ﻋﮑﺎﺳﯽ )(۲
رﺷﺘﮥ ﮔﺮاﻓﻴﮏ
ﮔﺮوه ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻫﻨﺮ
زﻣﻴﻨﮥ ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﺎﺧﮥ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ وﺣﺮﻓﻪای

ﺷﻤﺎرۀ درس ۳۴۳۷
ﻋﮑﺎﺳﯽ ) /(۲ﻣﺆﻟﻒ :ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐﭘﻮر .ــ ﺗﻬﺮان :ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ
۷۷۰
 ۲ع  ۶۶۱ط /اﻳﺮان.۱۳۹۱ ،
۱۳۹۱
ﺷﻤﺎره درس (۳۴۳۷
 ۱۲۶ص :.ﻣﺼﻮر.ــ)آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای؛
ٔ
زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت.
رﺷﺘﻪ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﮔﺮوه ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻫﻨﺮٔ ،
ﻣﺘﻮن درﺳﯽ ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺤﺘﻮا :ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ
رﺷﺘﻪ ﮔﺮاﻓﻴﮏ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای و ﮐﺎرداﻧﺶ وزارت آﻣﻮزش و
ٔ
ﭘﺮورش.
 .۱ﻋﮑﺎﺳﯽ .اﻟﻒ.ﻃﻬﻤﺎﺳﺐﭘﻮر ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ.ب .اﻳﺮان .وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش .ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
رﺷﺘﻪ ﮔﺮاﻓﻴﮏ .ج .ﻋﻨﻮان .د .ﻓﺮوﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ٔ

۱۳۹۱

ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم و داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ:
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را درﺑﺎرۀ ﻣﺤﺘﻮاى اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺗﻬﺮان ـ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻰ ﺷﻤﺎرۀ  ۴۸۷۴/۱۵دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى وﺗﺄﻟﻴﻒ آﻣﻮزشﻫﺎى
ﻓﻨﻰ و ﺣﺮﻓﻪاى و ﮐﺎرداﻧﺶ ،ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
info@tvoccd.sch.ir
ﭘﻴﺎم ﻧﮕﺎر)اﻳﻤﻴﻞ(
www.tvoccd.sch.ir
وب ﮔﺎه )وب ﺳﺎﻳﺖ(

وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى آﻣﻮزﺷﻰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻣﺤﺘﻮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ :دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى و ﺗﺄﻟﻴﻒ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای و ﮐﺎرداﻧﺶ
ﻧﺎم ﻛﺘﺎب :ﻋﮑﺎﺳﯽ ) (۲ـ ۴۷۱/۸
ﻣﺆﻟﻒ :ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐﭘﻮر
اﻋﻀﺎی ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ :دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻣﺮان اﻓﺸﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺑﺨﺘﻴﺎری ،دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﭼﻮﺑﻴﻨﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺟﻤﺎﻟﯽ ﻓﺮد،
ﺣﻤﻴﺪ رﺣﻴﻤﯽ ﺑﺎﻓﺮاﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی ،ﻓﺮزاﻧﻪ ﻧﺎﻇﺮانﭘﻮر و ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺻﻼﺣﻤﻨﺪ
آﻣﺎده ﺳﺎزى و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭼﺎپ و ﺗﻮزﻳﻊ :ادارۀ ﻛﻞّ ﭼﺎپ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺘﺎب ﻫﺎى درﺳﻰ
ﺗﻬﺮان :ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ ـ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎرۀ ٤آﻣﻮزش و ﭘﺮورش )ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻮﺳﻮی(
ﺗﻠﻔﻦ ٩ :ـ  ، ۸۸۸۳۱۱۶۱دورﻧﮕـﺎر  ، ۸۸۳۰۹۲۶۶ :ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ،۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹ :
وب ﺳﺎﻳﺖwww.chap.sch.ir :
ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﯽ
ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ و ﭼﺎپّ :
ﻃﺮاح ﺟﻠﺪ :ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی
ﺻﻔﺤﻪ آرا :ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻣﺤﻤﺪی
ﺣﺮوﻓﭽﻴﻦ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻬﺮ
ﻣﺼﺤﺢ :آذر روﺳﺘﺎﻳﯽ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد  ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺻﺎﺑﺮی
اﻣﻮر آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺧﺒﺮ :زﻳﻨﺖ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺷﻴﺮازی
اﻣﻮر ﻓﻨﯽ راﻳﺎﻧﻪ ای :ﺣﻤﻴﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻼﭼﺎﻫﯽ ،ﭘﻴﻤﺎن ﺣﺒﻴﺐ ﭘﻮر
ﻧﺎﺷﺮ :ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ اﻳﺮان :ﺗﻬﺮان ـ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ١٧ﺟﺎ ّدۀ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج ـ ﺧﻴﺎﺑﺎن ) ٦١داروﭘﺨﺶ(
ﺗﻠﻔﻦ ٥ :ـ  ،٤٤٩٨٥١٦١دورﻧﮕﺎر ،٤٤٩٨٥١٦٠ :ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ ۱۳۹ :ـ ۳۷۵۱۵
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ :ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ اﻳﺮان »ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص«
اول ۱۳۹١
ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر و ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :ﭼﺎپ ّ
ﺣﻖّ ﭼﺎپ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.
ﺷﺎﺑﮏ ISBN 978-964-05-2019-2 ٩٧٨-٩٦٤-٠٥-٢٠١٩-٢

