویر،  ی ههای اپتیکی بر جلو شاخصه تغییرِ

 تصویر اثر می گذارند.

 

 چیست؟« ضریب فیلتر( »101

کاهنید کیه    از مقدار نور ورودی به دوربین میکنند و در نتیجه  حذف میجذب و ترها بخشی از طیف مریی را اکثر فیل   

ه بی  Anti UV فیلتیر  شیود.  بیان می (Filter factor)«ضریب فیلتر»نام ه ضریبی ب به صورتنور  مقداراین کاهش در 

که هیچ طول میوجی را حیذف    Star اثر نمی گذارد یا فیلترتصویر نیز بر نوردهی  ،دثیر ندارأی تیدلیل اینکه بر طیف مر

ضیریب  » و درنتیجیه،  نیسیت  میؤثر تصیویر  د نیز بر نیوردهی  ده ر آرایش پرتوهای نور تغییراتی مید فقطبلکه  ،ندک نمی

 است. 1.0چنین فیلترهایی در « فیلتر

 

 روند؟ کار میه برداری سیاه و سفید ب در عکاسی و فیلمطور اختصاصی ه ب( چه فیلترهایی 100

کنتراسیت و فیلترهیای    ی هتصیحیح کننید   فیلترهای عبارتند از:برداری سیاه و سفید  عکاسی و فیلمفیلترهای مختصّ    

 .کنتراست ی هتغییر دهند

 

 کار می روند؟ه عکاسی، فیلمبرداری و تصویربرداری رنگی بدر ی صبه طور اختصا( چه فیلترهایی 109

فیلترهیای تبیدیل دمیای رنیگ، فیلترهیای      رنگیی عبارتنید از:    برداری و تصویربرداری فیلم ،عکاسیفیلترهای مختصّ    

 .فیلترهای تقویت رنگو  ، فیلترهای افکتیو رنگیفیلترهای جبران رنگتصحیح دمای رنگ، 

 

عکاسهی، فیلمبهرداری و   »ههم در  و  «سهیاه و سهفید   بهرداری  عکاسی و فیلم»در هم ( چه فیلترهایی 103

  کاربرد دارند؟ «رنگیتصویربرداری 

معیروف   گوینید.  می« کاربرد مشترک»فیلترهای  ،کاربرد دارند« رنگی»و « سیاه و سفید»ی  هبه فیلترهایی که در هر دو حوز   

 ی کاهنیده  فیلترهیای وضیوح،   ی کاهنیده  فیلترهیای ، فیلتر پیوالریزه،  NDفیلتر  عبارتند از:« کاربرد مشترک»فیلترهای ترین 

 ویژه و ... . ی جلوه فیلترهایی، موثر بر طیف نامری فیلترهای(، Protective filtersمحافظ ) فیلترهایکنتراست، 

 

 تقسیم می شوند؟ نوعبه چند  «کاربریمحل »( فیلترها از حیث 101

فیلترهیایی کیه جلیو ییا     فیلترهای مخصوص دوربیین ) » :تقسیم می شوند نوع دوبه  «کاربریمحل »فیلترها از حیث    

)فیلترهایی کیه جلیوی منیابع     فیلترهای مخصوص نورپردازی» و «(Camera filtersپشت لنز دوربین نصب می شوند/

 .«Lighting filtersنور یا روی شیشه پنجره ها نصب می شوند/
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 تقسیم می شوند؟ نوعبه چند  «جنس» به لحاظ( فیلترها 106

 .ای شیشهفیلتر و  «پلیمری»یا « تاتیسِاَ»فیلتر ، ژالتینیفیلتر  :تقسیم می شوند نوع سهبه  «جنس» به لحاظفیلترها    

 

 ؟پرکاربرد هستند برداری و تصویربرداری عکاسی، فیلمموثر بر طیف نامریی در  فیلترهایاز  یک کدام( 107

بییرداری و  عکاسییی، فیییلمدر پرکییاربردترین فیلترهییای مییوثر بییر طیییف نییامریی   IR-cutو  Anti-UVفیلترهییای    

 هستند. تصویربرداری

  

 ؟انواع رایج آن در ویدیو کدام استچیست و  (Aspect ratio«)تصویر نسبت ابعاد قابِ»( 101

در وییدیو   راییج  ابعادِهای  ند. نسبتنام می« تصویر نسبت ابعاد قابِ»آن را  ارتفاعتصویر به  قابِ عرض ی هنسبت انداز   

 هستند. 16:9و  4:3

 

 به چه معناست؟   (Composition)ترکیب بندی تصویر»( 103

به منظور هدایت نگاه بیننیده بیه    ،استدرون قاب تصویر  ،عناصر ی هآگاهانانتخاب و چیدمان فرایند ، «ترکیب بندی»   

 .ایجیاد حسیی خیاص در مخاطیب     ییا ( یا برای انتقال ایده Center of interest/توجه ی ه)نقط تصویربخش خاصی از 

 .است)چیدمان( «Arrangement»و  )قاب بندی(«Framing» ی همرحل دو شامل« ترکیب بندی»

 

بهه   Backgroundو  Head room ،Look room ،Negative space ،Foregroundاصطالحاتِ ( 191

 چه معنا هستند؟

   Head room (فضای منفی باالی سر:) باالیی قاب تصیویر/   ی هتا لببازیگر  باالی سر ی هفاصلLook room   فضیای(

 قیاب بخشیی از   :(قاب )فضای منفیِ Negative space/ بازیگردر امتداد نگاه یا صورت فضای منفی  :منفیِ جهت نگاه(

 تصویر ی هپس زمین : Background/ تصویر ی هپیش زمین : Foregroundباشد/ که توسط سوژه اصلی اشغال نشده 

 

 ؟کدامند ماهای مختلفبه اندازه نمربوط ( اصطالحات 191

E.LS:Extreme Long Shot                                                                       /L.S:Long Shot /

F.S:Full Shot/M.F.S:Medium Full Shot/M.S:Medium Shot /M.C.U:Medium Close Up /

C.U:Close Up/E.C.U:Extreme Close Up /B.C.U:Big Close Up /T.C.U:Tight Close Up 

 

 به چه نوع نماهایی اشاره دارند؟ Insert و  Over The Shoulder ، P.O.V اصطالحاتِ( 190

   Insert (نمای الیی): نمیای  »، گییرد  ی اصیلی قیرار  هابلکه بین نما شود،که نمای اصلی محسوب ن نمای بسته از اشیا

نمایی است که دوربین به جای چشم بازیگر قیرار میی گییرد و     (:دید ی هنمای نقط) P.O.V/ .نامیده می شود« اینسرت

نمیایی اسیت کیه از دو فیرد      (:نمای از روی شانه) Over The Shoulder/ او نشان می دهد. «زاویه دید»صحنه را از 

 .شودمی فرد دوم نشان داده  ی هچهرفرد اول،  ی همی شود، به گونه ای که از پشت شانقرار گرفته روبروی هم ثبت 
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 به کدام زوایای دوربین اشاره دارند؟    High Angle و  Eye Level  ، Low Angle( اصطالحات199ِ

   High Angle (ی رو به پایین زاویه:) درجیه بیاالتر    40 تا 20آید که دوربین  می دسته زمانی ب ،دوربین ی این زاویه

درجه  60تا  50است که دوربین  Very High Angleآن  ی قرار داشته باشد. حالت اغراق شده چشم بازیگر از سطحِ

آیید کیه    می دسته زمانی ب ،دوربین ی این زاویه(: رو به باال ی زاویه) Low Angle /.قرار می گیردباالتر از سطح چشم 

 Very Low Angleآن  ی قرار داشته باشد. حالت اغیراق شیده   چشم بازیگر از سطحِتر  درجه پایین40 تا  20دوربین 

هرچنید   (:چشم هم ترازِ ی زاویه) Eye Level/ .قرار می گیرداز سطح چشم تر  درجه پایین 60تا  50است که دوربین 

به جیای هیم   دوربین اما زمانی به شکل دقیق حاصل می شود که  ،نامیده می شود« هم تراز چشم»دوربین،  ی هاین زاوی

 گویند.   مینیز  Chest Levelبه آن رو  از این ،بازیگر باشد ی قفسه سینه هم سطحِارتفاع بودن با چشم، 

 

 یک از اعضای گروه تولید است؟ کدام ی هبرعهدانجام آن به چه معناست و  (Decoupage«)دکوپاژ»( 193

، «نمیا  ی انیدازه » متفیاوت بیه لحیاظِ   صحنه بیه نماهیایی    فرایند تقسیم رویداد ،(/تقطیع نماDecoupage«)دکوپاژ»   

 .کارگردان است ی هبر عهد« دکوپاژ»انجام  .است و ... «نوع حرکت دوربین»، «میزانسن»، «دوربین ی زاویه»

 

 شود چیست؟ دکوپاژ هر نما ذکر می ی هکه در برگ( مهم ترین اطالعاتی 191

 ی شیماره  ،صحنه ی شمارهسکانس،  ی شمارهعبارتند از:  شود ی دکوپاژ هر نما ذکر می مهم ترین اطالعاتی که در برگه   

)طراحیی حرکیات   لنیز، میزانسین   کیانونی   ی هفاصیل دوربیین،   افقی و عمیودی  ی نما، حرکت دوربین، زاویه ی ، اندازهنما

یی کیه همزمیان بیا نمیایش نمیا      دییالوگ هیا  افکت های صوتی و  جود در نما،مو (آکسسوار) یاشیا ،(ربینبازیگران و دو

  و ... . شنیده خواهد شد

 

 وجود دارد؟ «یند تدوینافر»و  «دکوپاژفرایند »( چه ارتباطی بین 196

ی طراحیی  هیا بعد این نما ی ه. در مرحلد، رویداد صحنه به نماهای متفاوت تقسیم )تقطیع( می شو«فرایند دکوپاژ»در    

متصیل میی کننید تیا     را بیه هیم    فیلمبرداری شده هاینما ، این«تدوینفرایند »در  و سپس فیلمبرداری می شوند شده

 .کلیّت رویداد صحنه متناسب با نظر کارگردان بازنمایی شود

 

 به چه معناست؟ «میزانسن»اصطالح ( 197

رخ  قیاب تصیویر  ی آنچیه درون   به مجموعیه  است و« قرار دادن در صحنه»به معنای  (،Mis-en-scene«)میزانسن»   

 شود. حرکت بازیگران گفته می دوربین وحرکت  ی ویژه نحوهه ب ،دهد می

 

 ؟به چه معنا هستند (Sequence«)سکانس»و  (Scene«)صحنه»، (Plan«)نما» اصطالحاتِ( 191

 «ترانزیشین »فاصل دو  در حدّ تصویر پیوسته ،«نما»ند. نام می (Plan«)نما»فیلم را  ی دهنده ترین واحد تشکیل کوتاه   

(Transition / ،نظییر   بیه جلیوه هیایی   « انتقالی ی هجلو»به معنای ترانزیشنCut ،Dissolve ،Fade in&out ... و 

 یمی  (Scene)«صیحنه »دهنید،   ه در یک مکیان و در ییک زمیان رخ میی    ک نماها ای از به مجموعه .است( گفته می شود
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کننیید،  فصییل معینییی از رویییداد را روایییت مییییییا دارنیید کییه اشییتراک موضییوعی هییا  ای از صییحنه مجموعییهبییه  .گوینید 

 گویند. می (Sequence)«سکانس»

 

 گیرد؟ به چه دلیل صورت می اننگاه بازیگر تداوم جهتحفظ ( رعایت خط فرضی و 193

تیداوم جهیت نگیاه    »رعاییت میی شیود و    « خیط فرضیی  »، برهم نخیورد   رافیای صحنهر بیننده از جغکه تصوّ نآبرای    

 .حفظ می شود« بازیگران

 

 به چه معنا هستند؟ Fade out و  Cut  ,Wipe ,Dissolve Fade in, اصطالحاتِ( 131

   Cut (ُرشب )و لحظیه ای نمیایی بیه نمیای دیگیر./      تبیدیل ناگهیانی   نما یا به عبیارتی  دو  ی : اتصال سادهDissolve 

/ دوم. نمیای زمیان   هیم  و اول و ظهیور تیدریجی   نمیای به یکدیگر با افول تدریجی  نماتغییر تدریجی دو  : (گدازی همدر)

Wipe (جاروب) :  تصویر.قاب ارتفاع و ...  ،از طریق جاروب گرافیکی در عرض نماتبدیل دو /Fade in   ظهور تیدریجی :

 .: افول تدریجی تصویر به سیاهی Fade out./ تصویر از سیاهی

 

 ت دوربین اشاره دارند؟به چه نوع حرک Tiltو  Pan ( اصطالحات131ِ

   Pan محور ثابت راست حولِ : گردش دوربین به سمت چپ یا /.Tilt : دوربین به سمت باال ییا پیایین حیولِ    چرخش 

 .محور ثابت

 

130 )Travelling  چه نوع حرکتی است و چه تفاوت بصری با حرکتPan دارد؟ 

   Travelling، ِدر حرکت متحرک است.موضوع  حرکت دوربین در عرض صحنه یا همراه و به موازاتPan، « ی زاوییه 

 بیه میوازاتِ   تراولینیگِ »حرکت تراولینیگ، بیویژه   اما در  ،کند تغییر می اغلب «نما ی اندازه»و  «موضوعدوربین نسبت به 

 ماند. بدون تغییر می ی نما و اندازهموضوع دوربین نسبت به  ی زاویه ،«موضوع

 

 چیست؟ Track inو  Zoom in حرکاتو تشابه  ( تفاوت139

. ویژگیی هیای   افزایش میی یابید   کانونی لنز ی فاصله دوربین تا صحنه ثابت است و ی هفاصل ،«Zoom in حرکت»در    

مییان  حذف بخش قابل تیوجهی از  کاهش عمق میدان، افزایش بزرگنمایی موضوع در تصویر،  حرکت عبارتند از:نوع این 

  .تصویر پرسپکتیودور، ثابت ماندن  ی هفاصلاز  موضوع، احساس دیدن تصویر ی پس زمینهزمینه و 

ویژگیی هیای ایین نیوع      .است و دوربین به صحنه نزدیک می شودثابت  کانونی لنز ی فاصله ،«Track in حرکت»در    

پیس  میان زمینیه و   ی ازناچیزبخش حذف کاهش عمق میدان،  افزایش بزرگنمایی موضوع در تصویر، حرکت عبارتند از:

 .تصویر شدن پرسپکتیوتر  نزدیک، عمیق ی هفاصلاز  موضوع، احساس دیدن تصویر ی زمینه

 

 ؟به چه معناست Reframing ( اصطالح133ِ

کند  تغییر میدر حین ضبط  ،دوربینحرکت حرکت موضوع یا  ی هبه واسط ،قابداخل موضوع یت در مواقعی که موقع   

قیاب  . بیه ایین تغیییر )   صورت گیرد «بندیب اق»زمان در  تغییراتی هم «تصویر ترکیب بندی»برای حفظ ساز و کار  باید
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ییا  « تصیحیح قیاب  »به معنیای  )« Reframing» انجام می شود، Tiltو  Pan( که اغلب با حرکات خفیف بندی مجدد

   .می گویند («کادر اصالح»

  

 ؟چیست Tiltبا حرکت  Craneحرکت تفاوت بصری ( 131

حرکت اما در  ؛کند دی دوربین نسبت به صحنه تغییر میعمو ی و تنها زاویه است ارتفاع دوربین ثابت ،Tiltدر حرکت    

Crane، عمودی و افقی دوربین نسبت به صحنه ثابت یا متغیر باشد. ی کند و ممکن است زاویه ارتفاع دوربین تغییر می 

 

 آن را بهتر انجام داد؟با چه لنزی می توان  چه کاربردی دارد و ؟حرکتی است هچ Swish pan( حرکت 136

مالً کشییده و  ای که تصیویر کیا   به گونه ،است حرکت پَنِ پرسرعت(، / پَنِ شالقیبسیار سریع نِپَ«)Swish panحرکت »   

 ی هاتصیال سیاد  دو نما که . برای اتصال انجام دادمی توان تر به Tele photo لنزحرکت را با این . غیرقابل تشخیص باشد

بسییار  اتصال دو صحنه با موقعیت مکیانی  برای  ،برای القای حس گذر زمان ،همراه خواهد بود (Jump«)پرش»آن دو با 

 شود. استفاده می Swish panاز  متفاوت، برای القای ریتمی جعلی به فیلم و موارد دیگر

 

 کدامند؟ «دوربین روی دست»در حالت دوربین  ی هابزارهای مکانیکی پایدار کنند( 137

Grip shoulder, Fig rig , … . 

 

از چه لنهزی و  « دوربین روی دست»حالت در یا افزایش وضوح تصویر دوربین های ( برای کاهش لرزش 131

 ؟کردتوان استفاده  تنظیمات دوربین میاز کدام گزینه ها و 

 Wideمیی تیوان از لنیز     «دوربیین روی دسیت  »حالیت  در یا افزایش وضوح تصویر دوربین های برای کاهش لرزش    

angle ،ی هگزین Stabilizer Optical/Electronic استفاده کردنرمال تر از  سرعت شاتر سریع و. 

 

 ؟  هایی دارد چه ویژگی HMIپروژکتور ( 133

کند و نیور آن کلیوینی معیادل     یق تخلیه الکتریکی، نور ایجاد می( از طرArc پروژکتور یا به عبارتی) HMIپروژکتور    

از پروژکتور تنگستن  تر بیشبرابر  3.5تا  3مقدار نور خروجی آن  در ضمنکلوین( دارد و  ی هدرج 9399تقریبا نور روز )

 است. [این دو نوع پروژکتور (واتتوان خروجی )با فرض برابر بودن ]

 

 خانگی چقدر است؟ المپ فلورسنتنور  (کلوین«)دمای رنگ»( 111

طیور  ه بی را )کلیوین(  «دمای رنگ»ایجاد می کند، مفهوم  «طیف گسسته»خانگی، نوری با  المپ فلورسنتکه  از آنجا   

 Correlated color)«دمییای رنییگ تقریبییی»از مفهییوم  بییه کییار بییرد و در نتیجییه،بییرای آن نمییی تییوان مطلییق 

temperature)  با نور متمایل به آبی )معروف به المپ مهتابی( خانگیهای  فلورسنتاغلب استفاده می شود. برای آن 

 .   هستنددرجه  3999 تقریبیِ (کلوین«)دمای رنگ» دارای



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «های تستی  پرسش» 
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پرسش ها مربوط به  ی بخش عمده طراحی شده است.« خودآزمایی»این مجموعه پرسش تستی به منظور ]   

بهر مبنهای سهایر مباحهث عکاسهی، فیلمبهرداری،        نیهز مطالب ارائه شده در این کتاب هستند و تعهدادی  

 [تصویربرداری و نورپردازی طراحی و ارائه شده اند.

 

 است؟تر  غیرطبیعی (Modeling)«برجسته نمایی چهره»یک از شیوه های نورپردازی چهره،  ( در کدام1

 Front Lightingالف( 

 Side Lightingب( 

 Top Lightingج( 

 Down Lightingد( 

 

 چگونه نوری است؟« شمع نور( »0

 الف( نوری است با کلوین باال

 ب( نوری است هارد

 ج( نوری است پوالریزه

 د( هر سه گزینه

 

آن چگونهه خواههد    حاصل از تصاویر ،تر باشد بیش( Dynamic range)«دوربین دامنه پویایی»( هر قدر 9

 بود؟

 بیشتر« نوردهی»با الف( 

 کمتر« نوردهی»با ب( 

 ترج( پرکنتراست 

 د( کم کنتراست تر

 

 ( کدام گزینه درست است؟3

 خواهند بودتر  روشنها  تر باشد، سایه بزرگ« نسبت نورپردازی»الف( هر قدر 

 تر خواهد بود تر باشد، کنتراست تصویر بیش کوچک« نسبت نورپردازی»ب( هر قدر 

 شود می« نسبت نورپردازی»باعث افزایش ج( حذف نور پرکننده 

 را کاهش داد «نسبت نورپردازی»باید  Low-Keyد( در نورپردازی 
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   ؟نداردثیر أ)غلظت( سایه های تصویر ت«تیرگی»میزان  بریک از موارد  ( کدام1

 Fill Lightالف( 

 Auto Kneeب( 

 Master Blackج( 

 Black Stretchد( 

 

دیافراگم بر نهوردهی  چند استاپ بازکردن  ی هبه انداز dB 48+به میزان  Electronic gain ( استفاده از6

 گذارد؟ میثیر أتصویر ت

 استاپ 3الف( 

 استاپ 3ب( 

 استاپ 8ج( 

 استاپ 13د( 

 

 ؟نادرست است« گین الکترونیک» ( کدام گزینه در خصوص7

 باعث کاهش کنتراست تصویر می شود «مثبتالکترونیک گین »الف( استفاده از 

 شود شدن تصویر مینویزی یجه و در نت «نسبت سیگنال به نویز»باعث کاهش  «مثبتالکترونیک گین »ب( استفاده از 

 است مؤثریک استاپ بازکردن دیافراگم بر نوردهی  ی هبه انداز dB 6+به میزان  «الکترونیکگین »ج( افزایش 

 ویژه که امکان و فرصت نورپردازی وجود ندارد باید بهره گرفت مواقعتنها در  «مثبتالکترونیک گین »د( از 

 

 است؟ مؤثرمعادل یک استاپ بازکردن دیافراگم بر نوردهی « گین الکترونیک»( چند واحد افزایش 1

 dB 3 +الف( 

 dB 6 +ب( 

 dB 9 +ج( 

 dB 12 +د( 

 

 گذارد؟ ثیر میأنوردهی تصویر تبستن دیافراگم بر چند استاپ  ی هبه انداز ND 1.2( استفاده از فیلتر 3

 استاپ 3الف( 

 استاپ 2ب( 
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 استاپ 3ج( 

 استاپ 13د( 

 

 است؟تر  های زیر تیره«تون»یک از  ( کدام11

 Shadowالف( 

 Mid-Toneب( 

 High Lightج( 

 Specular High Lightد( 

 

برای انتخاب دیافراگم مناسب از کدام مهورد   ،( به هنگام تصویربرداری از چهره هنرپیشه ای سفید پوست11

 ؟کردباید استفاده 

 Zebra 40%الف( 

 Zebra 55%ب( 

 Zebra 70%  ج(

 Zebra 100%د( 

 

 چه کاربردی در دوربین تصویربرداری دارد؟ Zebra( الگوی 10

 الف( کنترل وضوح تصویر

 ب( کنترل رنگ تصویر

 ج( کنترل نوردهی تصویر

 د( هر سه گزینه

 

و  «تخهت »ه چهره او در تصویر کامالً ای کامالً تمام رخ روبروی دوربین نشسته است، برای آنک هنرپیشه( 19

 دیده شود، نور اصلی را باید از کدام جهت به چهره تاباند؟« عریض» در ضمن

 الف( از روبرو

 ب( از کنار

 ج( از باال

 د( از پایین
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کهاهش  « تصهویر  کنتراسهت »و « در تصویر موضوعبافت »، «عمق صحنه در تصویر»زمان  ( برای آنکه هم13

 از کدام نور باید استفاده کرد؟ ،یابد

 Key Lightالف( 

 Fill Lightب( 

 Back Lightج( 

 Background Lightد( 

 

 روز آفتابی چگونه است؟ در« نور روز»در روز ابری نسبت به « نور روز( »11

 است تر«سافت»الف( 

 پایین تری دارد «کلوین»ب( 

 است تر«هارد»ج( 

 د( گزینه های ب و ج صحیح است

 

16 )«Optical flare» ثیری بر تصویر دارد؟أچه ت 

 دهد الف( وضوح تصویر را افزایش می

 دهد میافزایش تصویر را اشباع رنگ های ب( 

 دهد ج( کنتراست تصویر را افزایش می

 دهد د( کنتراست تصویر را کاهش می

 

 کند چه نام دارد؟ را روشن می موضوعری که حاشیه های ( نو17

 Eye Lightالف( 

 Rim Lightب( 

 Hair Light ج( 

 Kicker Light د( 

 

اگر برای ثبت مجهدد همهان پهالن از     ایم. کردهثبت  5.6ثانیه و دیافراگم  1/60( پالنی را با سرعت شاتر 11

 «نهوردهی » ،تها ایهن دو برداشهت    بایهد برگهزینیم  چه دیافراگمی  کنیم،ثانیه استفاده  1/500سرعت شاتر 

 مشابهی داشته باشند؟

 16الف( 
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 11ب( 

 2ج( 

 2.8د( 

 

ی بهردار  فیلمفریم در ثانیه  10 درجه باشد و با سرعتِ 31ی بردار فیلمدوربین « شکاف شاترِ ی هزاوی»اگر ( 13

 کنیم، زمان نوردهی هر فریم چقدر خواهد بود؟

 ثانیه 1/12الف( 

 ثانیه 1/24ب( 

 ثانیه 1/48ج( 

 ثانیه 1/96د( 

 

ویر غییری در نهوردهی تصه  چه ت ،ثانیه تغییر دهیم 1/1000ثانیه به  1/60( اگر سرعت شاتر دوربین را از 01

 شود؟ ایجاد می

 یابد مقدار قبل کاهش می 1/4ویر به الف( نوردهی تص

 یابد ویر چهار برابر افزایش میدهی تصب( نور

 یابد مقدار قبل کاهش می 1/16ویر به نوردهی تصج( 

 یابد ویر هشت برابر افزایش میردهی تصد( نو

 

بهرای   .ایم ی کردهبردار فیلم 5.6فریم در ثانیه و دیافراگم  03درجه، سرعت  111شاتر  ی ه( پالنی را با زاوی01

ایم. حهال از   ثانیه را انتخاب کردهفریم در  10درجه و سرعت  31شاتر  ی هزاوی ،هنحاز همان صثبت پالن دوم 

 مشابهی داشته باشند؟ «نوردهی»استفاده کنیم تا این دو پالن  بایدچه دیافراگمی 

 5.6الف( 

 4ب( 

 2.8  ج(

 8د( 

 

 است؟تر  زیر، بستههای  یک از دیافراگم ( کدام00

 4الف( دیافراگم 

 5.6ب( دیافراگم 
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 8ج( دیافراگم 

 11د( دیافراگم 

 

 خواهد شد؟ «کنتراست تصویر»یک از اقدامات زیر باعث افزایش  ( کدام09

 «نسبت نورپردازی»الف( کاهش 

   (Black Level)«سیگنال سطح سیاهی»ب( پایین آوردن 

 Optical flareج( افزایش مقدار 

 استفاده از دیافراگم های بسیار بستهد( 

 

 ؟نادرست است( کدام گزینه 03

 حاصل می شود «تصویر سیلوئت» ،پیش زمینه کامالً تاریک باشد موضوعِپس زمینه روشن و اگر الف( 

 )عمق( فوق العاده کم استعد سوم، بُ«تصویر سیلوئت»ب( در 

 است کنتراستکم ، «تصویر سیلوئت»ج( 

 ماند زمینه پنهان می پیش موضوعِ، هویت «تصویر سیلوئت»در  د(

 

 افتد؟ کمتر باشد چه اتفاقی می «نور اصلی»به نسبت  «کنندهرنور پ»( هر قدر شدت 01

 الف( کنتراست تصویر افزایش می یابد

 ب( کنتراست تصویر کاهش می یابد

 خواهیم داشتتر  وشنر یهای ج( سایه

 های ب و ج د( گزینه

 

 ( کدام گزینه درست است؟06

 مرزی پهن و ناواضح خواهد بود ،تابانیم مرز بین تیرگی و روشنی می موضوعبه  (Hard Light«)نور سخت»الف( وقتی 

 مرزی باریک و واضح خواهد بود ،تابانیم مرز بین تیرگی و روشنی می موضوعبه  (Soft Light«)نور نرم»ب( وقتی 

 کند تبدیل می «نور سخت»را به  «نور نرم» است کهفیلتری  (Diffuser)«دیفیوزر»ج( 

  است «نرم»نوری  ،روز ابری در (Day Light)«نور روز»د( 

 

 است؟تر  طبیعی (Modeling)«برجسته نمایی چهره»یک از شیوه های نورپردازی زیر،  ( در کدام07
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                                                                           Top Lightingالیف(  

 Down Lightingب( 

 Classic Lightingج( 

 Back Lightingد( 

 

 محسوب می شود؟« نور جداکننده» ،نورهای زیر( کدامیک از 01

 Key Lightالف( 

 Head Lightب( 

 Fill Lightج( 

 Eye Lightد( 

 

 چیست؟ Spot Light( کاربرد دکمه 03

 که پیش زمینه روشن و پس زمینه تاریک است مواقعیالف( اصالح خطای نورسنج در 

 که پیش زمینه تاریک و پس زمینه روشن است مواقعیب( اصالح خطای نورسنج در 

 Optimumج( انتخاب دیافراگم 

 عمق میدان تصویر کاهشد( 

 

درستی )با حفظ جزئیهات در  ه می تواند ب  هایی را کمی دارد، چه صحنه Dynamic rangeدوربینی که  (91

 کند؟  بازسازی تمامی تون ها( 

 کم کنتراست  های  الف( صحنه

 پرکنتراست    های  ب( صحنه

 داخلیهای  ج( صحنه

 خارجیهای  د( صحنه

 

 ؟ت به کار می روندکنتراسپرای ه برای ثبت بهتر صحنهگزینه های زیر یک از  کدام( 91

 D.C.Cالف( 

 D.Lب( 

 Kneeج( 

 د( هر سه گزینه
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 زیر مناسب ترین روش برای کاهش نور پروژکتور است؟های  یک از روش ( کدام90

 دورتر از صحنهای  پروژکتور در فاصلهالف( استقرار 

 بر روی پروژکتور NDب( نصب فیلتر 

 بر روی پروژکتور Diffuserج( نصب فیلتر 

   Dimmerد( استفاده از 

 

 ( کدام گزینه درست است؟99

 خواهد بود تر کم «کنتراست تصویر»باالتر باشد،  «نسبت نورپردازی»الف( هر قدر 

  شود می «کنتراست تصویر»باعث کاهش  Optical flareب( 

 خواهد بود تر بیش «کنتراست تصویر»شدیدتر باشد،  «نور پرکننده»ج( هر قدر 

 خواهد داشت یتر بیشویر حاصل از آن کنتراست داشته باشد، تص یتر بیش Latitudeد( هر قدر نگاتیو مورد استفاده 

 

 ؟استبی تاثیر  «نوردهی تصویر»یک از موارد زیر بر  ( کدام93

 الف( وایت باالنس

 ب( شاتر دوربین

 ج( دیافراگم لنز

 NDد( فیلتر 

 

 ؟  نادرست است( کدام گزینه 91

  است تصویری فوق العاده پرکنتراست ،)سیلوئت(«تصویر ضد نور»الف( 

 شود می به داخل لنز باعث کاهش کنتراست تصویر Optical flareب( تابیدن 

   روز آفتابی استج( کنتراست صحنه در روز ابری بیشتر از 

 کنتراست تصویر را کاهش می دهد ،«نور پرکننده»د( استفاده از 

 

 است؟ درست (Master Pedestal/Master Black)«مستر پدستال»( کدام گزینه در مورد 96

 می شود «کنتراست تصویر»باعث افزایش  «مستر پدستال»الف( کم کردن 

 ر می شودسیاهی های تصویشدن تر  روشنباعث  «مستر پدستال»ب( کم کردن 

 می شود «وضوح تصویر»باعث افزایش  «مستر پدستال»ج( افزایش 

 د( گزینه های ب و ج  
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خهواهیم دیهوار را بهه گونهه ای      صحنه تاریک است و مهی قرار دارد. سیمانی یروی دیوار ه( دوربین روب97

 اقدام را باید انجام دهیم؟کدام در چنین شرایطی  ت آن در تصویر دیده شود.نورپردازی کنیم که باف

 تابانیم الف( نور را از کنار به دیوار می

 کنیم سافت( استفاده می)«نرم»اصلیِ ب( از نور 

 کنیم استفاده می «نور پرکننده»حتماً از ج( 

 د( هر سه گزینه

 

 ؟نادرست است( کدام گزینه 91

 کند تبدیل می( Soft Light«)نور نرم»( را به Hard Light)«نور سخت»فیلتری است که  «Diffuser»الف( 

 های سایه تاباند به بخش «Reflector» ی هوسیله توان بخشی از نور آفتاب را ب های خارجی می ب( در صحنه

 کردپروژکتور روشن  ی هوسیله های سایه را ب ( در صحنه های خارجی می توان بخشج

 دنشو ید( موارد ب و ج باعث افزایش کنتراست تصویر م

 

 نخواهد داد؟، کدام تغییر در نور آن رخ کنیمدور موضوع ( اگر پروژکتور را از 93

 شود می تر «هارد»الف( نور 

 کند می تابش نور تغییر ی هب( زاوی

 شود می ج( نور پوالریزه

 یابد   می کاهش« عکس مجذور فاصله»به نسبت تابنده به موضوع نور مقدار د( 

 

 کدام است؟« رسن ولزاُ»ساخته « همشهری کین»فیلم ( معروف ترین ویژگی تصاویر 31

 اغراق آمیز بشدتالف( نورپردازی 

 ب( عمق میدان زیاد

 ج( پرسپکتیو تخت

 د( اشباع رنگ بسیار شدید

 

 هایی هستند؟«رنگ -نور»چه  )از راست به چپ( های قرمز، سیان و ماژنتا به ترتیب«رنگ -نور» لِ( مکم31ّ

  Gو C، R الف( 

 B    و  G ، C ب(
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 B و  Y، Mج( 

 M  و  Y، Bد( 

 

 های نور را تعیین می کند؟ یک از ویژگی ، کدام«طول موج نور»( 30

 ت نورالف( کمیّ

 ب( رنگ نور

 بودن نور« سافت یا هارد»ج( 

 ت نورد( قطبیّ

 

تصاویر حاصله چه رنگی خواهند  ،استفاده کنیم «Preset 3200» درجه از 5500( اگر در نوری با کلوین 39

 شد؟

 الف( سبز  

 ب( زرد  

 ج( آبی 

 د( قرمز  

 

کنهیم، تصهاویر بهه     «سوایت بهاالن »بر روی کاغذ سفید، بر روی کاغذ قرمز  «وایت باالنس»به جای اگر ( 33

 های زیر متمایل خواهند شد؟ کدامیک از رنگ

 Magentaالف( 

 Cyanب( 

 Blueج( 

 Greenد( 

 

کشد.  عمق تصویر( میشکلی هندسی است که چشم بیننده را با حرکتی نرم به درون خود )به « دایره( »31

 بر بیننده دارند؟« دایره»تاثیری مشابه ها  یک از رنگ کدام

 الف( قرمز

 ب( زرد

 ج( سبز

 د( آبی
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کنیم و سپس دوربین تصویربرداری را به محیطی بها   «وایت باالنس»درجه  3200 ی با کلوین( اگر در نور36

تصویربرداری کنیم، تصهاویر حاصهله چگونهه     «وایت باالنس»کلوین ببریم و بدون تکرار  ی هدرج 8000نور 

 د؟شخواهند 

 الف( زرد رنگ

 ب( آبی رنگ

 از حالت طبیعیتر  ج( روشن

 از حالت طبیعیتر  د( تیره

 

 ؟نادرست است( کدام گزینه 37

 افزایش یابد، نور زردتر می شود نور «دمای رنگ»هر قدر الف( 

 روز باالتر از روزهای آفتابی است نورِ« دمای رنگ»ب( در روزهای ابری، 

 دهند را افزایش می نور «دمای رنگ»بی، ج( فیلترهای آ

 بودن آن ارتباطی ندارد «سافت»و  «هارد»ت نور یا به به کمیّ نور «دمای رنگ»د( 

 

عبهور کهرده از    «نور روز» ی هوسیله او ب ی هپنجره ایستاده است. نیمی از چهر داخل اتاق کنار ( بازیگری31

 برای این .ایم کردهتنگستن روشن  پروژکتورهای التهابیِ بااو را  ی هجره روشن شده است و نیم دیگر چهرپن

 چه اقدامی می توانیم انجام دهیم؟ ،چهره یکسان شود ی هنیمنورهای تابیده بر دو « دمای رنگِ»که 

 کنیم می نصب NDو بر روی پروژکتورها فیلتر  CTOالف( بر روی پنجره فیلتر 

 کنیم نصب می CTBب( بر روی پروژکتورها فیلتر 

 کنیم نصب می CTOروی پنجره فیلتر  یا بر CTBج( بر روی پروژکتورها فیلتر 

 کنیم نصب می CTOو بر روی پروژکتورها فیلتر  NDد( بر روی پنجره فیلتر 

 

 چه رنگی خواهند شد؟ حاصله کنیم، تصاویر «وایت باالنس»( اگر به جای کاغذ سفید بر روی کاغذ زرد 33

 الف( قرمز 

 ب( سبز  

 ج( آبی 

   نارنجید( 

 

 کدام گزینه درست است؟ Black Balance( در مورد فرآیند 11
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 را نیز انجام داد Black Balanceفرآیند   ̋حتما White Balanceالف( ضروری است که پس از هر بار 

 رسند می در نواحی روشن تصویر به توازنها  رنگ Black Balanceفرآیند  دادن ب( با انجام

 ندارد Black Balanceی بر فرآیند تأثیرج( مقدار نور صحنه 

 باید کاغذی سیاه را مقابل دوربین قرار داد Black Balanceد( در فرآیند 

 

تصهاویر حاصهله چگونهه     ،ی کنهیم بردار فیلمدرجه  9011در نوری با کلوین  Day Light( اگر با نگاتیو 11

 خواهد بود؟

 شوند می Over Exposedالف( تصاویر 

 شوند می Under Exposedب( تصاویر 

 شوند می ج( تصاویر آبی

 شوند می د( تصاویر نارنجی

 

چهه   حاصهله  تصاویر ،کنیم «وایت باالنس» Magenta رنگ ی به( اگر به جای کاغذ سفید بر روی کاغذ10

 د شد؟نرنگی خواه

 Yellowالف( 

 Redب( 

 Green ج(

 Blueد( 

 

 یک از نورهای زیر باالتر است؟ ( کدامکلوین)«دمای رنگ»( 19

 الف( نور شمع

 در روز ابری (Day Light«)نور روز»ب( 

 هنگام طلوعبه  (Sun Light«)نور مستقیم خورشید»ج( 

 هنگام غروب( به Sun Light«)نور مستقیم خورشید»د( 

 

 ی هدرج 9011بین را به محیطی با نور کنیم و سپس دور «وایت باالنس»کلوین  ی هدرج 1111( اگر در نور 13

 ؟شدتصاویر حاصله چه رنگی خواهند  ،تصویربرداری کنیم «وایت باالنس»کلوین ببریم و بدون تکرار 

 الف( نارنجی  

 ب( آبی  
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 ج( بنفش

 آبی -د( سبز

 

 محسوب می شوند؟ هم لِمکمّ های«رنگ -نور»یک از زوج های زیر  ( کدام11

 الف( قرمز و سیان

 ب( قرمز و آبی

 ج( سبز و زرد

 د( آبی و ماژنتا

 

 دوربین های ویدیویی تعبیه شده است؟در به چه منظور  stabilizer Electronic ی ه( گزین16

 الف( کاهش کنتراست تصویر

 های تصویر ب( کاهش لرزش

 ج( کنترل نواحی ساچوره تصویر

 د( افزایش عمق میدان تصویر

 

 است؟ «نسبت ابعادی»دارای چه  (Wide screen)«تصویر ویدیویی عریض»( 17

 4 : 3الف( 

 1.33 : 1ب( 

 16 : 9ج( 

 2.66 : 1د( 

 

 است؟ Opticalیک از حرکات دوربین، حرکتی  ( کدام11

 Zoom Inالف( 

 Track Backب( 

 Pan Leftج( 

 Pedestal Upد( 

 

 های زیر بازتر است؟«اندازه نما»یک از  ( کدام13
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 Knee Shotالف( 

 Medium Shotب( 

 Full Shotج( 

 Medium Full Shotد( 

 

 عنوان پس زمینه قرار دارد. چگونهه سطحی بمتر پشت سر وی  ( هنرپیشه ای مقابل دوربین و چند61

 دیده شود؟ قابتوان تصویری کلوزآپ از هنرپیشه ثبت کرد که بخش کمی از پس زمینه درون  می

 استفاده کردWide angle الف( دوربین را باید نزدیک هنرپیشه قرار داد و از لنز 

 استفاده کرد Tele photoب( دوربین را باید دور از هنرپیشه قرار داد و از لنز 

 استفاده کرد Tele photoج( دوربین را باید نزدیک هنرپیشه قرار داد و از لنز 

 استفاده کرد Wide angleد( دوربین را باید دور از هنرپیشه قرار داد و از لنز 

 

نسبت بهه   ط به نظر آید دوربین را باید در چه زاویه ایمهاجم، قوی، مقتدر و مسلّ ،هنرپیشه برای آن که( 61

 او قرار دهید؟

 High Angleالف( 

 Low Angleب( 

 Eye – Levelج( 

 Over Headد( 

 

 ثیری خواهد داشت؟أتر باشد چه ت کوتاه« فوکالهایپر ی هفاصل»( هر قدر 60

 خواهد بود بیشتر «تصویر بزرگنمایی موضوع در»الف( 

 خواهد بودکمتر  «تصویر بزرگنمایی موضوع در»ب( 

 تر خواهد بود بیش «تصویرعمق میدان »ج( 

 تر خواهد بود کم «عمق میدان تصویر»د( 

 

 تر است؟ بیش «عمق میدان تصویر»یک از چهار حالت زیر،  ( در کدام69

 5m :دوربین تا موضوع ی هفاصل  – 2.8 :دیافراگم – 100mm :کانونی لنز ی هالف( فاصل

   5m :دوربین تا موضوع ی هفاصل  – 16 :دیافراگم  –  18mm :کانونی لنز ی هفاصلب( 

 3m :دوربین تاموضوع  ی هفاصل  – 16 :دیافراگم   –  50mm :کانونی لنز ی هفاصلج( 
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 2m :دوربین تا موضوع ی هفاصل  – 11 :دیافراگم   –  24mm :کانونی لنز ی هفاصلد( 

 

 ؟مناسب نیستکدام اقدام « دوربین روی دست» حالتدوربین در  های ( برای کاهش لرزش63

 Optical Stabilizerاستفاده از الف( 

 Tele Photoب( استفاده از لنز 

 Steady Shot ی هج( فعال کردن گزین

 Grip Shoulderد( استفاده از 

 

 ؟نباید انجام دادکدام اقدام را  ،افزایش یابد (Depth)«تصویرعمق » که ( برای آن61

 نشان داد Out Of Focusو پس زمینه را  Focusالف( باید پیش زمینه تصویر را 

 استفاده کرد Wide Angleب( باید دوربین را به پیش زمینه نزدیک و از لنز 

 کرد ثبتتر  تر و سوژه های پس زمینه را کوچک ج( باید سوژه های پیش زمینه را بزرگ

 باشد یکسانی داشتهایی روشنمقدار  زمینه و پس ، میان زمینهزمینه به گونه ای نورپردازی کرد که پیشد( باید 

 

 شود: می ی عرض صحنه را طی می کند و حرکت وی در دو پالن به ترتیب زیر نشان دادههنرپیشه ا( 66

 کند. می را تعقیب هنرپیشه Panدر پالن اول، دوربین در وسط صحنه قرار دارد و با حرکت  -

 کند. می «تراولینگ» هنرپیشهدر پالن دوم، دوربین در عرض صحنه، همراه و به موازات  -

 کدام گزینه در خصوص دو پالن فوق درست است؟

 کند تغییر می« نما ی هانداز»پالن دوم، و در « دوربین ی هزاوی»الف( در پالن اول، 

 کند تغییر می« دوربین ی هزاوی»ن دوم، و در پال« نما ی هانداز»ب( در پالن اول، 

 در پالن اول متغیر و در پالن دوم ثابت است« نما ی هانداز»و « دوربین ی هزاوی»ج( 

 در پالن دوم متغیر و در پالن اول ثابت است« نما ی هانداز»و « دوربین ی هزاوی»د( 

 

دوربهین ههای   در  گزینهه ای ، چه ( کردFocus«)کانونی»تر  و دقیقتر  راحتبتوان تصویر را ( برای آنکه 67

 تصویربرداری تعبیه شده است؟

 AE Shiftالف( 

  Peakingب( 

 Contrast Enhancerج( 
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 Tally Lampد( 

 

 ندارد؟وجود  Head roomهای زیر «اندازه نما»یک از  ( در کدام61

 Extreme Close Upالف( 

 Close Upب( 

 Medium Shotج( 

 Full Shotد( 

 

 نادرست است؟( کدام گزینه 63

 گویند می «منفیفضای »و حواشی قاب را  «ثبتفضای م»الف( مرکز قاب را 

 نامند می Look Roomمقابل نگاه بازیگر را  «فضای منفیِ»ب( 

 شود   معمولی حاصل میغیر ب بندی غالباًترکی ،بسیار زیاد باشد «فضای مثبت» قاب به نسبتِ «فضای منفیِ»اگر ج( 

 بخشی از قاب است که توسط موضوع اصلی اشغال شده است «فضای مثبت»د( 

 

 ست؟ادرست نا «تصویر ترکیب بندی»( کدام گزینه در مورد 71

 استدرون قاب عناصر تصویر  ی هبه معنای آرایش و چیدمان آگاهان «ترکیب بندی»الف( 

 همواره باید تابع اصولی معین و ثابت صورت پذیرد «ترکیب بندی»ب( 

 توجه( است ی هخاصی از قاب )نقط ی هناحی به بینندههدایت نگاه  «ترکیب بندی»ج( معموالً هدف از 

 است «ترکیب بندی» ی هاز جمله قواعد اولی «نقاط طالیی قاب»د( قراردادن سوژه اصلی بر روی 

 

 است؟درست  Track inو  Zoom inت احرک ی هکدام گزینه در خصوص مقایس( 71

 «عمیق مییدان  »،  Track in حرکیت  کیاهش و در  (Depth of field«)عمیق مییدان  » ، Zoom inالف( در حرکت 

 یابد افزایش می

 کاهش می یابد «عمق تصویر»،  Track in  در حرکت و افزایش (Depth«)عمق تصویر»،  Zoom inب( در حرکت 

 ثابت است،  Track in در حرکت« اندازه نما»که  در حالی تغییر می کند،« اندازه نما» ، Zoom inحرکت در ج( 

 شود تر می کم« عمق میدان»و تر  بسته« اندازه نما»د( در هر دو حرکت 

 

چه نکاتی باید  (O.S/Reverse-angle shots)«متقابل/از روی شانه»دو نمای  ( به هنگام تصویربرداری70ِ

 رعایت شود؟
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 تصویربرداری شوند یمشابه هر دو نما با دیافراگمباید امکان در صورت الف( 

 تصویربرداری شوند یکانونی مشابه ی هفاصلبا باید ب( هر دو نما 

 دوربین تا موضوع مشابه باشد ی هبه هنگام ثبت این دو نما، باید فاصل ج(

 د( هر سه گزینه

 

را  لنز ،ای و شما برای فوکوس کردن سوژه ( فرض کنید دوربین تصویربرداری شما به لنز زوم مجهز است79

  Zoom Backکنیهد و سهپس     مهی  فوکوسدهید و با حلقه فوکوس، سوژه را  می ترین حالت قرار«تله»در 

 Out)«ناواضهح »تصویر خود به خود  ،«زوم بک» حیناما در  ،کنید تا کادر مورد نظر خود را تنظیم کنید می

Of Focus) احتماالً کدام بخش لنز ایراد دارد؟ . در این حالتشود می 

 Hoodالف( 

 فوکوس ی هب( حلق

 دیافراگم ی هج( حلق

 F.f ی هد( حلق

 

 به چه معناست؟ Reframing( اصطالح 73

 الف( قاب بندی

 ب( ترکیب بندی

 قاب تصحیحج( 

 د( هر سه گزینه

 

 داد؟ افزایشتوان  می ( وضوح تصویر را چگونه71

 بر روی لنز Diffusionالف( قرار دادن فیلتر 

 Pro-mistاستفاده از فیلتر ب( 

 باال «قدرت تفکیک»استفاده از لنزی با ج( 

 گزینهد( هر سه 
 

 چگونه تصویری است؟ ،شود می پیش زمینه، دور از پس زمینه دیده ی هدر آن سوژ( تصویری که 76

 Shallow Focusالف( 

 Deep Focusب( 

 Flat perspectiveج( 
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 Steep perspectiveد( 

 

 ( کدام گزینه درست است؟77

 خواهد بود تر بیش «عمق میدان تصویر»بازتر باشد،  «دیافراگم»الف( هر قدر 

 خواهد بود تر بیش «عمق میدان تصویر»بلندتر باشد،  «کانونی لنز ی هفاصل»ب( هر قدر 

 خواهد بود تر بیش «عمق میدان تصویر»باشد،  تر کوچک «فیلمیا فریم  گر حسابعاد »ج( هر قدر 

 خواهد بود تر بیش «عمق میدان تصویر»باشد،  تر کم «موضوعدوربین تا  ی هفاصل»د( هر قدر 

 

 کنهیم چهه   Zoom backو همزمان و دقیقاً با همان ریتم  Track inپیش زمینه موضوع ( اگر به سمت 71

 ؟گرفتخواهد صورت تصویر  تغییری در

 عمیق خواهد شد «پرسپکتیو»اما  ،بدون تغییر خواهد ماند «اندازه نما»الف( 

 فشرده خواهد شد «پرسپکتیو»اما  ،بدون تغییر خواهد ماند «اندازه نما»ب( 

 عمیق خواهد شد «پرسپکتیو»بازتر و  «اندازه نما»ج( 

 فشرده خواهد شد «پرسپکتیو»و تر  بسته «اندازه نما»د( 

 

 دهد؟ می را افزایش« عمق میدان تصویر»یک از اقدامات زیر  ( کدام73

 Tele photoالف( استفاده از لنز 

 دیافراگم ب( بستن

 موضوعج( نزدیک کردن دوربین به 

 د( همه موارد

 

 شود؟ می( Steep«)اغراق شده»و  (Deep«)عمیق» ،«پرسپکتیو تصویر»یک از موارد زیر،  ( در کدام11

 استفاده کنیم Wide angle نزدیک و از لنزِ موضوعالف( دوربین را به 

 استفاده کنیم Wide angle دور و از لنزِ موضوعب( دوربین را از 

 استفاده کنیم Tele photo نزدیک و از لنزِ موضوعج( دوربین را به 

  استفاده کنیم Tele photo دور و از لنزِ موضوعد( دوربین را از 

  

 کند؟ می ارتفاع دوربین تغییر یک از حرکات زیر ( در کدام11

 Trackالف( 

 Panب( 
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 Pedestalج( 

 Travellingد( 

 

 وجود دارد؟ Foot room های زیر«اندازه نما»یک از  ( در کدام10

 Knee Shotالف( 

 Medium Shotب( 

 Medium Full Shot ج( 

 Full Shotد( 

 

 ؟نادرست است( کدام گزینه 19

 شود می تر بسته« اندازه نما»باشد،  تر کم «موضوعدوربین تا  ی هفاصل»الف( هر چه 

 شود می بسته تری استفادههای  «اندازه نما»نسبت به سینما،  ،ب( معموالً در تلویزیون

 شود می تر بسته« اندازه نما»شود، تر  «واید»هر چه لنز  ،ثابتای  ج( از فاصله

   شود می تر کم« فضای منفی قاب»شود، تر  بسته« اندازه نما»د( هر چه 

 

داشهته باشهند کهدام     یمشهابه « پرسپکتیو»، (Reverse-angle shots)«دو نمای متقابل»( برای آنکه 13

 شود؟ مورد باید رعایت

 مشابه ثبت شوند« لنزی»و « دیافراگم»الف( هر دو نما با 

 مشابه ثبت شوند« دیافراگمی»مشابه و با « ی هفاصل» ب( هر دو نما از

 مشابه ثبت شوند« لنزی»مشابه و با « ی هفاصل»ج( هر دو نما از 

 مشابه ثبت شوند« نوردهی»و « دیافراگم»د( هر دو نما با 

 

مشهابه،  لنز با مشابه،  ی هفاصلرا از  (O.S/Reverse-angle shots)«متقابل/شانهاز روی »( اگردو نمای 11

مشابه ثبت کنیم کهدامیک از خصوصهیات ایهن دو نمها مشهابه       دیافراگمبا و از زاویه افقی و عمودی مشابه 

 خواهند بود؟

 الف( اندازه نما

 ب( عمق میدان

 ج( پرسپکتیو

 د( هر سه مورد
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باید قرینه )مشابه امها   از خصوصیات تصویر یک کدام، (Reverse-angle shots«)دو نمای متقابل»( در 16

 چپ و راست( باشد؟

 الف( ترکیب بندی

 Look Roomب( 

 ج( جهت نگاه

 د( هر سه گزینه

 

 شود؟ می دوربین به درون صحنه چه نامیده حرکت (17

 Travellingالف( 

 Track inب( 

 Zoom inج( 

 Hand heldد( 

 

 ؟کند نمیزیر را تضمین های  «تداوم»یک از  کدام« فرضی خط»( رعایت 11

 «  جهت نگاه»الف( تداوم در 

 «پرسپکتیو»ب( تداوم در 

 «جهت حرکت»ج( تداوم در 

 ها«ورود و خروج»د( تداوم در 

 

 گیرد؟ می از عوامل زیر قرار یک کدام تأثیر، تحت «نماریتم درونی »( 13

   الف( سرعت حرکت دوربین

 در فیلم طول نماب( کوتاه یا بلند بودن 

 بعدی نمایمورد نظر و  نمایکار رفته بین ه ب «ترانزیشن»ج( نوع 

 د( هر سه مورد

 

 شود؟ می چه نامیده «زاویه دوربین»ه باشد، قرار داشت هنرپیشهاز سطح چشم تر  ( اگر دوربین پایین31

 Eye Levelالف( 

 Low Angleب( 

 High Levelج( 

 High Angleد( 



 

 

711 

ش
رس

پ
ی

ست
ی ت

ها
 

 شود؟ می نامیده  «American Medium Shot»های زیر اصطالحاً «اندازه نما»یک از  ( کدام31

 Medium Close Upالف( 

 Full Shotب( 

 Close Upج( 

   Knee Shotد( 

 

 ؟نادرست است( کدام گزینه 30

  است تر کمها  تعداد پالنمعموالً  ،«سبک مونتاژ»، نسبت به «سبک میزانسن»سازی به  الف( در فیلم

 است تر بیشها  طول زمانی پالنمعموالً  ،«سبک مونتاژ»نسبت به  ،«سبک میزانسن»سازی به  ب( در فیلم

   است« تدوین» ی هگیری فیلم، مرحل شکل ی هترین مرحل ، مهم«سبک میزانسن» سازی به ج( در فیلم

 شود می دیده تر بیش «پالن -سکانس»، «سبک مونتاژ»نسبت به  ،«سبک میزانسن» سازی به د( در فیلم

 

داشته باشند تا به هنگهام   باید هایی ویژگیچه ثبت کنیم. این دو نما  می خواهیم از هنرپیشه ای دو نما( 39

   ؟( ایجاد نشودJump«)پرش»به هم، ( Cutاتصال)

 باشندنسبتاً متفاوتی داشته « اندازه نمای»الف( دو نما باید 

 متفاوتی داشته باشند« نوردهی»ب( دو نما باید 

 درجه اختالف زاویه افقی داشته باشند 29ج( دو نما باید حداقل 

 د( گزینه های الف و ج 

 

 ( کدام گزینه درست است؟33

 نامندمی  «فضای منفی» را اصلی اشغال شده است موضوعالف( بخشی از قاب که توسط 

 نامندمی  Look Roomرا   بازیگرباالی سر  ب( فضای منفیِ

   نامندمی  Head Roomمقابل نگاه بازیگر را  ج( فضای منفیِ

 نامندمی  Foot Roomپایین پای بازیگر را  د( فضای منفیِ

  

 شود؟ ن بر روی محور ثابت چه نامیده می( حرکت افقی و بسیار سریع دوربی31

 Travellingالف( 

 Swish Panب( 

 Arcج( 

 Boomد( 
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 چگونه نمایی است؟ Insert( نمای 36

 الف( نمایی است بسته

 ب( نمایی است از اشیاء

 گیرد است که بین نماهای اصلی قرار می کننده تکمیل ج( نمایی

 د( هر سه گزینه  

 

دوربین را های لرزش  افت وضوح ناشی از کدام مورد ،«دوربین روی دست» ی هشیو( در تصویربرداری به 37

 می کند؟ برطرف

 Tele photoالف( استفاده از لنز 

   CLS ی هب( استفاده از گزین

 Detail ی هاستفاده از گزینج( 

 تر کردن سرعت شاتر د( سریع

 

 می شود؟ایجاد تنظیم نباشد چه مشکلی در تصویر  Back focus در لنز زوم، ( اگر31

 الف( نوردهی تصویر خود به خود تغییر می کند

 تغییر می کندب( رنگ تصویر خود به خود 

 خود به خود از دست می رود «فوکوس تصویر»،  Panج( در حین حرکت 

 خود به خود از دست می رود «فوکوس تصویر»،  Zoom backدر حین   د(

 

 ؟تاثیر ندارد «عمق میدان تصویر»بر  گزینه  ( کدام33

 الف( دیافراگم لنز

 NDب( فیلتر 

 ج( فاصله کانونی لنز

 Black Balanceد( 

 

 ؟شود نمی محسوب «خنثی»از زوایای دوربین، یک  کدام( 111

   Over Headالف(

 Chest levelب( 

 Eye Levelج( 

 Low Levelد( 
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 به کدامیک از مباحث زیر مربوط است؟« نقاط طالیی قاب»مفهوم ( 111 

 الف( کنتراست  

 ب( نورپردازی

 ج( نوردهی

 د( ترکیب بندی

 

110) «Look room »      چیست؟ 

 تصویری است وارونه الف(

 هنرپیشهباالی سر  «فضای منفیِ»ب( 

 هنرپیشهمقابل نگاه  «فضای منفیِ»ج( 

 د( گزینه های ب و ج صحیح است

  

 ؟نیستدرست  Track outو  Zoom out( کدام گزینه در خصوص مقایسه دو حرکت 119

 افزایش می یابد« عمق میدان تصویر»الف( در هر دو حرکت 

 بازتر می شود« اندازه نما» ب( در هر دو حرکت

 یابد   می کاهش« موضوع در تصویر بزرگنمایی»ج( در هر دو حرکت 

 شود می فشرده« پرسپکتیو»د( در هر دو حرکت 

 

 دهد؟ میرا کاهش  «عمق میدان تصویر»مستقیم یا غیرمستقیم،  به شکلِ ،ریک از اقدامات زی ( کدام113

 الف( دور کردن دوربین از صحنه

 افزایش سرعت شاترب( 

 ج( بستن دیافراگم لنز

 Wide angleد( استفاده از لنز 

 

را از پهس زمینهه منحهرف و بهه      بیننهده آنکه نگهاه  برای  قرار دارد.ای ( هنرپیشه ای مقابل پس زمینه 111

 نباید انجام دهیم؟کدام اقدام را  ،هنرپیشه معطوف کنیم

 دهیم و فوکوس را روی هنرپیشه قرار می کنیم را کم می «عمق میدان تصویر»الف( 

 تابانیم تر از هنرپیشه می ب( به پس زمینه نوری کم
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 دنکنیم که همه چیز در تصویر کامالً فوکوس باش زیاد می یقدربه را  «مق میدان تصویرع»ج( 

 کنیم تری از هنرپیشه ثبت می امکان تصویر بستهد( در صورت 

 

دیده می شهود.   پشت سر او در پس زمینهو ساختمانی قرار دارد  تصویر ی ه( هنرپیشه ای در پیش زمین116

سهاختمان بهه هنرپیشهه     هنرپیشهه در قهاب(،   ی ه)انداز«اندازه نما»بدون تغییر در این نما توان  چگونه می

   ؟شودفشرده  «پرسپکتیو تصویر»و در نتیجه، نزدیک 

 کنیم می Track inو  Zoom inزمان  الف( هم

 کنیم می Track back و Zoom backزمان  ب( هم

 کنیم میTrack in و  Zoom backزمان  ج( هم

 کنیم می Track back و Zoom in زمان  د( هم

 

 ؟توصیه می شودهای پرسرعت  تصویربرداری از سوژه هنگام گزینهاستفاده از کدام ( 117

 الف( سرعت شاتر کند

 ب( سرعت شاتر سریع

 CLSج( 

 CTDMد( 

 

 آن را تغییر داد؟ «فاصله کانونی»توان  یک از بخش های لنز زوم می ( با کدام111

 Zoom Ringالف( 

 Iris Ring  ب(

 Lens Extenderج( 

 الف و ج گزینه های د( 

 چنین لنزی چقدر است؟« ضریب زومِ»باشد،  9mm – 144mmفواصل کانونی در یک لنز زوم  ی ( اگر دامنه113

 X 14الف( 

 X 16ب(  

 X 24ج(  

 X 48د(  
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چهه  چنین دیهافراگمی  باشد،  25mmدیافراگم  ی ، قطر دریچه100mmکانونی  ی ( اگر در لنزی با فاصله111

 ؟داشتخواهد  [(F-Number)«عدد اِف»]عددی 

 1.4الف( 

 2ب( 

 2.8ج( 

 4د( 

 

 محسوب می شود؟تر  ( کدامیک از لنزهای زیر، لنزی سریع111

 1.4 :1الف( لنزی با سرعت 

  1.7 :1 با سرعتب(  لنزی 

 2 :1    ج(  لنزی با سرعت

   5.6 :1  د(  لنزی با سرعت

 

 ؟نیستکدامیک از امکانات زیر مناسب  نزدیک بسیار ی هاز فاصل کوچک اشیای( برای تصویربرداری از 110

 Macro Lensالف( 

 Probe Lensب( 

 Fish-eye Lensج( 

 Close Up Filterد( 

 

 به نظر می رسد؟تر  با کدامیک از لنزهای زیر سریع Track in( حرکت 119

 Normalالف( 

 Wide angleب( 

 Tele photoج( 

 Intermediateد( 

 

 دهد؟نمی را کاهش  Optical flare یک از اقدامات زیر ( کدام113

 مناسب عدسی های لنز به هنگام ساخت (Coating«)پوشش»الف( 

 ب( تمیز کردن سطح لنز
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 بر روی لنز (Hood«)هود»ج( استفاده از 

 نصب فیلترهای شیشه ای مقابل لنزد( 

 

ای که چهره زیبا دیده  به گونه ،اینچ 2/3هنرپیشه با دوربین ویدیویی  ی هاز چهر نمایی بسته( برای ثبت 111

 یک از لنزهای زیر باید استفاده کرد؟ از کدام ،شود

 11mmکانونی  ی هالف( لنزی با فاصل

 20mmکانونی  ی هفاصلب( لنزی با 

 50mmکانونی  ی هفاصلج( لنزی با 

 75mmکانونی  ی هفاصلد( لنزی با 

  

چنهد اسهتاپ بایهد     ،برای جبران افت نور حاصهل از آن ،  Lens Extender 2X( به هنگام استفاده از 116

 دیافراگم را باز کرد؟

 استاپ 1الف( 

 استاپ 2ب( 

 استاپ ½ج( 

 استاپ 4د( 

 

تهر انجهام    را بهتر و آسهان  (Swish pan«)بسیار سریع نِپَ»توان حرکت  لنزهای زیر مییک از  ( با کدام117

   داد؟

 100mmکانونی  ی هلنزی با فاصلالف( 

 50mm کانونی ی هلنزی با فاصلب( 

 25mm کانونی ی هلنزی با فاصلج( 

 12mm کانونی ی هلنزی با فاصلد( 

 را کنترل می کند؟یک از شاخصه های تصویر  ( دیافراگم لنز کدام111

      Exposure time الف(

 Aspect ratioب( 

 Depth of fieldج( 

 Focusingد( 
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« دور از دوربینبسیار  موضوعی»و « ار نزدیک به دوربینبسی موضوعی»زمان  هم با کدام ابزار می توان( 113

  ؟ثبت نمود (Focus«)واضح»به صورت در تصویر را 

   Macro lens  الف(

 Extension ringب( 

 Close up filterج( 

  Split-field close up filterد(

  

 ؟ستادرست نا( کدام گزینه 101

 عمیق خواهد شد «پرسپکتیو» ،استفاده کنیم Wide angleالف( اگر به صحنه نزدیک شویم و از لنز 

 کمتر خواهد شد «زاویه دید لنز»تر شود،  کانونی لنز بیش ی هفاصلقدر ب( هر 

 کند را کم و بیش هم اندازه تصویر می زمینه زمینه و پس پیش موضوع های،  Tele photoج( لنز 

   دارد   یکانونی مشابه ی هفاصل «نرماللنز »، ها د( در تمام دوربین

 

 شود؟ دوربین میهای  شدن لرزش تر کماعث استفاده از کدام لنز ب« دوربین روی دست»( در حالت 101

 Zoom Lensالف( 

 Normal Lensب( 

 Tele photo Lensج( 

 Wide angle Lensد( 

 

 شود؟ می محسوب «نرماللنز » ،میلیمتری 16ی بردار فیلمدوربین  برای یک از لنزهای زیر کدام( 100

 9mm کانونی ی هلنزی با فاصلالف( 

 25mm کانونی ی هلنزی با فاصلب( 

 50mm کانونی ی هلنزی با فاصلج( 

 100mm کانونی ی هلنزی با فاصلد( 

  

 شود؟ می کانونی آن متغیر است چه نامیده ی فاصله( لنزی که 109

 Prime Lensالف( 

 Wide angle Lensب( 

 Zoom Lensج( 
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 Tele photo Lensد( 

 

 تر است؟ یک از لنزهای زیر بیش کدام« دید ی هزاوی( »103

 25mmکانونی  ی هلنزی با فاصل الف(

 50mm کانونی ی هلنزی با فاصلب( 

 155mm کانونی ی هلنزی با فاصلج( 

 200mm کانونی ی هلنزی با فاصلد( 

  

 تر است؟ از لنزهای زیر بزرگیک  کدامدر « تصویر ی هدایر( »101

 Wide angle Lensالف( 

 Normal Lensب( 

 Tele photo Lensج( 

 Lens Zoomد( 

  

 ؟نشان می دهدکندتر را حرکت ماشینی که از عمق صحنه به سمت دوربین می آید  کدام لنز( 106

 Wide angle Lensالف( 

   Normal Lensب( 

 Tele photo Lensج( 

 Lens Zoomد( 

 

 ؟نیست «هفیلتر پوالریز» تاثیراتیک از موارد زیر از  ( کدام107

 الف( تیره ساختن آسمان  

 غیرفلزیمزاحم از سطوح های  ب( حذف انعکاس

 ج( افزایش اشباع رنگ ها

 د( افزایش عمق میدان تصویر

 

   از فیلترهای زیر مثبت است؟یک  کدام (Mired Shift)«میرد شیفت»( عدد 101

 NDالف( فیلتر 
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 Crossب( فیلتر 

 CTOج( فیلتر 

 CTBد( فیلتر 

 

 دارد؟ثیر أهای تصویر ت یک از ویژگی بر کدام (Graduated ND)«تدریجی ND»( فیلتر 103

 تصویر سطح الف( نوردهی تمام

 ب( کنتراست تصویر

 ج( وضوح بخشی از تصویر

 الف و ج گزینه های د( 

 

 چه کاربردی دارد؟« پوالریزهفیلتر »( 191

 های مزاحم موجود بر روی سطوح فلزی حذف انعکاسالف( کاهش یا 

 های مزاحم موجود بر روی سطوح غیرفلزی ب( کاهش یا حذف انعکاس

 اشباع رنگ آسمان و روشن ساختن آن ج( کاهش

 د( گزینه های الف و ج

 

 ( کدام گزینه درست است؟191

 دمای رنگ نور است ی همقدار نور و افزایند ی هکاهند «NDفیلتر »الف( 

 است مؤثربر نوردهی « استاپ دیافراگم»به میزان یک  «ND 0.6فیلتر »ب( 

 شود می «عمق میدان تصویر»باعث افزایش  به شکلی غیرمستقیم « NDفیلتر»ج( 

 داردنواختی  ی تاثیر یکیهای طیف مر« طول موج»بر تمام  «NDفیلتر »د( 

 

 ( کدام گزینه درست است؟190

 دهد را کاهش میدوربین دار نور ورودی به به شکلی مشهود مق «Starفیلتر »الف( 

 تر خواهد بودزیبا «Starفیلتر »تر باشند اثر روشن تر و کوچک  قابهای موجود در  «های الیت»( هر قدر ب

 استفاده کرد «Diffusionفیلتر »توان از  در تصویر می موضوعجزئیات تر  ج( برای بازسازی دقیق

 بیشتر خواهد بود «Diffusionفیلتر »اثر  ،باشدتر  د( هر قدر دیافراگم بسته
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 کنند؟ می چه تغییری در نور ایجاد CTO( فیلترهای 199

 کنند می تبدیل «نور نرم»را به  «نور سخت»الف( 

 کنند می تبدیل «نور سخت»را به  «نور نرم»ب( 

 دهند می را افزایش «کلوین نور»ج( 

 دهند می را کاهش «کلوین نور»د( 

 

 ی دارد؟تأثیرچه  ND 0.9( فیلتر 193

 دهد می برابر افزایش 3را  «کلوین نور»الف( 

 دهد می برابر افزایش 9را  «کلوین نور»ب( 

 دهد می قبل کاهش میزانِ 1/9را به  «شدت نور»ج( 

 دهد می قبل کاهش میزانِ 1/8را به  «شدت نور»د( 

 

سهایر  نهوردهی  کهه  ای  به گونهه  سیاه و سفید، کردن آسمان در تصویر  کامالً ابری برای تیره ی( در روز191

 استفاده کرد؟ می تواناز چه فیلتری  نکند،تغییر  های تصویر بخش

 الف( فیلتر پوالریزه

 غلیظ ب( فیلتر قرمزِ

 Graduated NDج( فیلتر 

 زرد -د( فیلتر سبز 

 

 د؟شو ویر حاصله چه رنگی میکنیم تص استفاده می «NDفیلتر »( وقتی از 196

 الف( آبی

 ب( زرد

 ج( قرمز

 د( هیچکدام

 است؟   ND 1.5از اصطالحات زیر معادل فیلتر یک  کدام (197

   ND 1/4 الف( 

   ND 1/5 ب( 

   ND 1/32ج( 

   ND 1/64د( 
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 ؟نادرست است( کدام گزینه 191

 د شدنخواهتر  و گرینیتر  دهیم، تصاویر حاصل از آن پرکنتراست Pushنگاتیو را  اگرالف( 

 است ASA 100از نگاتیو تر  حساسدیافراگم  استاپِسه  معادلِ ASA 300ب( نگاتیو 

 است ASA 400معادل حساسیت  DIN 27  ج( حساسیت

 کردن نگاتیو است Pullپرکنتراست، های  برای ثبت کامل صحنهها  د( یکی از روش

 

دارد  مهی  ثابت نگاه (Gate«)دوربین ی هدریچ»ی، نگاتیو را پشت بردار فیلمیک از اجزای دوربین  ( کدام193

 کند؟ می و از لرزش آن جلوگیری

 Clawالف( 

 Pressure Plateب( 

 Register Pinج( 

 Loopد( 

 

 د؟ده تغییر میرا کدام خصوصیت تصویر  در دوربین ویدیو Detail ی هگزین تغییر( 131

 الف( کنتراست تصویر 

 ب( وضوح تصویر

 ج( نوردهی تصویر

 د( رنگ تصویر

 

 ؟داردچه تاثیری در تصویر ویدیو دوربین در  DCC ی ه( گزین131

 را کاهش می دهد  الف( کنتراست تصویر 

 را افزایش و وضوح تصویر را کاهش می دهد ب( کنتراست تصویر 

 ی دهدکاهش م نواحی بسیار روشن تصویر را درخششج( 

 د( گزینه های الف و ج 

 

 ؟نمودتوان استفاده  می گزینه دامکامپیوتر از ک مانیتورِ ی هاز صفح Flickerی بدون تصویر ثبت( برای 130

 Hyper Gainالف( 

 CLSب( 
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 CTDMج( 

 Presetد( 

 

 باشد؟« رها شده انرژی زیادِ» تواند نمادِ یک از خطوط زیر می ( کدام139

 الف( خط افقی

 ب( خط عمودی

 ج( خط منحنی

 د( خط شکسته

 

ای  ویر نهایی چه جلهوه تص کندثبت  فریم 71، در هر ثانیه در ثانیه فریم 01جای ه ب ویدیو( اگر دوربین 133

 د داشت؟خواه

 Over Exposedالف( 

 High Contrastب( 

 Slow Motionج( 

 Fast Motionد( 

 

 «وزن بصهری » یک کدام ،در تصویر داریمهای سیاه، قرمز، بنفش و زرد  هم اندازه به رنگ ی ه( چهار دایر131

   د؟شو احساس میتر  د و سبکتری دار کم

 سیاه ی دایرهالف( 

 قرمز ی دایرهب( 

 بنفش ی دایرهج( 

   زرد ی دایرهد( 

 

 کند؟ های صدا را تعیین می یک از ویژگی کدام «فرکانس صدا»( 136

 الف( شدت صدا

 ب( پس آوایی صدا

 صدا« میبَ»یا  «زیری»ج( 

 د( پژواک صدا
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و هها   )سر و صدای ماشهین «صحنهنویز »چگونه می توان هنگام ضبط صدای فردی در خیابانی شلوغ، ( 137

 داد؟ را کاهشن( اعابر ی ههمهم

 بازتری داشته باشد« پذیرش ی هزاوی»کنیم که  می استفاده الف( از میکروفونی

 دهیم می ( صدای در حال ضبط را کاهشLevel)«سطح»ب( 

 خواهیم که بلندتر صحبت کند می کنیم و از او می نزدیک فردن را به وج( میکروف

 دهیم می باهم انجام زمانِ ب و ج را همهای  د( گزینه

 

 ( کدام گزینه درست است؟131

  می شود« زمان پس آوایی»در صحنه باعث افزایش  وجود اشیا و سطوح جاذب صدا الف(

 می شود« زمان پس آوایی»در صحنه باعث افزایش  صدا ی هب( وجود اشیا و سطوح منعکس کنند

 شود می تر«زیر»باشد، صدا  تر بیشصدا  سیگنالِ« نوسانِ ی هدامن»ج( هر قدر 

 شود می تر«زیر»باشد، صدا  تر کمصدا  سیگنالِ« نوسانِ ی هدامن»د( هر قدر 

 

 دارد؟ یتر بیشحساسیت ها  ( گوش انسان به کدام دامنه از فرکانس133

 هرتز 20000-20الف( 

 هرتز 500-20ب( 

 هرتز 20000-8000ج( 

 هرتز 5000-1000د( 

 

صهدا   ی هکنندمنبع تولید به نظر آید که )پرسپکتیوی عمیق داشته باشد  شده ( برای آنکه صدای ضبط111

 ؟هیمانجام د نبایدکدام اقدام را  ،است(دور 

 دهیم می را کاهش «شدت صدا»الف( 

 دهیم می را افزایش «صدای مستقیم»به  «صدای انعکاسی»شدت ب( نسبت 

 دهیم می را افزایش« زمان پس آوایی»ج( 

 کنیم می باالی صدا را تقویتهای  د( فرکانس

  

 از فیلترهای زیر متغیر است؟یک  کدامدر « ضریب فیلتر( »111

   ND Filterالف( 

 Polarizer Filterب( 
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   Diffusion Filterج( 

   Pro-mist Filterد( 

  

 چه کاربردی دارد؟Anti-UV  ( فیلتر110

   Hazeکاهش الف( 

   Haze افزایشب( 

   UVج( حذف 

 الف و جگزینه های د( 

 

 است؟ 1.0زیر باالتر از های  از فیلتریک  کدامدر « ضریب فیلتر( »119

   CTOالف( 

 Anti-UVب( 

   Sky lightج( 

   Crossد( 

  

قرمهز رنگهی در   اضهافیِ   ی همای رنگ، W.B Presetیا انتخاب White Balanceانجام  علی رغم( اگر 113

 توان انجام داد؟   می کدام اقدام رابرای اصالح آن  ،باقی بود ی تصویرها«های الیت»و « میانی های تون»

 کنیم   می استفاده CCRالف( از فیلتر 

 دهیم می کاهشرا ویدیو در منوی دوربین  R Gain ی هگزینب( 

 کنیم می وایت باالنس Cyanج( بر روی کاغذی به رنگ 

  الف و جگزینه های د( 

 

 است؟ تر کوتاهدر کدام لنز « هایپرفوکال ی هفاصل( »111

 Tele photo Lensالف( 

 Wide angle Lensب( 

 Lens  Normalج(

 Lens  Zoomد(

 

 ویدیو برای حذف صدای باد تعبیه شده است؟    در دوربین ای گزینهچه ( 116

   Mic ATTالف( 
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   Mic Low Cutب( 

   Phantom Powerج( 

   XLRد( 

 

یهده مهی   چه نام (Focal plane)«کانونی ی هصفح»( تا Lens element)«مان لنزلِاِ»آخرین  ی هفاصل( 117

 ؟شود

   Flange focal distanceالف( 

 Back focus distanceب( 

  Focal distanceج( 

   Focal lengthد( 

 

 رود چه نام دارد؟ می رنگ تصویر ویدیویی به کار ارزیابی( دستگاهی که برای 111

   Exposure meterالف( 

 OCPب( 

 CCUج( 

   Vectorscopeد( 

 

 است؟ نادرست ( کدام گزینه113

 به سمت دوربین یا منبع نور گرفته شود موضوعنورسنج از موقعیت  باید« مستقیم سنجینور»الف( در 

 گرفته شود موضوعنورسنج هم زاویه با دوربین به سمت  دبای« انعکاسی سنجینور»ب( در 

 کاربرد دارد« نورخوانی انعکاسی»ج( کارت خاکستری در 

 است« نورسنج مستقیم»نوعی  Spot meterد( 

 

 چه عملکردی دارد؟ مستقیم رنگ نورسنجِ ( کالهک شیری161

 رساند به سلول نورسنج می دهد و مینور را از خود عبور  درصدِ 18الف( 

 رساند میبه سلول نورسنج  دهد و مینور را از خود عبور  درصدِ 82ب( 

 رساند می به سلول نورسنج دهد و مینور را از خود عبور  درصدِ 36ج( 

 رساند     می به سلول نورسنج دهد و مینور را از خود عبور  درصدِ 64د( 
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 ی دارد؟  تأثیر( چه Minus dB)«منفی الکترونیکِ گین»( 161

 «نویز تصویر»الف( کاهش 

 «نسبت سیگنال به نویز»ب( کاهش 

 «نوردهی تصویر»ج( افزایش 

 د( هر سه گزینه

 

 باشد؟ از موارد زیر دوربین نباید حرکت داشتهیک  کدام( در 160

   Graduatedالف( استفاده از فیلتر 

   Slow shutterب( استفاده از 

 Chromakeyتکنیک  تصویربرداری باج( 

 د( هر سه گزینه

  

 کند؟   می هایی دقیق عمل در چه صحنه Average( نورسنج داخلی دوربین در وضعیت 169

 High keyالف( 

 Low keyب( 

   High contrastج( 

   Low contrastد( 

 

 ؟ باید باشد IREچند  «سیگنال سطح سیاهیِ»،  NTSCدر سیستم ( 163

   100الف( 

 70ب( 

 7.5ج( 

 د( صفر

 چیست؟   ND frost( عملکرد فیلتر 161

 کلوین نور کاهش الف( کاهش شدت و 

 ب( کاهش شدت و افزایش کلوین نور

 کردن نور Softج( کاهش شدت و 

 کردن نور Hardد( کاهش شدت و 
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 دهد؟   می را تشکیل SD ویدیوییِ تمام رنگِ سبز چند درصد از سیگنالِ( رنگ 166

   %10الف( 

 %30ب( 

 %11ج( 

 %59د( 

 

کهدام   ̋ احتمهاال ، مهی شهود  ن Focusتصویر به هیچ ترتیب  را می چرخانیم ولی Focus ی حلقه وقتی (167

 است؟     شده خارج نرمال تنظیمبخش لنز از 

 Macro ringالف( 

 F.f ringب( 

 Iris ring )ج

 الف و ب  های  گزینه د(

 

مربوط به کنترل کدام ویژگهی تصهویر   وجود دارد ویدیویی های  در برخی دوربینکه  TLCS ی ه( گزین161

 است؟  

 الف( کنتراست  

 ب( رنگ

 ج( نوردهی

 د( وضوح

 

 تعبیه شده است؟  قدیمی ویدیویی های  به چه منظور در برخی دوربین CTDM( دکمه 163

 ارزیابی رنگ تصویرالف( 

 ارزیابی وضوح تصویرب( 

 ارزیابی نوردهی تصویرج( 

 ارزیابی کنتراست تصویرد( 

 

 د؟  شو می نامیده دارد چه Meta dataبرای ذخیره  ایحافظه کاست، ویدیویی که بر روی  نوار نوعی( 171

 MPالف( 

 MEب( 
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   CMج( 

   SPد( 

 

   دارد؟ یتر بیشاز لنزهای زیر قطر یک  کدامدر  5.6( دیافراگم 171

 Wide angle Lensالف( 

 Normal Lensب( 

 Tele photo Lens  ج(

 Fish-eye Lensد( 

 

 د؟شو می نامیده چه« B-Y/R-Y/Y»( سیگنال 170

 الف( کامپوزیت

 ب( کامپوننت

 ج( مرکب

 د( الف و ج  

 

 انجام دهیم؟  باید کدام اقدام را پرسرعت  موضوع هایاز تر  ( برای ثبت تصاویر واضح179

 استفاده کنیم Gain upاز الف( 

 ییر دهیمتغ را Master gamma ی هگزینب( 

 استفاده کنیم Tele photoج( از لنز 

 د( سرعت شاتر را افزایش دهیم

 

 کلهوین تبهدیل   ی هدرجه  11111کلوین را به نهور   ی هدرج 1111فیلتری که نور « Mired Shift» ( عدد173ِ

 کند چقدر است؟   می

 50+الف( 

 75-ب( 

 100-ج( 

 200+د( 
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 درست است؟ گزینه ( کدام171

 از اهمیت نورپردازی نکاسته است یی جدیدافزایش حساسیت دوربین های ویدیو( الف

 تنها برای کنترل کنتراست تصویر انجام می شودنورپردازی ب( 

 نیستنورپردازی  انجام نیازی بهدیگر دوربین های ویدیو، در « گین الکترونیک» ی هگزینبا توجه به وجود ج( 

 ، نیاز کمتری به انجام نورپردازی خواهیم داشتکمتر باشد «پویایی دوربین ی هامند»هرقدر  د(

 

 ؟  نیست Progressiveنسبت به اسکن  inerlaceاسکن های  ( کدام گزینه از جمله مزیت176

 د.نیاز داری برای ارسال تر کمبه پهنای باند  interlaceاسکن تصویر ویدیویی با الف( 

 باالتر است interlaceدر اسکن ب( وضوح تصاویر 

 استتر  نرم interlaceدر اسکن و دوربین  موضوعج( حرکات 

 افت نخواهد کرد «حساسیت دوربین نسبت به نور»، interlaceهنگام انتخاب اسکن د( 

 

ضهبط   دِهِ»را با  «دستگاه پخش نوار مغناطیسی دِهِ»چرخش از موارد زیر سرعت و چگونگی  یک کدام( 177

  ؟هماهنگ می سازد« نوار ی هویدیوییِ بر پایدوربین  ی کننده

 CTL( Control Track Line)الف( 

 TC( Time Code)ب( 

 U-bit( user bit)ج( 

 الف و جگزینه های د( 

 

 تغییهر  بایدکدام ویژگی تصویر ویدیویی  (Cine likeیا به عبارتی «)Film look» ی ه( برای ایجاد جلو171

  یابد؟   

 Gainالف( 

 Exposureب( 

 Noiseج( 

 Contrastد( 

 

، بدون توان پس زمینه را به صورت سیاه کامل می تیره چگونه ی هعروسکی با پس زمین یک نمایش( در 173

 نشان داد؟    بافت و جزئیات

 الف( نورپردازی کنترل شده
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 دیافراگم خودکارب( استفاده از 

   Black levelج( کاهش 

 الف و جگزینه های د( 

 

 ؟است« Gaffer»از موارد زیر از وظایف  یک کدام( 111

 ن ویدیو پیش از شروع تصویربرداریتنظیم فنی دوربیالف( 

 ی طرح نورپردازینظارت بر اجراب( 

 و ترکیب بندی تصویر Focus pullingانجام حرکات دوربین،  ج(

 گزینه هر سهد( 

  

 ( کدام گزینه درست است؟111

 است  کم Wide angleدر لنز  flare Opticalالف( احتمال ایجاد 

 است   کم Wide angleلنز قدرت همگرایی پرتوهای نور در ب( 

 نخواهد بود  Focus pullingهیچگاه نیازی به  Wide angleج( با لنز 

 کوتاه است «فوق کانونی ی هفاصل»و  «کانونی ی هفاصل»،  Wide angleلنز  در د(

  

 تصویر مربوط است؟  های  از ویژگییک  کدامبه « اغتشاش ی هدایر»( مفهوم 110

 الف( نوردهی  

 ب( پرسپکتیو

 ج( عمق میدان

 د( ترکیب بندی

 

 ؟تاثیری داردچه  «ترکیب بندی تصویر»( 119

 اثر می گذارداو نسبت به موضوع و فضای داستان  اسو بر احسمی کند الف( توجه بیننده را جلب 

 می کندتر  حاصل از نورپردازی را کامل ی هب( جلو

 ایجاد می کنددر تصویر « توجه ی هنقط»ج( 

 د( هر سه گزینه

 

 ؟نیستاز موارد زیر از وظایف تصویربردار استودیویی یک  کدام( 113
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   Focus pullingالف( 

 Change focusب( 

 Framingج( 

 Exposure controlد( 

                           

 است؟   Academy aperture))«قاب آکادمی نسبت ابعادِ»( کدام گزینه 111

 1:1.33الف( 

 1:1.66ب( 

 1:1.85ج( 

 1:2.66د( 

 

 است؟ Full HD( در فرمت Vertical resolution)«رزولوشن عمودی»یک از موارد زیر  ( کدام116

 خط   339الف( 

 خط 939ب( 

 خط 1989ج( 

 الف و بهای  د( گزینه

 

نامیده مهی   است چه جدا شدنو غیر قابل متصل  Camera headبه  Recorder( دوربینی که در آن 117

 ؟ شود

   Demountableالف( 

   Camcorderب( 

     Dockableج( 

   Broadcastد( 

 

 بازسازی خواهند شد؟ یتر بیش جزئیاتصحنه با بافت و  ی هتیرهای  یک از تصاویر زیر قسمت ( در کدام111

   Normal exposedالف( تصویر 

   Over exposedب( تصویر 

   Under exposedج( تصویر 



 

 

732 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

 د( هر سه مورد

 

ههای   یک از ویژگهی  در تصویر باعث تغییر در کدام (Converging lines)«گرا هم ی خطوط دورشونده»( وجود 113

 شود؟ می تصویر

 Focusingالف( 

  Depth of fieldب( 

   Sharpnessج( 

   Perspectiveد( 

 

 شود؟ می به چه تصویری گفته Shallow focus( تصویر 131

 الف( تصویری با عمق میدان کم  

 ب( تصویری با عمق میدان زیاد

 ج( تصویری با عمق کم  

 د( تصویری با عمق زیاد

 

 دسهت ه به چهه نمهایی    ،داشته باشهد  رپیشه قراراز سطح چشم هنتر  درجه پایین 31تا  01( اگر دوربین 131

 آید؟ می

   Eye levelالف( نمای 

   Low angleب( نمای 

   Very low angle ج( نمای 

   Over headد( نمای 

 

 ؟چه کاربردی دارد( Shiny reflector)«اق صافرفلکتور برّ» (130

 نور نرم کردنالف( 

 نورشدت ب( کاهش 

 از صحنه یبه بخش ج( هدایت نور

 هیچ کدام   د(
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یهده مهی   چهه نام  یتصهویر چنین ثبت شود  «دایره»، در تصویر یک موضوعاز  «نقطه»( اگر به ازای هر 139

 ؟شود

    Sharpالف( 

   Out of focus ب(

   Flat perspectiveج( 

   Deep perspectiveد( 

 

 خواهد شد؟ایجاد  «لمکمّ کنتراست رنگ» ،زیر های«رنگ -نور»یک از  قرارگیری کداماز کنار هم ( 133

 الف( سبز و قرمز

 ب( قرمز و آبی 

 ج( زرد و آبی

 و سیان   د( ماژنتا

 

 کند؟ می نمایان تر بیشرا در تصویر  موضوععد و بافت بُ، یک از نورهای زیر ( کدام131

 تخت   الف( نور هاردِ

 تخت ب( نور سافتِ

 جهت مند   ج( نور هاردِ

 جهت مند د( نور سافتِ

 

 ست؟ای  پروژکتور چه نوع (Fresnel«)لرنِفِ»پروژکتور ( 136

 Soft source الف(

  Point sourceب(

 Open-faced sourceج( 

 Profie-spot sourceد( 

 ؟نامیده می شود چه ،در تصویر «Motif»( تکرار قاعده مند یک 137

 Textureالف( 

   Patternب( 

   Rhythmج( 

 Depthد( 
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 شود؟ می باعث کدام تغییر در تصویر ،مقابل لنز دوربین نازک ی ( قراردادن توری یا جوراب زنانه131

 شدن تصویر تر  «شارپ»الف( 

 شدن تصویر تر  «سافت»ب(  

 شدن تصویرتر  «وکوسف»ج( 

 شدن تصویرتر  «لوفُ»د( 

 

از هم زیادی  ی هفاصل «فوکوس ی هدورترین سوژ» و «فوکوس ی ترین سوژه نزدیک» تصویری که در آن( 133

 ؟نامیده می شوددارند چه 

   Flouالف( 

  Out of focusب( 

  Deep focusج( 

  Shallow focusد( 

 

   است؟ر برای ارتباط کارگردان و تصویربرداکدام گزینه روشی بهتر ی استودیویی، ا هنگام ضبط برنامه( 011

 (Intercom«)گوشی»از استفاده الف( 

 (Shot list)«نما فهرستِ»ب( استفاده از 

 «مدیر صحنه» از طریقارتباط ج( 

 های الف و ب   د( گزینه

 

در اگر بخواهیم ختمانی به سرعت در حال عبور است.از مقابل سا یسواری در خیابان دوچرخه( 011

د، به ن( ثبت شوBlurred)«کشیده»دوچرخه سوار به صورت  و (Freeze«)ثابت»ساختمان کامالً  ،«عکس»

 کدام گزینه باید عمل کنیم؟

 کنیم استفاده می «دیافراگم باز»و  «ندسرعت شاتر کُ»الف( از 

 کنیم استفاده می «ندسرعت شاتر کُ»گیریم و از  ب( دوربین را در دست می

   کنیم استفاده می «ندسرعت شاتر کُ»دهیم و از  ج( دوربین را روی سه پایه قرار می

 کنیم استفاده می «سرعت شاتر سریع»دهیم و از  د( دوربین را روی سه پایه قرار می

 

 ست؟ادرست نا «شاتر»و  «دیافراگم»ی  کدام گزینه در خصوص رابطه( 010

 هستند مؤثرهر دو در تعیین مقدار نوردهی  «شاتر»و  «دیافراگم»الف( 
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 کند زمان نوردهی را تنظیم می «شاترسرعت »و ورودی به دوربین  مقدار نور «دیافراگم»ب( 

 کرد استفاده «شاتر سرعت -دیافراگم» توان از یک زوجِ نها میت ،هر صحنهاز نرمال نوردهی ثبت تصویری با ج( برای 

 کند های متحرک را تنظیم می موضوع یزان وضوحم «شاتر سرعت» مقدار عمق میدان و «دیافراگم»د( 

 

 کدام گزینه نادرست است؟( 019

   افزایش عمق میدان شودباعث غیر مستقیم  به شکل می تواندند کردن سرعت شاتر الف( کُ

 است مؤثرنوردهی  برباز کردن دیافراگم  «استاپ»ی یک  شاتر به اندازهسرعت کردن   سریع «گام»ب( یک 

   دهد می کاهش 1/8نوردهی تصویر را به   ،ثانیه 1/30ثانیه نسبت به سرعت شاتر  1/250 شاتر ج( سرعت

 دارنداغلب دوربین های تصویربرداری شاتر الکترونیک د( 

 

« دوربهین روی دسهت  »متر باشد و بخواهیم بهه حالهت    میلی 11ی کانونی لنز مورد استفاده  فاصلهاگر ( 013

 نیستیم؟ «سرعت شاتر»عکاسی کنیم، مجاز به استفاده از کدام 

الف( 
 

  
 ثانیه  

ب( 
 

   
 ثانیه 

ج( 
 

   
 ثانیه 

د(  
 

  
 ثانیه 

 

 کدام گزینه درست است؟( 011

 ی کانونی ثابت است اصلهلنزی با ف ،الف( لنز زوم

 دهد ی کانونی لنز اصلی را کاهش می ای اپتیکی است که فاصله قطعه، Tele converterب( 

 دهد می اپتیکی است که فاصله کانونی لنز اصلی را افزایشای  قطعه ،Wide-angle adapterج( 

 عمق میدان بسیار کمی دارد ،د( تصویر حاصل از لنز ماکرو

 نادرست است؟( کدام گزینه 016

100الف( حساسیت 
ASA  24معادل حساسیت

DIN است 

800ب( فیلم 
ASA 50از فیلم تر  شانزده برابر حساس

ASA است 

 کنند ایجاد میگرینی تصاویری  ،سیت باالحسابا های  ج( فیلم

 کنند تصاویری پرکنتراست ایجاد می ،هایی با حساسیت پایین د( فیلم
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عکاسی و فیلم بهرداری تعبیهه شهده    های  چه منظور در دوربین(به Ground glass«)مات ی هشیش»( 017

 است؟

 ن نمایابوشدن تصویر در  رؤیتالف( قابل 

 ب( فوکوس کردن تصویر به صورت چشمی

 ج( ترکیب بندی دقیق تصویر

 هر سه گزینه د(

 

 کدام است؟ را دارد تأثیرن یتربیشبخش دوربین عکاسی که در تشکیل تصویر ترین  اصلی( 011

 مات ی هشیش الف(

 ب( اتاق تاریک

 ج( لنز

 کانونی ی هد( صفح

 

 است؟ قدردر سیستم بینایی انسان چه  «ماند دیدپس»( 013

الف( 
2

1
 ثانیه

ب( 
4

1
 ثانیه 

ج( 
5

1
 ثانیه 

د( 
10

1
 ثانیه 

 

 ؟انجام می شودبه چه منظوری در عکاسی  Bracketing Exposure فرایند( 011

 برای اطمینان از ثبت تمام لحظات مهم رویدادالف( 

 HDRاستفاده از عکس ها در تمهید ب( 

 اطمینان از ثبت عکسی از صحنه با نوردهی مناسبج( 

 گزینه های ب و جد( 

 

ابعهاد  در چاپ کهرد یها    یتر بیشنمایی  توان با بزرگ می را زیرهای  از نگاتیویک  کدامتصاویر حاصل از   (011

 بر روی پرده نمایش داد؟تری  بزرگ
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800نگاتیو الف( 
ASA 

200نگاتیو ب( 
ASA 

400نگاتیو ج( 
ASA 

100نگاتیو د( 
ASA 

  

در کدام رده  کندتصویری تولید یت اطالعات مگاب 11واند در هر ثانیه بیش از ( اگر یک دوربین ویدیو بت010

 گیرد؟ می قرار

 الف( خانگی  

 ای   ب( نیمه حرفه

                                                                             ای  ج( حرفه

  د( برودکست

 

در هر ثانیه چنهد تصهویر    ،کار کند  interlaceو با اسکن  NTSC( اگر یک دوربین ویدیو در سیستم 019

 کند؟ می تولید

 فریم کامل   29الف( 

 فیلد 39ب( 

 فریم کامل   39ج( 

 فیلد 99د( 

 

( Film)«تصویر متحرک شهیمیایی »به  (Video)«تصویر متحرک الکترونیک» ی هکنند ( دستگاه تبدیل013

 چه نام دارد ؟  

   Kinescopeالف( 

   Tele cinema ب( 

   VTRج( 

   VDRد( 

 

 ی تیهره  دوربین را در سهمت سهه رخِ   ،  Classic lightingی شیوه بهای  ( اگر پس از نورپردازی چهره011

 مذکور چگونه دیده خواهد شد؟ ی هچهره قرار دهیم، چهر

   زیاد عدبُبا  -الف( باریک
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 کم   عدبُبا  -ب( باریک

 زیاد عدبُبا  -ج( عریض

 کم   عدبُبا  -د( عریض

 

   است؟ «منفی» ،نور اصلی «عمودیِ ی زاویه»نورپردازی زیر های  از شیوهیک  کدام( در 016

  Rembrandt lightingالف( 

   Butterfly lightingب( 

  Down lightingج( 

   Side lightingد( 

 

شهود   مهی  ضبطمغناطیسی در طول نوار  ،که به شکل یک تراک جدا از تصویر« Time Code»( نوعی 017

 چه نام دارد؟

 NDFالف( 

   DFب( 

   LTCج( 

   VITCد( 

 

حاصل از دسهتگاه دیگهری را دریافهت و    « تایم کُدِ»نباشد، بلکه « تایم کُد» ی هدوربین تولید کننداگر ( 011

  ؟بازسازی کند، کدام گزینه را باید در فهرست تنظیمات دوربین انتخاب کنیم

 Regenالف( 

   TCب( 

   U-bitج( 

   CTLد( 

 چقدر است؟« جهتیمیکروفون همه » مناسب به هنگام استفاده از «کارِ ی فاصله( »013

 سانتی متر   19تا  19الف( 

 سانتی متر   29تا  19ب( 

 سانتی متر 39تا  29ج( 

 سانتی متر 39تا  39د( 

 



 

 

739 

ش
رس

پ
ی

ست
ی ت

ها
 

   است؟تر  زیر گستردههای  از میکروفون یک کدامدر « پذیرش صدا ی زاویه( »001

   Omni directionalالف( 

   Bi directionalب( 

   Cardioidج( 

   Hyper cardioid د(

 

 ؟فعال باشدزیر باید های  یک از میکروفون برای کدام Phantom power+(48v) ی ( گزینه001

 الف( میکروفون زغالی

 ب( میکروفون داینامیک

 ج( میکروفون پیزو الکتریک

 د( میکروفون خازنی

 

تهر   خفیف (Modeling«)برجسته نمایی چهره در تصویر»، نورپردازی چهرههای  یک از شیوه ( در کدام000

 است؟

   Non-central lightingالف( 

   Side-rear lightingب( 

   Classic lightingج( 

 Front lightingد( 

 

 «نرمهال نوردهی »ایم و نورسنج برای دستیابی به تصویری با  نورسنجی کردهای  برای عکاسی از صحنه( 009

و سرعت شاتر  5.6دیافراگم 
500

را پیشنهاد کرده است. اگر بخواهیم از این صهحنه تصهویری ثبهت     ثانیه 1

  ؟نیمباشد، کدام گزینه را باید انتخاب ک Under exposedکنیم که به میزان سه استاپ 

 و سرعت شاتر 16الف( از دیافراگم 
500

 کنیم. می ثانیه استفاده 1

 و سرعت شاتر 5.6ب( از دیافراگم 
60

1
 کنیم. می ثانیه استفاده

 و سرعت شاتر 8ج( از دیافراگم 
2000

1
 کنیم. می استفاده 

 الف و جهای  د( گزینه

 

 نامند؟ می را چه «فریم»ثبت چند عکس بر روی یک تکنیک ( 003
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   Over exposureالف( 

 Push processingب( 

   Multiple exposureج( 

   Pull processingد( 

 

پیشهنهادی نورسهنج   تنظیمهات  سیاه پوسهت را بسهنجیم و   ای  نور بازتابیده از صورت هنرپیشهاگر ( 001

   خواهد داشت؟ای  کنیم، تصویر حاصل از این صحنه چه جلوه ستفادهرا ا (دیافراگم)سرعت شاتر و 

 Low contrastالف( 

 High contrastب( 

   Over exposedج( 

   Under exposedد( 

 

)از راست بهه چهپ(   به ترتیب  Mid-tone و High light  ،Shadow های تون« بازتابش نورِ» ( مقدار006ِ

 چقدراست؟

 زیاد، متوسط و کمالف( 

 ب( زیاد، کم و متوسط

 ج( کم، متوسط و زیاد

 د( کم، زیاد و متوسط

 

 ، 03ههای   را با سرعت این تصاویرپخش می کنیم. اگر  «فریم در ثانیه 03»ای را با سرعت  تصاویر صحنه( 007

خواههد   چگونهه )از راست به چهپ(  ی حرکت به ترتیب  برداری کرده باشیم، جلوه فیلمدر ثانیه فریم  31 و 10

   بود؟

 Slow motion ،Normal ،Fast motionالف( 

 Fast motion ،Slow motion ،Normalب( 

 Normal ،Slow motion ،Fast motionج( 

 Normal ،Fast motion ،Slow motionد( 

 

داشته باشند،  درخشش تفاوت «دیافراگم هفت استاپِ» ،ی صحنه ترین ناحیه ترین و تاریک ( اگر روشن001

 ای چه مقدار خواهد بود؟ لومینانس( چنین صحنهنسبت )«نسبت روشنایی»
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 160:1الف( 

 64:1ب( 

 128:1ج( 

 70:1د( 

 

 کنتراسهت  کدام صهحنه اسهت.  ذکر شدهی مختلف  چهار صحنه« نسبت روشناییِ»ی زیر ها در گزینه( 003

 ؟ی داردتربیش  

 300:1الف( 

 160:1ب( 

 128:1ج( 

 32:1د( 

 

فهوت  » 31ی آن  تهرین ناحیهه   و تاریهک  «فوت لمبهرت » 901ی آن  ترین ناحیه ای که روشن در صحنه( 091

 ؟دارد)کنتراست( وجود  تفاوت درخشش« دیافراگماستاپ »بازتابش نور داشته باشد، چند  «لمبرت

 استاپ   3الف( 

 استاپ   2ب( 

 استاپ   3ج( 

 استاپ 8د( 

 

 شود؟ می ( در تکنیک کروماکی استفاده از کدام لنز توصیه091

   Wide angleالف( لنز 

   Normalب( لنز

   Tele photoج( لنز 

   Zoomد( لنز 

 

 تهوان بهر روی پروژکتورههای    می ی رابهتر چه فیلتر رشبُبه  دستیابیآبی برای  ی ه( در کروماکی با پرد090

Back light قرار داد؟ 

   CTBالف( 

   CTOب( 
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 Minus Greenج( 

   NDد( 

 

 ند؟نام می (نورپردازی فریبنده)«Glamour lighting»̋ اصطالحا را نورپردازیهای  از شیوهیک  کدام( 099

   Rembrandt lightingالف( 

   Back lightingب( 

 Butterfly lightingج( 

   Side lightingد( 

 

در سمت  ،روبه رو ی هزاویدوربین را به جای ،  Side lightingبه شیوه ای  ( اگر پس از نورپردازی چهره093

 از نورپردازی به دست خواهد آمد؟  ای  چه شیوه ،چهره قرار دهیم تاریکِ نیم رخِ

   Front lightingالف( 

   Flat lightingب( 

   Rim lightingج( 

   Back lightingد( 

 

 ی چههره  ،نورپردازی کنیم Cross-key lightingبه شیوه  را اند که رو به روی هم نشسته ( اگر دو نفر091

 روشن خواهد شد؟ نورپردازی  ی هشیوکدام نفر شبیه هر کدام از این دو 

 Side lighting الف( 

   Classic lightingب( 

   Front lightingج( 

   Top lightingد( 

 

در اغلب صحنه ها و برای بسیاری از شخصهیت هها   « 1پدر خوانده »در فیلم   نورپردازی چهره ی ه( شیو096

 کدام است؟  

   Side lightingالف( 

   Top lightingب( 

   Down lightingج( 

   Back lightingد( 
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 دارد؟« زشت نما»کیفیتی ها  چهرهاغلب نورپردازی چهره در  ی  ( کدام شیوه097

   Double side lightingالف( 

   Double side-rear lightingب( 

   Top lightingج( 

 د( هر سه گزینه

 

چهره بها نهور طبیعهی     نورپردازیِ ی  هشیوکدام ، غروب خورشید یاهنگام طلوع  -خارجی ی  هدر صحن( 091

 ؟شکل نخواهد گرفت

   Front lightingالف( 

   Side lightingب( 

   Top lightingج( 

   Rim lightingد( 

 

 ؟نیست (Central/قرینه«)مرکزینورپردازی »، نورپردازی زیرهای  از شیوهیک  کدام( 093

 Short lightingالف( 

   Front lightingب( 

   Top lightingج( 

   Down lightingد( 

 

 ؟  نیست( Eye light)«چشمنور »نورپردازی چهره نیازی به های  از شیوهیک  کدام( در 031

  Flat lightingالف( 

   Top lightingب( 

   Front lightingج( 

 الف و جهای  د( گزینه

 

 توان استفاده کرد؟ می چه رنگای به از پرده  (انسان ی  هغیر از چهر موضوعیاشیا )( برای کروماکی 031

 الف( آبی
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 ب( سبز

 ج( قرمز

 د( هر سه گزینه

 

 را کاهش داد؟ Color spill ی  هتوان پدید می  ، با کدام ترفندکروماکی در فرایند( 030

 آبی ی  هپرد به جای سبز ی  هالف( استفاده از پرد

 کروماکی ی  هپردبه  تر بیشب( تاباندن نوری 

 کروماکی ی  هپرداز  موضوعج( دور کردن 

   د( هر سه گزینه

 

 ( کدام گزینه درست است؟039

 تر است ( آسانSilhouette)«ضد نور»دستیابی به تصویر  ،باشد تر بیشفیلم یا دوربین ویدیو « پویاییِدامنه »قدر هر الف(

زمینه و اختالف روشنایی این دو  یشپ ی  هاز سوژتر  زمینه روشن آید که پس می به دست صورتیدر  «ضد نور»ب( تصویر 

 باشد ویدیو فیلم یا دوربین« دامنه پویاییِ»از  تر بیش

 کنیم  پیش زمینه تنظیم ی  هاساس روشنایی سوژ برباید گم را دیافرا ،«ضد نور»تصویر ه بدستیابی ج( برای 

 د( هر سه گزینه

 

 ( کدام گزینه درست است؟033

 کنیم استفادهآبی  ی  هپرد ازبهتر است  ،هستیمکروماکی با ابعاد بسیار بزرگ  ی  هپرداز به استفاده الف( اگر مجبور 

 ی احتیاج داردتر کمآبی به نور  ی  هپردکروماکی سبز نسبت به  ی  هپردب( 

   باشدسه متر باید کروماکی حداکثر  ی  هپردتا  موضوعج( فاصله 

   د( هر سه گزینه      

 

 آید؟ می دسته چه نوع نوری ب Soft lightبر روی پروژکتور  Diffuser( با قراردادن فیلتر 031

       Soft light الف(

       Ultra soft lightب(

       Hard lightج(

 Ultra hard light د(
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   منعکس خواهد شد؟ آنبتابانیم چه نوع نوری از  Shiny reflectorبه  Hardنور ( اگر 036

         Diffused light الف(

       Soft light ب(

      Ultra soft lightج( 

  Hard lightد(

 

 توان استفاده کرد؟ می از کدام ابزار Soft lightپروژکتور  تابش نورِ ی  ه( برای کنترل دامن037

     Honey comb الف(

         Egg grid ب(

      Diffuser ج(

 الف و بهای  گزینه د(

 

 استفاده کرد؟ نمی تواناز کدام ابزار  Fresnelپروژکتور  تابش نورِ ی  ه( برای کنترل دامن031

       Barn doors الف(

          Flag ب(

      Diffuser ج(

  Black foilد(

 

 کند؟ می ( ساطعDiscontinuous spectrum)«طیف گسسته»بع نور، نوری با من  ( کدام033

 خورشید                 الف(

 المپ تنگستن          ب(

 شمع          ج(

 المپ فلورسنت د(

 

   ؟کاربرد دارداصالح فوکوس تصویر  رایب ویدیودوربین  از امکانات الکترونیک یک کدام( 011

      CTDM الف(

        DFZ ب(

           DL ج(
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 Knee د(

 

 رود؟ می کاره بموضوع  ی  هتیرتمام یا بخشی از نواحی  کردناز نورهای زیر برای روشن  یک کدام( 011

      Eye light الف(

         Hat light ب(

       Fill light ج(

 هر سه مورد د(

  

 شود؟ می دیده تر کمعرض چهره  ،زیر نورپردازیهای  یک از شیوه ( در کدام010

               Broad  lighting الف(

     Short lighting ب(

                 Front lighting ج(

 Flat lighting د(

 

   شدیدتر است؟( Modeling)«چهرهبرجسته نمایی » ،زیر نورپردازیهای  از شیوه یک کدام( در 019

               Broad  lighting الف(

     Short lighting ب(

                 Front lighting ج(

 Flat lighting د(

 

 شود؟ می پوست کدام اقدام توصیه سیاه ی  هچهر( در نورپردازی 013

 « Softی  هپرکنند نور»و  «Hard نور اصلیِ»الف( استفاده از 

 « Softی  هپرکنند نور»و  «Soft نور اصلیِ»استفاده از ب( 

 باال «نسبت نورپردازیِ»نورپردازی با ج( 

 از چهره Specular highlights د( حذف کاملِ

 

 ؟استدرجه  1611نور کدام  کلوینِ ،آفتابی ی( هنگام ظهر در روز011

        Sun light الف(
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         Sky light ب(

          Day light ج(

 گزینههر سه  د(

 

 را تغییر نمی دهد؟ تنگستن پروژکتور« دمای رنگِ»کدام گزینه ( 016

         Diffuser  filter الف(

       CTO filter ب(

          ND  filter ج(

 Dimmer د(

 

 د؟نشو می محسوب «Optimumدیافراگم »، اه از دیافراگمای  چه دامنه 1:2.8لنزی با سرعت  در( 017

 8تا دیافراگم  5.6از دیافراگم  الف(

 22تا دیافراگم  5.6ب( از دیافراگم 

 11تا دیافراگم  2.8ج( از دیافراگم 

 22تا دیافراگم  8د( از دیافراگم 

 

  است؟   تر بیشزیر های  از دیافراگمیک  کدام( در Diffraction)«راش نورپَ» ی  ه( پدید011

  f/2 الف(

                                f/4 ب(

                      f/11 ج(

     f/22 د(

 

در  ،کنهیم اسهتفاده  درجهه   24 «افقیِ ی  هزاوی»لنزی با از میلی متر، 27×18  گر حسی با دوربیندر ( اگر013

 چقدر خواهد بود؟ «عمودی لنز ی  هزاوی»این حالت 

 درجه          16 الف(

 درجه 18 ب(

 درجه       27 ج(

 درجه 36 د(
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خطای لنهز را    کدام ویژگی،این .کند می گرا متفاوتی هم  نور را به میزان های« طول موج» محدب عدسی( 061

 کند؟ می ایجاد

                     Spherical aberration الف(

   Chromatic  aberration ب(

                         Coma aberration ج( 

       Curvature of field aberration د(

 

 شود؟ می چه نامیده «کانونی ی هصفح»تا  «لنز روی دوربین نشستگاه محلِ ی  هلب» ی  فاصله( 061

   Hyperfocal  distance الف(

   Back focus distance ب(

   Focal distance ج(

 Flange focal distance د(

 

 ؟تاثیر بیشتری داشته استدکوپاژ تصاویر سینمایی  ی  هشیوبر یک از ابزارهای زیر  ( کدام060

                    Crane الف(

                           View finderب( 

                  Steadycam  ج(

 Video assistد( 

 

 ؟می شودکروماکی توصیه  اجرای فرایندهنگام کدام گزینه ( 069

 کروماکی قرار دهید ی  هسوژه را نزدیک پردالف( 

 استفاده نکنید« نور پشت»از ب( 

 نواخت روشن کنیدیکرا کروماکی  ی  هپردج( 

 باز استفاده کنیدهای  د( از دیافراگم

 

 ی تصویر به چه عواملی وابسته است؟«اندازه نما»( 063

 موضوعدوربین تا  ی  هالف( فاصل

 کانونی لنز ی  هب( فاصل
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 دوربین گر حس ی  هاندازج( 

 د( هر سه مورد

 

   است؟ تر بیشاز موارد زیر  یک کدامدر ( Latitude«)کنتراست ی پذیرش دامنه( »061

 الف( نگاتیو سیاه و سفید

 ب( نگاتیو رنگی

 ج( فیلم ریورسال رنگی

 SD د( دوربین تصویربرداری

 

 است؟ درستدکوپاژ سینمایی و دکوپاژ تلویزیونی  ی همقایسدر خصوص کدام گزینه ( 066

 شود ( استفاده میExtreme Long Shot)«زنمای بسیار با»تر از  الف( در دکوپاژ تلویزیونی کم

 شود ربین استفاده میب( در دکوپاژ تلویزیونی کمتر از حرکت دو

 شود تر و متنوع تری استفاده می ای بیشج( در دکوپاژ سینمایی از پالن ه

 د( هر سه مورد

 

 ؟( گفته می شودNoise«)نویز»به چه صدایی ( در صدابرداری، 067

 های خارجی الف( صدای آمبیانس صحنه

 داخلی های آمبیانس صحنهب( صدای 

 گونه صدای ناخواستهج( هر

 د( صدای باد

 

 گیرد؟ صورت می« البراتوار فیلم»ِ  بخش  در کدامخام کیفیت نگاتیو  ( آزمایش061ِ

     «اتالوناژ»بخش الف( 

        «قطع نگاتیو»بخش ب( 

         «ظهور»بخش ج( 

 «سنسیتومتری»بخش د( 

 

 چه کاری انجام می دهد؟ «تله سینما»( دستگاه 063
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 «تصویر ویدیویی»)فیلم( به «تصویر شیمیایی»الف( تبدیل 

 سینما ی  ب( نمایش فیلم ویدیویی بر پرده

 ها ج( تصحیح رنگ پالن

 سینمایی به صورت سه بعدی  د( نمایش فیلم

 

 چیست؟ «کالکت»( کارکرد 071

 را مشخص می کندزمانی تصویر و صدا  شروع هم ی  هلحظالف( 

 کند ارائه می مربوط به هر پالن رااصلی ب( اطالعات 

 را مشخص می کندشروع حرکت بازیگر  ی  هج( لحظ

 الف و ب  گزینه های د( 

  

 چیست؟ «آرایش»و  «گریم»( تفاوت 071

 سازد زشتی های چهره را آشکار میگریم، الف( آرایش، زیبایی های چهره و 

 پنهان تری نسبت به گریم دارد ی  هجلو ب( آرایش

 اما روش کار متفاوت است ،هر دو زیبا کردن چهره استاز انجام ج( هدف 

 د( هدف از آرایش، زیبا کردن چهره و هدف از گریم، متناسب ساختن چهره با مقتضیات متن است

 

پشت یک عدسی محدب، چه تغییری در خصوصیات اپتیکهی عدسهی    ،( با قراردادن یک عدسی مقعر070

 محدب ایجاد می شود؟

 .یابد افزایش میکانونی آن  ی  هالف( فاصل

 .یابد کانونی آن کاهش می ی  هب( فاصل

 .یابد دید آن افزایش می ی  هج( زاوی

 .یابد دید کاهش می ی  هکانونی و هم زاوی ی  هد( هم فاصل

 

   دارند؟با هم معکوس نسبت در کدام گزینه مفاهیم ذکر شده ( 079

 «دید لنز ی  هزاوی»و  «لنز کانونی ی  هفاصل»الف( 

 «لنزحاصل از تصویر  ی  هقطر دایر»و  «لنز کانونی ی  هفاصل»ب( 

 «تصویر عمق میدان»و  «کانونی ی  هفاصل»ج( 

 د( گزینه های الف و ج
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 آنعمهودی  دیهد  زاویه  ،درجه باشد 24، اگر زاویه دید افقی لنز  4:3( در دوربین ویدیو با نسبت ابعاد 073

 خواهد بود؟چقدر 

 درجه          18الف( 

 درجه            12ب( 

 درجه           48ج( 

 درجه 32د( 

 

 کمی دارد، چگونه لنزی است؟ «قدرت همگرایی»( لنزی که 071

 کانونی بلند ی  هالف( لنزی با فاصل

 کانونی کوتاه ی  هب( لنزی با فاصل

 نمایی کم ج( لنزی با بزرگ

 های ب و ج د( گزینه

 

 ی دارد؟تأثیر( دیافراگم بسته چه 076

 دهد می افزایشرا  «خطای کروی»الف( 

 دهد   می افزایشرا  «خطای رنگی»ب( 

 دهد می افزایشرا  «خطای رنگی»و هم  «خطای کروی»ج( هم 

 دهد می را کاهش «خطای رنگی»و هم  «کروی خطای»د( هم 

 

 بین کانون و مرکز عدسی محدب قرار گیرد، تصویر آن چگونه خواهد بود؟ ی  هدر فاصل موضوع( اگر 077

   «مجازی» و «مستقیم»الف( 

 «مجازی»و  «وارونه»ب( 

   «واقعی» و« مستقیم»ج( 

 «واقعی» و« وارونه»د( 

 

 چگونه است؟( تصویر حاصل از عدسی مقعر 071

 «تر از موضوع کوچک» و« مجازی»، «مستقیم»الف( 

 «تر از موضوع بزرگ» و« مجازی»، «وارونه» ب(

 «تر از موضوع کوچک» و «واقعی»، «مستقیم»ج( 
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 «تر از موضوع بزرگ» و« واقعی»، «وارونه»د( 

 

 کند؟ چه تغییری می کناره هاعدسی به سمت  عدسی محدب از مرکز گراییِ ( قدرت هم073

 الف( ثابت است

 یابد ب( افزایش می

 یابد ج( کاهش می

 طول موج های نور، کاهش می یابد رخی ازببرای  (د

 

 ؟نادرست است Pin-holeتصویر حاصل از دوربین کدام گزینه در خصوص ( 011

 پرکنتراست استتصویری الف( 

 زیاد استعمق میدان تصویری با ب( 

 م استشارپنس کتصویری با ج( 

 است Soft-focusتصویری د( 

 

رد اسهتفاده حهداقل بایهد چنهد     مهو یا دوربین ، نگاتیو  512:1ای با نسبت روشنایی  برای ثبت صحنه( 011

 داشته باشد؟Dynamic range  استاپ

 استاپ 2الف( 

 استاپ 9ب( 

 استاپ 7ج( 

 استاپ 5د( 

 

با چه زاویهه ای از سهطح مهذکور     پرتوهای آن، اغلب بداق بتادرجه بر سطحی برّ 91ی  ( اگر نور با زاویه010

 د؟نمنعکس می شو

 درجه       29الف( 

 درجه             ب( صفر

 درجه          39ج( 

 درجه 39د( 
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ده از سهطح مهذکور   بر سطح بتابد تا نور بازتابی)نسبت به خط عمود بر سطح( ای  ( نور باید با چه زاویه019

 را داشته باشد؟ شدت ممکن حداکثرِ

 درجه        صفرالف( 

 درجه             39ب( 

 درجه          39ج( 

 درجه 59د( 

 

موضهوع  بهر   5.6قرار دارد و معادل دیهافراگم  موضوعی متری  2 ی  هدر فاصل «منبع نور نقطه ای»یک ( 013

قرار دههیم، معهادل چهه دیهافراگمی بهر      موضوع متری  8 ی  هر فاصلرا د منبعاگر این . نور می تاباندمذکور 

 خواهد تاباند؟نور موضوع 

            4 الف(

                2.8 ب(

               2 ج(

 1.4د( 

 

 5مورد استفاده برای ثبت ایهن صهحنه   یا دوربین باشد و نگاتیو  128:1 «نسبت روشنایی صحنه»اگر ( 011

 چگونه خواهد بود؟ اشد، تصویرداشته ب Dynamic rangeاستاپ 

 از صحنه خواهد بودتر  الف( تصویر پر کنتراست

 از صحنه خواهد بودتر  ب( تصویر کم کنتراست

 برابر با کنتراست صحنه خواهد بودج( کنتراست تصویر 

 د( هیچ کدام

 

 چقدر خواهد بود؟ «Flare factor»وجود نداشته باشد،  «Optical flare» موقعیتیاگر در ( 016

 الف( صفر

 1.0ب( 

 0.1ج( 

 0.01د( 

 درست است؟کدام گزینه ( 017

 می تابدتصویر اصلی به  نور غیرتصویرساز است که ،«Optical flare»الف( 
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 است تر بیشهای تاریک تصویر  بر بخش «Optical flare» تأثیرب( 

 است تر بیشهای روشن تصویر  بر بخش «Optical flare» تأثیرج( 

 های الف و ب   د( گزینه

 

 کدام گزینه درست است؟( 011

 تری خواهد داشت تر باشد، نور نرم و به موضوع نزدیک تر کوچکالف( هر قدر منبع نور 

 تری خواهد داشت تر باشد، نور نرمو از موضوع دور تر کوچکب( هر قدر منبع نور 

 تری خواهد داشت باشد، نور نرم تر تر و به موضوع نزدیک ج( هر قدر منبع نور بزرگ

 تری خواهد داشت تر باشد، نور نرماز موضوع دورتر و  د( هر قدر منبع نور بزرگ

 

 نادرست است؟کدام گزینه ( 013

 داردنوری نهاییِ تصویر ی  جلوهایجاد را در  تأثیرن یتر بیش «نور اصلی»الف( 

 دهد وضوع به دست میهمواره نوری سخت است که اطالعات کاملی از بافت بصری م «نور اصلی»ب( 

 ورپرداز در هر موقعیتی قرار گیردتواند هر دمای رنگی داشته باشد و بنا به نظر ن می «نور اصلی»ج( 

 ای استفاده شود« ثانویه نور اصلیِ»از  «نور اصلی»ی حاصل از  د( ممکن است برای تکمیل جلوه

 

 ازبه ترتیهب  ) Top Lightingو  Side Lighting  ،Butterfly Lightingهای نورپردازی  شیوهدر ( 031

 لنهز دوربهین را بهه    )خطی فرضی که«محور لنز»ی افقی نسبت به  زاویه کدامدر  «نور اصلی»راست به چپ( 

   گیرد؟ کند( قرار می موضوع وصل می

 الف( نود درجه، چهل و پنج درجه، سی درجه

 ب( نود درجه، صفر درجه، نود درجه

 ج( چهل و پنج درجه، سی درجه، شصت درجه

 صفر درجه د( نود درجه، صفر درجه،

 

)خهط  «محور لنهز »نسبت به   صفر درجهعمودیِ ی  زاویهو  صفر درجهافقیِ ی  در زاویه «نور اصلی» اگر( 031

 شد؟ خواهد حاصل ای جلوه چه گیرد، قرار( موضوعبه دوربین  ی همتصل کنندفرضی 

 شدای دیده نخواهد  انی چهره سایهو در بخش می در تصویر کاهش می یابدالف( بُعد چهره 

 شود ای شکلی زیر بینی ایجاد می هی کوچک پروان شود و سایه عدی حاصل میسه بُ ای ب( جلوه

 قرار می گیرندشود و دو بخش کناری چهره در سایه  ای تخت حاصل می ج( جلوه
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 های الف و ج   د( گزینه

 

 ست؟ادرست نا (Fill light)«کنندهنور پر»کدام گزینه در مورد ( 030

 تابد به موضوع می «نور اصلی»ی  از موقعیت قرینه اغلب است که «نرم»الف( نوری 

 کند را تشدید می «نور اصلی»ی حاصل از  کاهد و جلوه ها می ب( از غلظت سایه

 کند را کم می «نسبت نورپردازی»دهد و  را کاهش می «کنتراست تصویر»ج( 

  شوداستفاده نمی  «کنندهنور پر»از  Silhouetteبرای ثبت تصویر د( 

 

فوت » 16و  640هنرپیشه به ترتیب  ی هبه دو سمت چهر «کنندهپر نور منبعِ»و  «نور اصلی منبعِ»اگر ( 039

 چقدر خواهد بود؟« نسبت نورپردازی»نور بتابانند،  «کندل

 الف( 40:1 

 ب( 32:1 

 ج( 4:1 

 د( 1:1 

 

معهادل  تابهد،   بهه آن مهی   «اصهلی نور »ی او که  ای، سمت روشن چهره اگر پس از نورپردازی هنرپیشه( 033

درخشهش   2.8دیهافراگم   معهادل  تابهد،   به آن مهی  «نور پرکننده»ی او که  و سمت تاریک چهره 8دیافراگم 

 چقدر است؟« نسبت نورپردازی»داشته باشد، 

 الف( 2:1 

 ب( 3:1 

 ج( 4:1 

 د( 8:1 

 

فرم تنها بر  ،هویتش پنهان بماند ،باشد جزئیاتکامالً سیاه و فاقد  ،زمینه بخواهیم موضوع قرار گرفته در پیش اگر( 031

 ؟ید اجرا کنیمبارا کنتراست حاصل شود، کدام روش نورپردازی و تصویری پر آن تاکید

    Front Lighting )الف 

Cameo Lighting )ب 

Back Lighting )ج 

Side Lighting )د 
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روشن  بشدتی او را  نیمی از چهره نور خورشیدکنیم.  ی میبردار فیلمای  آفتابی از هنرپیشه یدر روز( 036

 ؟نادرست استبرای کاهش کنتراست چهره کدام روش دیگر تیره است. ی هکرده و نیم

 eflectorNی چهره با استفاده از   نور خورشید به سمت تیرهبخشی از الف( تاباندن 

 Diffuserتابد با استفاده از  نور خورشید که به سمت روشن چهره میاز  آن بخشب( کاهش شدت 

 HMI ی چهره با استفاده از پروژکتورِ ج( روشن کردن سمت تیره

 بر روی لنز NDکاهش نوردهی تصویر با نصب فیلتر د( 

 

 شود؟می  بُعد صحنه در تصویر نمایان شدنباعث  نورکدام  (037

 الف( نور نرم

 کنندهب( نور پر

 نور پشتج( 

 های الف و ب د( گزینه

 

  های نمایشی چگونه باید باشد؟ ها و برنامه در فیلمنورپردازی ( 031

 ها باشد زیبا نشان دادن هنرپیشه الف( همواره باید در جهت

 ب( همواره باید پرکنتراست باشد

 است «نورپردازی کالسیک»ترین شیوه،  ج( همیشه درست

 نامه باشد فیلمد( باید منطبق با نیاز نمایشی 

 

 ؟چگونه خواهند شداستفاده کنیم، تصاویر  «B نگاتیو تایپِ»از  «نور روز»ی در بردار فیلماگر هنگام  (033

 شوند ثبت می نرمالتر از حالت  الف( تاریک

 شوند ثبت می نرمالتر از حالت  ب( روشن

 به رنگ نارنجی متمایل می شوندج( 

 به رنگ آبی متمایل می شوندد( 

 

کنهیم، چهه فیلتهری بهرای     استفاده  «D نگاتیو تایپِ»از  کلوین ی هدرج 3200با نور ( اگر در صحنه ای 911

 ؟الزم خواهد بودتصویر  رنگاصالح 

80A )الف 

85B )ب 
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 81 ج(   

 د( 82 

 

رو بهه صهحنه ای   ای  پشت او پنجهره . نشسته است کلوین ی هدرج 3200نور داخل اتاقی با  هنرپیشه (911

هم چهره و هم چشم انداز بیرون با چه ترفندی می توان . دیده می شود کلوین ی هدرج 5500 نورخارجی با 

  ؟ثبت نمودرنگ طبیعی اتاق را در تصویر با 

 کنیم نصب می «CTO Fullفیلتر »کنیم و بر روی پنجره  استفاده می «B نگاتیو تایپِ»الف( از 

 کنیم نصب می «CTB Fullفیلتر »داخل اتاق منابع نور کنیم و بر روی  ستفاده میا «D نگاتیو تایپِ»ب( از 

 کنیم نصب می «NDفیلتر »کنیم و بر روی پنجره  استفاده می «D نگاتیو تایپِ»ج( از 

   ا می کنیماجررا  «ب»گزینه یا  «الف»   د( گزینه

    

 700و بلنهدتر از   400از تهر   کوتهاه  «مهوجِ  طول»های الکترومغناطیس با  واکنش چشم انسان به تابش (910

 نانومتر چگونه است؟

 کند دراک مینانومتر را به رنگ بنفش ا 400از تر  کوتاه «طول موجِ»الف( 

 کند متر را به رنگ قرمز ادراک مینانو 700بلندتر از  «طول موجِ»ب( 

 تواند ببیند ها را نمی «طول موج»ج( هیچ کدام از این 

 الف و بهای  د( گزینه

 

« اجلطیف و موّ»و « قوی و مستحکم»، «صالبتو پر ایستا»، «سریع و متحرک»، «آرام و پایدار»صفاتِ  (919

  از انواع خطوط است؟ یک کدامبه ترتیب قابل اطالق به 

 الف( خط منحنی، خط عمودی، خط مورب، خط افقی، خط ضخیم

 ب( خط افقی، خط مورب، خط عمودی، خط ضخیم، خط منحنی

 ج( خط ضخیم، خط مورب، خط افقی، خط عمودی، خط منحنی

 د( خط مورب، خط افقی، خط عمودی، خط ضخیم،  خط منحنی

 

 تصویر تکهرار شهود، چهه چیهز    قابِ  تمام سطحمشابه در  به شکل عنصر تصویریموضوع یا یک  ( اگر913

 د؟شو می حاصل

 Form )الف 

 Line )ب 
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 Shape )ج 

 Pattern )د 

 

 بیند؟ می تری ی نزدیک هنرپیشه را از فاصلهکه کند  احساس می بیننده ،از نماهای زیر یک کدامدر  (911

 باشدی شده بردار فیلم Normalلنز متری و با  3ی  از هنرپیشه که از فاصله Close upالف( نمای 

 د  باشی شده بردار فیلم wide angleلنز متری و با  1ی  از هنرپیشه که از فاصله Close upنمای ب( 

 باشد  ی شده بردار فیلم Tele photo لنزمتری و با  2ی  از هنرپیشه که از فاصله Close upنمای ج( 

 باشد  ی شده بردار فیلم Super tele photo لنزمتری و با  19ی  از هنرپیشه که از فاصله Close upنمای د( 

  

نسبت اندازه و ارتباط هنرپیشه با سایر اجزای صحنه بهتر نمایان  ،ی زیرها«نما  اندازه» از یک کدامدر  (916

   شود؟ می

 Medium Shot )الف 

 Close Up )ب 

 Extreme Close Up )ج 

 Full Shot )د 

 

   ؟دهد افزایش میرا  «کنتراست تصویر» ،ترفندهای زیر از یک کدام (917

Push processing )الف 

Pull processing )ب 

 Flashing )ج 

 Pre-flashing )د 

 

 ؟نمی شود  توصیه گزینهکدام « روز به جای شب»ی  جلوه ایجاد( برای 911

 آسمان کردنفیلتر پوالریزه برای تیره الف( استفاده از 

 آبی کردن تصویراستفاده از ترفندهای اپتیکی یا دیجیتالی برای ب( 

 تصویرافزایش نوردهی ج( 

 کاهش نوردهی تصویرد( 
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دوربین با قدرت بینهایی خهود    ، در چه حالتی از انطباق نمایابِ Diopter حرکت دادن عدسیِ( هنگام 913

 مطمئن می شویم؟

 بینیمرا واضح بنمایاب الف( تصویر تشکیل شده در 

 را واضح ببینیمنمایاب  ی هی صفحها نوشتهخط کشی و ب( 

 باشد داشته زیادیکنتراست  نمایاب، ج( تصویر تشکیل شده در

 باشد داشته زیادیروشنایی  ،نمایابد( تصویر تشکیل شده در 

 

   مناسب است؟سطوح شیشه ای  ازبرای حذف انعکاس نور  ترفندکدام ( 911

 نورمنبع ی  الف( تغییر زاویه

 ی دوربین ب( تغییر زاویه

 سطح ی قرارگیریِ ج( تغییر زاویه

 د( هر سه گزینه

  

   است؟ اصلی های« رنگ -نور» تمام شامل  گزینهکدام ( 911

 C ، M ، Y )الف 

 C ، M ، Y ، K )ب 

  R ، G ، B )ج 

 R ، G ، B ، K )د 

 

 است؟ چه نوع فیلتری 80Aفیلتر ( 910

 Color conversion filterالف( 

 Light balance filterب( 

 Color compensation filter ج( 

      ND filterد( 

   

از اتفاقهات زیهر رخ    یهک  کهدام  وویدی  در دوربین «تر از نرمالسرعت شاتر سریع »انتخاب در صورت ( 919

   داد؟ نخواهد

 خواهد بوداز طریق باز کردن دیافراگم  شود که نیاز به جبران آن می Under exposedالف( تصویر 

 در تصویر منقطع ثبت شودپرسرعت  یها موضوع رخ دهد و حرکت Skipping ی هممکن است پدیدب( 
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 دنشو میبا جزئیات کامل ثبت های پرکنتراست  یابد و صحنه افزایش می Dynamic range ج(

 شود میثبت تری  در مدت زمان کوتاه Frame د( هر

 

 8دیهافراگم  معهادل  صحنه دوم شدت روشنایی و  2.8دیافراگم  معادل صحنه اول شدت روشناییاگر ( 913

 چگونه خواهد بود؟، شدت روشنایی این دو صحنه نسبت به هم باشد

 ی اول روشنایی دارد برابر صحنه 6ی دوم  الف( صحنه

 ی دوم روشنایی دارد برابر صحنه 6ی اول  ب( صحنه

 ی اول روشنایی دارد برابر صحنه 8ی دوم  ج( صحنه

 ی دوم روشنایی دارد برابر صحنه 8ی اول  د( صحنه

 

        ؟نمی شود توصیهاز موارد زیر  یک کدامبرای آرشیو نوار مغناطیسی ( 911

 نمودباید در دما و رطوبت خاص و کنترل شده نگهداری را  نوار مغناطیسیالف( 

 نمودهای مغناطیسی نگهداری  باید دور از میدان را نوار مغناطیسیب( 

 نمودباید به صورت افقی آرشیو  را نوار مغناطیسیج( 

     نمودنگهداری  (Case)«مخصوص پوشش»باید داخل  را نوار مغناطیسید( 

 

   رخ خواهد داد؟ مشکل، کدام ودضبط ش بر روی نوار مغناطیسیپایینی  FRویدیویی با یر تصواگر ( 916

   دضبط خواهد شویر به صورت ناواضح الف( تص

 تصویر افزایش خواهد یافتها در  رنگاشباع ب( 

 یابد می تصویر افزایشنویز ج( 

   گزینه های الف و بد( 

 

چهه  کلوین  ی هدرج 6000به نوری با دمای رنگ کلوین  ی هدرج 3000برای تبدیل نوری با دمای رنگ ( 917

 ی مورد نیاز است؟«میردعدد » با چه ،فیلتری

 167- با میردِ آبی فیلترالف( 

 234+ با میردِ آبی فیلترب( 

 526- نارنجی با میردِ فیلترج( 

 3000+ با میردِ آبی فیلترد( 
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 ؟گزینه نادرست است( کدام 911

 رود رای کنترل کنتراست به کار میب «نور اصلی»الف( 

 ورپرداز هر دمای رنگی داشته باشدتواند به انتخاب ن می «نور اصلی»ب( 

 تاثیر دارد (Mood)«صحنهحالت »بیش از سایر نورها بر  «نور اصلی»ج( 

 شود تنظیم می «نور اصلی»نورها به نسبت  تمام شدتد( 

 

 ؟بودخواهد گونه چ آینه مقعر قرار گیرد، تصویر آن کانونِبین مرکز و  ی در فاصله موضوع اگر( 913

 موضوع از تر بزرگ ،مستقیم ،الف( مجازی

 موضوع از تر کوچک ،مستقیم ،ب( مجازی

 موضوع از تر بزرگ، وارونه ،ج( واقعی

 موضوع از تر کوچک ،وارونه ،د( واقعی

 

 ؟                               دارد فیلتر  اثری مشابه کدام ،لنز دوربین جلو یا پشت نازک، ی هزنان قرار دادن توری یا جورابِ( 901

  CTO filter الف( 

  Diffusion filterب( 

  Diffraction filterج( 

  Multiple-image filterد( 

 

باشد، چنین دیافراگمی با چه  50mmدیافراگم  ی هریچ، قطر د70mmکانونی  ی هاگر در لنزی با فاصل (901

 شود؟ می نامگذاری عددی

   1.4الف( 

   2.8ب( 

   5.6ج( 

   11د( 

 

 شود؟ می خطا  کدامباعث ایجاد ب محدّعدسی های  بین مرکز و لبه «گرایی قدرت هم»تفاوت در  (900

   Chromatic aberrationالف( 

   Spherical aberrationب( 

  Diffractionج( 



 

 

762 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

   Dispersionد( 

 

 متر چند است؟ میلی 400عدد دیوپتر لنزی با فاصله کانونی  (909

                                    0.4الف( 

   0.25ب( 

                                      2.5ج( 

   4د( 

 

 دارند؟ یتر بیش «گرایی قدرت هم»یک از لنزهای زیر  کدام (903

 میلی متر 24کانونی  ی هالف( لنزی با فاصل

 میلی متر 32کانونی  ی هفاصلب( لنزی با 

 میلی متر 50کانونی  ی هفاصلج( لنزی با 

 میلی متر 85کانونی  ی هفاصلد( لنزی با 

  

 د؟رنی داتر کوچک« تصویر ی هدایر»یک از لنزهای زیر  کدام (901

   Wide angle lensالف( 

   Normal lensب( 

   Intermediate lensج( 

   Tele photo lensد( 

 

 چه نام دارد؟ ،کنند می مشابهی ارتعاش ی هنوری که پرتوهای آن همگی در صفح (906

   Hard lightالف( 

   Soft lightب( 

   Polarized lightج( 

   Un-polarized lightد( 

 

 رخ دهد؟« ماسیمُ خروجِ» ی هبه شیشه برخورد کند تا پدیدای  نور باید با چه زاویه (907

 درجه 40الف( 
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  درجه 41ب( 

  درجه 42 ج(

 درجه 44( د

 

 است؟ نادرستکدام گزینه  (901

 رسد می به نظرتر  تر باشد، درخشان الف( هرچه سطحی بزرگ

 ه نظر خواهد آمدبتر  تر باشد، سطح درخشان«هارد» ،سطح ب( هرچه نور تابیده بر

 به نظر خواهد آمدتر  درخشاننظر  موردباشد، سطح  تر کمج( هرچه کنتراست سطح با سطوح مجاورش 

 خواهد داشت یتر بیشدرخشش سطح باالتر باشد، « ضریب انعکاس سطح»د( هرچه 

 

 دیده شود؟« سفید»که رنگ،  شود می باعث صفتِ رنگکاهش کامل کدام  (903

                                  Hueالف( 

   Saturationب( 

                                   Valueج( 

   Lightnessد( 

 

 ت نور مربوط است؟کمیّ یک از مفاهیمِ به کدام« Foot-candle»واحد  (991

   Intensityالف( 

   Fluxب( 

   Illuminanceج( 

   Luminanceد( 

 

 کدام گزینه درست است؟( 991

 کند می را تقویتنور بلند های  «طول موج»، CTOالف( فیلتر 

 شود میمتمایل  نارنجی به رنگ تصویر ،انتخاب شده در دوربین باشد« پیش تنظیمِ»نور باالتر از « دمای رنگ»ب( اگر 

 یابد می نور افزایش «دمای رنگ»شود،  تر کمج( هرچه شدت نور 

 داردرا « دمای رنگ»د( نور خورشید به هنگام غروب باالترین 
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 ؟رخ می دهدصدا  تغییری درافزایش یابد چه « فرکانس صدا»اگر (990

 شود می تر شنیده«بلند»الف( صدا 

 شود می شنیده تر بیش «پژواک»ب( صدا با 

 شود میتر «زیر»ج( صدا 

 شود می تر بیشصدا « زمان پس آواییِ»د( 

 

سهطح مهنعکس   »تها   «صدا ی هتولیدکنند/شنونده» ی هاتفاق افتد فاصل« پژواک» ی هبرای آنکه پدید (999

  باشد؟باید چقدر  «صدا ی هکنند

 متر 17از  تر کمالف( 

  متر 17از  تر بیشب( 

  متر 34از  تر کمج( 

 متر 34از  تر بیشد( 

 

 نزدیک صدا ی همنبع تولید کنندکند که  احساسهنگام شنیدن صدای ضبط شده، شنونده برای آنکه  (993

  د؟نموایجاد  بایدهنگام صدابرداری و صداگذاری در صدا  ریتغیی ، چهاست

 نمودشدت صدا را کم باید الف( 

 کاهش دادشدت صدای مستقیم را به نسبت صدای انعکاسی باید ب( 

 نمودباالی صدا را تقویت های  فرکانسباید ج( 

 نمودخیر ایجاد أت یانعکاسصدای و  بین صدای مستقیمباید د( 

 

  دارند؟ با همنسبت مستقیم   گزینه  در کداممفاهیم موجود  (991

 «زمان پس آوایی» و« صحنه ابعاد» الف(

 «زمان پس آوایی»و « سطوح جاذب صدا ضریب جذبِ»ب( 

 «زمان پس آوایی»و « مساحت سطوح جاذب صدا»ج( 

 ب و جهای  د( گزینه

 

   ؟وجود داردتولیدی های  ساز و فرکانسهای  سیمهای  بین ویژگیچه نسبتی  «ساز زهی»در  (996

 شود می تر بیش «فرکانس صدا»باشد،  تر بیش «طول سیم»الف( هرچه 

 شود   می تر کم «فرکانس صدا»باشد،  تر بیش «قطر سیم»ب( هرچه 
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 شود   می تر کم «فرکانس صدا»باشد،  تر بیش «کشش سیم»ج( هرچه 

 الف و جهای  د( گزینه

 

کنتراست متعهادل  با ای  صحنه« نسبت لومینانس»  گزینهکدام  نگاتیو سینمایی،با ( هنگام فیلمبرداری 997

 شود؟   می محسوب

 32:1الف( 

 64:1ب( 

   160:1ج( 

   320:1د( 

 

سنجیم و نورسهنج   می راای  صحنه و تیره ترین توننورسنج انعکاسی، نور بازتابیده از روشن ترین  با( 991

ایهن  « نسهبت کنتراسهت  ».اعالم می کنهد  2.8و  16های  دیافراگمشدت نور بازتابی از این دو تون را معادل 

 است؟ چقدرصحنه 

 8:1الف( 

 16:1ب( 

 32:1ج( 

   64:1د( 

 

این ناحیهه چقهدر    «عدد دنسیتیِ» کند،عبور از نگاتیو  ناحیه ایاز « نور تابنده»درصد از  25تنها اگر  (993

 است؟

 0.3الف( 

 0.6ب( 

   0.9ج( 

   1.2د( 

 

 گهر  حهس فیلم یها  اعمال شده بر  «لگاریتم نوردهیِ»ین مقدار تر کمن و یتر بیش ،ای صحنه( هنگام ثبت 931

 است؟رین تون این صحنه چند استاپ ترین و تیره ت اختالف دیافراگم بین روشناست.بوده  0.3و  2.1

 استاپ 4الف( 

 استاپ5 ب( 
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 استاپ 6ج( 

 استاپ 7د( 

 

 امولسیون است؟دهنده کهنگی یا تازگی  ناحیه از منحنی سنسیتومتری نشان دنسیتی کدام مقدار( 931

  Base + fogالف( 

   Toeب( 

   Straight lineج( 

   Shoulderد( 

 

 داد؟ نخواهدکنیم کدام اتفاق رخ « فرونوردهی»را  اگر نگاتیو( 930

 شوند می منتقل «Base+fog»به بخش  «منحنی ی هپاشن»سایه از بخش  های تونالف( تعدادی از 

 سایه رخ خواهد داد های تون ب( فشردگیِ

 ی بازسازی خواهند شدتر کمبا دنسیتی  پزیتیومیانی در  های تونج( 

 شوند می بازسازی یتر بیش «تفکیک تونالِ»با  High light های توند( 

 

بهر   0.3 «لگاریتم نوردهیِ»و تیره ترین ناحیه آن  1.8 «لگاریتم نوردهیِ»ای  ترین ناحیه صحنه روشن( 939

و بهه ازای تیهره تهرین     1.0« مقدار دنسهیتیِ »پس از ظهور به ازای روشن ترین ناحیه، اند. کردهاعمال  فیلم

 چقدر است؟نظر  فیلم مورد «شیب منحنیِ»در تصویر ایجاد شده است. 0.4 «مقدار دنسیتیِ»ناحیه 

   0.40الف( 

  0.55ب( 

   0.67ج( 

 2.5د( 

 

 کدام اتفاق رخ خواهد داد؟ «شیب منحنی»با افزایش ( 933

 یابد می افزایش« لگاریتم نوردهی ی هدامن»الف( 

 یابد می کاهش« دنسیتی ی هدامن»ب( 

 یابد می کاهش« کنتراست تصویر»ج( 

   گیرند می منحنی قرار« خط راستِ»ی بر روی بخش تر کم های توند( 
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 وابسته است؟عامل به کدام  (Exposure latitude)«نوردهی ی هدامن»مقدار ( 931

 گر حسفیلم یا  «لگاریتم نوردهیِ ی هدامن»الف( 

  موضوع «نسبت لومینانسِ»ب( 

 ج( کنتراست موضوع

 د( هر سه گزینه

 

 ؟  رخ نمی دهدکدام اتفاق « فیلمزمان ظهور »با افزایش  ( 936

 شود می تر بیشتصویر  fogالف( 

 یابد می به شکلی مشهود افزایش« منحنی ی هپاشن»ب( شیب بخش 

 یابد می به شکلی مشهود افزایش «منحنی خط راستِ»ج( شیب بخش 

 یابد می کاهش« لگاریتم نوردهی ی هدامن»د( 

 

 ؟می شودکنتراست تصویر کاهش  و «Highlights»و « Shadows» باعث گستردگیِ ترفندکدام ( 937

   Over exposureالف( 

   Under exposureب( 

   Push processingج( 

   Pull processingد( 

 

 است؟نادرست کدام گزینه ( 931

 خواهد بود1.0 برابر با« Flare factor» وجود نداشته باشد، Optical flareالف( اگر 

 شود می Optical flareباعث کاهش « مواد ضد انعکاس»لنز با های  عدسی پوششب( 

 نامند می Flashingرا  Optical flareج( حذف کامل 

 دنبازسازی شودر تصویر  یتر بیش جزئیاتسایه با  های تونشود  می باعث Optical flareد( 

  

 شود؟ می Hazeسیاه و سفید باعث افزایش  کدام فیلتر در تصویر( 933

 الف( فیلتر زرد

 ب( فیلتر نارنجی

 ج( فیلتر قرمز

 د( فیلتر آبی



 

 

768 

 

ک
تکنی

ی
صویربردار

ها و مفاهیم ت
 

 روشن شدن چشمان»و  «ها تیره شدن پوست صورت و لب»کدام فیلتر در تصویر سیاه و سفید باعث ( 911

 شود؟ می «آبی

 الف( فیلتر زرد

 ب( فیلتر قرمز 

 ج( فیلتر سبز

 د( فیلتر آبی

 

 ؟ابری اثر ندارد  ̋و بر آسمان کامال کندمی ی را تیره نیمه ابریا صاف  کدام فیلتر تنها آسمان آبیِ( 911

 Polarizerالف( فیلتر 

   Graduated NDب( فیلتر 

   Anti-UVج( فیلتر 

  Diffuserد( فیلتر 

 

 شود؟ می کدام فیلتر باعث افزایش کنتراست تصویر( 910

   Fogالف( فیلتر 

   Low contrastب( فیلتر 

   Ultra contrastج( فیلتر 

 د( هیچ کدام

 

 است؟ «زون»معادل کدام « درصد 18کارت خاکستری »( 919

 IIالف( زون 

   IIIب( زون 

  Vج( زون 

   VIIد( زون 

 

913 )«Specular Highlight» شود؟ می محسوب یزون چه 

 الف( زون صفر  

   Iب( زون 
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   IXج( زون 

   Xد( زون 

 

   شود؟ می محسوب( Textured zone)«دارای بافت زون»، زیرهای  «زون»از یک  کدام( 911

  IIالف( زون 

   IIIب( زون 

   VIIIج( زون 

   IXد( زون 

 

دههد. سهپس نهور     مهی  را پیشهنهاد  8دیهافراگم   ،نورسنج و سنجیم می نور تابیده بر سطحی را( ابتدا 916

سطح مذکور چهه زونهی    .دهد می را پیشنهاد 2.8دیافراگم  ،نورسنجو  سنجیم می بازتابیده از همان سطح را

 است؟

  IIالف( زون 

   IVب( زون 

  Vج( زون 

   VIIد( زون 

 

بیشهتر مهی   چند استاپ  «نوردهی تصویر»یابد، می افزایش  20IRE «سیگنال ویدیو توان»هربار که ( 917

 ؟شود

 stop 0.5الف( 

 stop 1ب( 

 stop 2ج( 

 stop 2.5د( 

 

 کدام است؟ NTSC تصویر ویدیوییِ مجاز نوردهیِ ی هدامن( 911

   IRE 100تا  IRE 0الف( از 

   IRE 100تا  IRE 7.5ب( از 

   IRE 70تا  IRE 0ج( از

   IRE 70تا  IRE 7.5د( از 
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 د؟نرا دارای  چه صحنه کاملتوانایی بازسازی  SD ویدیوییِهای دوربین ( اغلب 913

 باشد تفاوت «زون»آن حداکثر سه  ی هترین ناحی ترین و روشن که بین تیرهای  الف( صحنه

   باشد تفاوت «زون»آن حداکثر پنج  ی هناحیترین  ترین و روشن که بین تیرهای  ب( صحنه

   باشد تفاوت «زون»آن حداکثر هفت  ی هناحیترین  ترین و روشن که بین تیرهای  ج( صحنه

 باشد تفاوت «زون»آن حداکثر هشت  ی هناحیترین  ترین و روشن که بین تیرهای  د( صحنه

 

چهه اتفهاقی در    ،سطح استاندارد تنظهیم شهود  از باالتر ( Black level)«سیگنالسطح سیاهی »اگر ( 961

 تصویر رخ خواهد داد؟

 سایه های تونالف( گستردگی 

 سایه های تونب( فشردگی 

 سایه های تون جزئیاتج( کاهش 

 د( افزایش کنتراست تصویر

 

طراحهی شهده     در دوربین ویدیو برای فشرده یا گسترده کردن کدام تون Master gamma ی هگزین( 961

 است؟

   Shadowsالف( 

 Mid-tonesب( 

 Diffused high lightج( 

   Specular high lightد( 

 

 است؟ فیلمدر  Flashingیک از امکانات الکترونیک دوربین ویدیو معادل فرآیند  کدام( 960

 Knee correctionالف( 

 DCCب( 

 DLج( 

   Master blackد( 

 

 سایه اسهتفاده  های توندوربین ویدیو برای فشرده یا گسترده کردن  از امکانات الکترونیکیک  کدام( 969

   شود؟ می
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   Knee pointالف( 

   Knee slopeب( 

   Auto kneeج( 

 کدام د( هیچ

 

 )پوست قفقازی( چه توانی دارد؟ VI ، زونِنرمال در تصویر ویدیوییِ( 963

   IRE 40الف( 

 IRE 55ب( 

 IRE 80ج( 

   IRE 100د( 

 

  بازسازی خواهد شد؟ جزئیاتبدون بافت و   زون  کدام ،نرمالنوردهی  با SDدر تصویر ویدیویی ( 961

  IIIالف( زون 

   Vب ( زون 

   VIIج( زون 

   VIIIد( زون 

 

 ثبهت را سهطح مهذکور   دیافراگم پیشهنهادی نورسهنج   با سنجیم و  می را سطحی رتابیده ب مقدار نور( 966

( باشهد  Dynamic range)«یا دوربین فیلم پویایی ی هدامن»خارج از  سطحاین اگر  شرایطکنیم. در این  می

 بازسازی خواهد شد؟  احتماال به شکل کدام زون

 الف( زون صفر  

   Xب( زون 

  Vج( زون 

 الف و بهای  د( گزینه

            است؟                                                                                                                                                            نادرست کدام گزینه (967

 شود می تر بیشدر نگاتیو باعث ایجاد دنسیتی  Over exposure( الف

 باالتری دارد Sharpness مشابه(، حساسیتبا ) نگاتیو در مقایسه باب( فیلم ریورسال 

 شود می Definitionظهور باعث افزایش زمان ج( افزایش 

 شود میها  گرین اندازهو تصویر کنتراست  ،فیلم باعث افزایش حساسیتPush processing  د(
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؟است« های تیز در ثبت لبه فیلمت مقدار دقّ» ی هدکنن بیان اصطالحکدام   (961 

Resolving power )الف 

Sharpness )ب 

Graininess   ج(

Sensitivity   د(

 

 به چه شکل دیده خواهد شد؟ 16:9در تلویزیون یا مانیتور  4:3( تصویر ویدیویی 963

Letter boxed )الف 

Pillar boxed (ب 

Squeezed )ج 

شود می  Pillar boxed و هم   Letter boxed د( هم 

 

کدام گزینه درست است؟ ( 971  

 فیلم سیاه و سفید است «قدرت تفکیکِ»از  تر بیشفیلم رنگی  «قدرت تفکیکِ»الف( 

 شود می تر بیش آن «قدرت تفکیکِ»، باشدتر  ب( هرچه فیلم حساس

 خواهد بود تر بیش «شارپنس»افت کند،  یتر بیشبا سرعت  تصویرتیز در  ی هج( هرچه دنسیتی یک لب

 دداخواهد  ی نشانتر کم «قدرت تفکیک»فیلم باشد،  تر بیشد( هرچه کنتراست موضوع 

 

 ( استفاده نمی شود؟Spherical lens«)لنز کروی»( در کدام فرمت از 971

Super 35 )الف 

Cinemascope )ب 

Silent aperture )ج 

Academy aperture )د 
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 «پاسخ نامه پرسش های تستی»

 

شماره 

 سوال

شماره  پاسخ

 سوال

شماره  پاسخ

 سوال

شماره  پاسخ

 سوال

 پاسخ

 د ج ب الف د ج ب الف د ج ب الف د ج ب الف

1    * 37   *  92  *   75  *   

3  *   38  *   93 *    89 *    

2    * 35 *    99 *    81   *  

3   *  29 *    93  *   83    * 

9  *   21    * 97   *  82   *  

3   *  23  *   98 *    83   *  

7 *    22  *   95   *  89    * 

8  *   23 *    39  *   83    * 

5   *  29   *  31  *   87  *   

19 *    23 *    33   *  88  *   

11   *  27 *    32  *   85 *    

13   *  28    * 33  *   59  *   

12 *    25   *  39    * 51    * 

13  *   39  *   33   *  53   *  

19 *    31 *    37  *   52    * 

13    * 33  *   38 *    53    * 

17  *   32   *  35 *    59  *   

18   *  33  *   79  *   53    * 

15   *  39    * 71    * 57    * 

39   *  33  *   73    * 58    * 

31 *    37 *    72    * 55    * 

33    * 38   *  73   *  199 *    

32  *   35   *  79   *  191    * 

33   *  99   *  73    * 193   *  

39 *    91    * 77   *  192    * 

33    * 93   *  78 *    193  *   
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شماره 

 سوال

شماره  پاسخ

 سوال

شماره  پاسخ

 سوال

شماره  پاسخ

 سوال

 پاسخ

 د ج ب الف د ج ب الف د ج ب الف د ج ب الف

199   *  123  *   195    * 183   *  

193    * 122    * 139 *    187  *   

197  *   123    * 131 *    188  *   

198    * 129   *  133    * 185    * 

195  *   123    * 132    * 159 *    

119    * 127   *  133   *  151  *   

111 *    128  *   139   *  153   *  

113   *  125   *  133    * 152  *   

112  *   139  *   137    * 153   *  

113    * 131    * 138   *  159   *  

119  *   133  *   135 *    153  *   

113  *   132    * 179   *  157   *  

117 *    133   *  171   *  158  *   

118   *  139    * 173  *   155   *  

115    * 133   *  172    * 399    * 

139    * 137    * 173   *  391   *  

131    * 138  *   179 *    393   *  

133  *   135    * 173  *   392  *   

132   *  199    * 177 *    393    * 

133 *    191  *   178    * 399    * 

139   *  193    * 175    * 393 *    

133   *  192 *    189  *   397    * 

137    * 193  *   181    * 398  *   

138   *  199  *   183   *  395    * 

135  *   193  *   182    * 319    * 

129  *   197  *   183    * 311    * 

121    * 198    * 189 *    313    * 
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شماره 

 سوال

شماره  پاسخ

 سوال

شماره  پاسخ

 سوال

شماره  پاسخ

 سوال

 پاسخ

 د ج ب الف د ج ب الف د ج ب الف د ج ب الف

312  *   339    * 337   *  353     * 

313 *    331    * 338    * 359   *  

319 *    333   *  335 *    353    * 

313   *  332  *   379    * 357   *  

317   *  333  *   371    * 358    * 

318 *    339  *   373 *    355    * 

315  *   333    * 372    * 299 *    

339 *    337    * 373 *    291    * 

331    * 338   *  379 *    293   *  

333    * 335    * 373    * 292  *   

332    * 399  *   377 *    293    * 

333   *  391    * 378 *    299  *   

339   *  393  *   375  *   293    * 

333  *   392  *   389 *    297 *    

337    * 393  *   381    * 298   *  

338   *  399   *  383 *    295  *   

335 *    393   *  382 *    219    * 

329  *   397 *    383    * 211   *  

321   *  398    * 389 *    213 *    

323  *   395 *    383  *   212   *  

322   *  339  *   387    * 213   *  

323   *  331    * 388   *  219   *  

329   *  333   *  385  *   213   *  

323  *   332   *  359    * 217 *    

327    * 333    * 351    * 218 *    

328   *  339 *    353  *   215   *  

325 *    333 *    352 *    239  *   
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شماره 

 سوال

شماره  پاسخ

 سوال

شماره  پاسخ

 سوال

شماره  پاسخ

 سوال

 پاسخ

 د ج ب الف د ج ب الف د ج ب الف د ج ب الف

231 *    223   *  237    * 239 *    

233  *   229 *    238   *  231  *   

232   *  223  *   235    * 233    * 

233 *    227   *  299    * 232    * 

239 *    228   *  291 *    233   *  

233   *  225  *   293    * 239    * 

237  *   239   *  292   *  233    * 

238   *  231 *    293   *  237   *  

235  *   233   *  299  *   238  *   

229   *  232 *    293 *    235  *   

221 *    233    * 297  *   279   *  

223   *  239    * 298  *   271  *   

222  *   233  *   295  *        

 

 

 

  

 