ﻓﻬﺮﺳﺖ
اول
ل
ﺶ او
ﺑﺨﺶ
ﺑﺨ
ﻓﺼﻞ  :١ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﮑﺲ در ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ

١

ﻓﺼﻞ  :٢ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﺴﻢ

١٢

ﻓﺼﻞ  : ٣ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ )اﺳﺘﻮدﻳﻮﻳﯽ(

۱۷

دومم
ﺶ دو
ﺑﺨﺶ
ﺑﺨ
ﻓﺼﻞ  :٤روش ﻫﺎی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻓﺮم

۴۲

وﻳﮋه ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری
ﻓﺼﻞ  :٥ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی ٔ

۵۰

ﻓﺼﻞ  : ٦روش ﻫﺎی دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزی ﻋﮑﺲ در ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ

۷۶

ﻧﻤﺎﻳﮥ ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪﮔﺎن ﻋﮑﺲ ﻫﺎ

۱۲۲

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

۱۲۴

ﻣﻘﺪﻣﻪ
از آﻏﺎز ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ،دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری
ﻣﻬﻢ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﺳﻴﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن،
ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از دﻧﻴﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ
داﻣﻨﻪ اﻳﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎرﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده ،اﻣﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی راﻳﺞ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻊ
از ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺸﻴﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻳﺪه ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ در ذﻫﻦ ،ﺗﺼﻮر و ﺗﺨﻴﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎی
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ.
وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ اﻧﮕﻴﺰه ای ﺷﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه روش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻴﻖ و ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد
در ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ،ﻇﻬﻮر ﻓﻴﻠﻢ ،ﭼﺎپ ﻋﮑﺲ و ﻳﺎ ﭘﺲ از ﭼﺎپ اﺑﺪاع ﺷﻮد
و روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ داﻣﻨﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﻣﺮوز ،ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ای در ﺑﻴﻦ
ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﻴﮏ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﮑﺎس ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
روش ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ،ﻓﻀﺎﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ،وﻫﻤﯽ  ،ﺧﻴﺎﻟﯽ،
ﺗﻤﺜﻴﻠﯽ ،اﺣﺴﺎﺳﯽ و رواﻳﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ

ﺗﮏ ﺗﮏ اﺟﺰای آن ﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﭘﻨﺠﺮه ای
ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﯽ ﮐﺮان اﺣﺴﺎس و ﺑﻴﺎن ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽ ﮔﺸﺎﻳﺪ.
ﺗﺼﺎوﻳﺮی ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺪک ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻤﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮔﺴﺘﺮده را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻋﺮﺻﻪ
ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻋﮑﺎﺳﯽ دﻳﺠﻴﺘﺎل و ورود ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ
ٔ
ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﮔﺮاﻓﻴﮏ و ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی ،اﻳﻦ روش ﻫﺎ ﺗﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ از روش ﻫﺎی ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢ
ﺷﻴﻮه ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﭼﻨﺪ ٔ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ٔ
ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی
وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ ،ﻫﻤﺴﻮﻳﯽ آن را ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎ و روش ﻫﺎی ﺑﻴﺎن ﻫﻨﺮی ﺑﻴﺸﺘﺮ از
زﻣﻴﻨﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺮده و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻋﮑﺎﺳﺎن و دﻳﮕﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ وﻳﮋه در ٔ
ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ،از ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎﻧﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در آﻓﺮﻳﻨﺶ آﺛﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻳﺪه ﻫﺎ و
ذﻫﻨﻴﺎت ﺗﺼﻮﻳﺮی ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از ورود ﻋﮑﺎﺳﯽ دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی وﻳﺮاﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻴﻨﯽ ﮐﺮدن و اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﮑﺲ ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻪ
ﮔﺴﺘﺮده اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺎرز
آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ٔ
آن ﻫﺎ در دﻗﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ و ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب آﺛﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺮﻳﻖ
ﮔﺴﺘﺮده ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ روش دﻳﺠﻴﺘﺎل ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎ و روش ﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮد
ٔ
اﺟﺮای اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
روش ﻫﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه از ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎری در ﺷﮑﻞ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮا
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ:
ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ،روش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﻳﮕﺮی را در زﻳﺮ
ٔ
١ــ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری
٢ــ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری و وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ

در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﮔﺮاﻓﻴﮏ ،ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری در ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی ،ﺑﻪ
وﻳﮋه آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺟﺬاﺑﻴﺖ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﺳﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .در
اﻳﻦ ﻣﻮرد ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب در ﻗﺎﻟﺐ درس ﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺠﻢ
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ از
ﻋﻤﺪه را ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻋﻤﻠﯽ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ٔ
اﺻﻮل ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً آﻧﻬﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوری اﺳﺖ ،ﻧﺮم اﻓﺰار
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺳﯽ اس  (CS3) ٣و
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﭘﺲ از آن اﺳﺖ.

ﮐﻠﯽ
ﯽ
ف ﮐﻠ
ﻫﺪف
ﻫﺪ
ﺳﯽ ددر آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ
ﮑﺎﺳﯽ
ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﺎی ﻋﮑﮑﺎ
ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی

ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ
ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ  ،ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻭ
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻋﻜﺲ ﺩﺭ ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ

