ﺑﺨﺶ دوم
روشﻫﺎی دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ
در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ

۴

ﻓﺼﻞ

روشﻫﺎی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻓﺮم
)روشﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻓﺮم ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ(
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس ،از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ:
١ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﻧﻮر و ﺳﺎﻳﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻓﺮم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
٢ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﺳﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎ )ﺳﻴﻠﻮﺋﺖ (١ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻓﺮم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
٣ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻓﺮم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
٤ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﺑﺮش ﻋﮑﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻓﺮم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 ٥ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﻣﺎﮐﺮوﮔﺮاﻓﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻓﺮم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
٦ــ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻟﻨﺰﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﻋﮑﺲﺑﺮداری؛ ﻋﮑﺲ را ﺑﻪ ﻓﺮم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو

روش ﻫﺎی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻓﺮم
ﺷﮑﻞ ﻳﺎ ﻓﺮم در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻋﻨﺼﺮی اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن اﺷﻴﺎء را ﺗﺸﺨﻴﺺ
واﺳﻄﻪ آن ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽ دﻫﻴﻢ .ﺷﮑﻞ ،ﻋﻨﺼﺮی دو ﺑﻌﺪی اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻮرﭘﺮدازی و ﻃﻴﻒ رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ
ٔ
زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﯽ آﻳﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن وﻳﮋﮔﯽ ﻳﺎ ﻓﺮم ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺪﻫﺪ .ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺲ ٔ
ﺳﺎده ای ﮐﻪ از رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽ ﺗﻮان درﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺳﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎ )ﺿﺪﻧﻮر( ﻳﺎﻓﺖ ،در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
آﺷﮑﺎرﺗﺮﻳﻦ ٔ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﺷﮑﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی دﻳﮕﺮش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ و ﺣﺠﻢ ،ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد).ﺷﮑﻞ ١ــ(٤
١ــ ﺿﺪ ﻧﻮر

٤٢

ﺷﮑﻞ ۱ــ۴

ﺑﺨﺶ دو

در ﻓﺼﻞ دوم ،ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻏﺎز ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ آﺑﺴﺘﺮه آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ و داﻧﺴﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روش
ﻋﮑﺎﺳﯽ و از راه ﺳﺎده ﺳﺎزی ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ رو ش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﮑﻨﻴﮑﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و
ﻓﺮم ﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﺳﺎده ﺳﺎزی و ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺷﻴﺎء ﺑﻪ ﻓﺮم ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻴﺎن ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﭼﻨﺪﻳﻦ
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﮑﺎس ﻳﺎ ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﻴﮏ ،اﻣﮑﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی و ﺑﻴﺎن
ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﮑﻨﻴﮑﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای ﮐﻪ در ﻋﮑﺎﺳﯽ دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی وﻳﺮاﻳﺶ ﺗﺼﺎوﻳﺮ وﺟﻮد دارد،
وﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﺑﺎ روش ﻫﺎﻳﯽ ﺳﺎده و ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ از آﻧﭽﻪ در ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ٔ
ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻣﺪ ،ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮد.
ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﯽ در زﻳﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮم ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ٔ

٤٣

١ــ ﻧﻮر و ﺳﺎﻳﻪ و ﺳﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎ )ﺳﻴﻠﻮﺋﺖ( :ﻧﻮر ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺷﻴﺎء ﺑﻪ ﻓﺮم دارد.
وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮر ،اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻮر اﺳﺖ .در اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ،ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎی
ﻳﮑﯽ از راه ﻫﺎی اﻳﺠﺎد ﻓﺮم ﺑﻪ
ٔ
ﺷﺪﻳﺪی ﺑﺮ روی ﺣﺠﻢ ﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺟﻬﺖ ﻧﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻓﺮم را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﮐﻴﻔﻴﺖ و ِ
ﺟﻬﺖ ﻧﻮر ،ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده و ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻧﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای
اﺻﻼح ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﻓﺮم در ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻧﻮر ﺗﻨﺪ و ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻓﺮم و
ﻣﺮﺣﻠﻪ وﻳﺮاﻳﺶ
ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺬاب ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﻣﻴﺰان ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﺎ در
ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮ در راﻳﺎﻧﻪ ،ﮐﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد ﺷﻮد .ﻋﮑﺲ ﻫﺎﻳﯽ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ دارﻧﺪ) .ﺷﮑﻞ ٢ــ(٤

ﺷﮑﻞ ۲ــ۴

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٤٤

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﻮری ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ ،ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﺮده ،ﺟﺰﺋﻴﺎت را ﮐﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮم ﺳﻮژه را ﺳﺎده ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺿﺪﻧﻮر )ﺳﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎ ﻳﺎ ﺳﻴﻠﻮﺋﺖ(
ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع ﻳﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﭘﺸﺖ
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪٔ .
ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺳﺎﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺪﻳﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﻪ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی دارد .ﺑﺮای ٔ

ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ای ﺳﺎده ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻤﺎن( ،آن را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﺮد
ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮان
از اﺷﻴﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻴﺰ ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﺳﺎﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮد .ﻧﻮرﭘﺮدازی
اﺷﻴﺎء ﺑﻪ روش ﺿﺪﻧﻮر )ﺳﺎﻳﻪﻧﻤﺎ ﻳﺎ
ﺳﻴﻠﻮﺋﺖ ( در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺗﻮﺿﻴﺢ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺷﮑﻞ ٣ــ(٤

ﺷﮑﻞ ۳ــ۴

٢ــ ﮐﻨـﺘـﺮاﺳﺖ زﻳـﺎد :١

ﺷﮑﻞ ٤ــ ٤

١- Highcontrast

ﺑﺨﺶ دو

ﺗﺼﺎوﻳﺮی ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد ،در
ردﻳﻒ ﺟﺬاب ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎﻳﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی
زﻳﺎدی در آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻓﺮم و ﻓﻀﺎﻫﺎی
وﻳﮋه ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ دارﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮی
ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ،
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از رﻧﮓﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و
ﺟﺰﺋﻴﺎت آن ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
ﮐﺎﻣﻼ ً ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﺣﺎﻟﺘﯽ
ﻓﺮم ﮔﻮﻧﻪ را اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از
ﺧﻠﻮص و ﺳﺎدﮔﯽ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ) .ﺷﮑﻞ ٤ــ(٤

٤٥

ِ

٣ــ ﺑُﺮش ﻋﮑﺲ )ﮐﺮاپ( :از دﻳﮕﺮ روش ﻫﺎی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ ﻓﺮم ،ﺑﺮش  ١ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﮑﺲ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ و ﮐﻨﺠﮑﺎو اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری از ﻣﻮﺿﻮع و ﻳﺎ ﭘﺲ از
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﻨﺪی در وﻳﺮاﻳﺶ
ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ،ﺑﺮ روی ﻋﮑﺲ اﻧﺠﺎم داد .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ زﻳﺎدی ﺑﺎ ٔ
ﻋﮑﺲ دارد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ،ﭼﺸﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻋﮑﺎس ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻳﮏ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ درﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮم ،ﮔﺰﻳﻨﺶ ﮐﺮده و ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﮐﻨﺪ .ﺗﺼﺎوﻳﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ روش
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ) .ﺷﮑﻞ  ٥ــ(٤

ﺷﮑﻞ  ٥ــ ٤

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٤٦

در روش دﻳﮕﺮ ،ﺑُﺮش ﻋﮑﺲ؛ ﭘﺲ از ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری و ﺑﺮ روی ﻋﮑﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ،دﻳﺪ و ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻋﮑﺎس ،ادﻳﺘﻮر ﻋﮑﺲ ﻳﺎ ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﻴﮏ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻳﮏ ﻋﮑﺲ دارد .ﺑﺴﻴﺎری از ﻋﮑﺲ ﻫﺎی روی ﺟﻠﺪ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻳﺎ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ﻧﺸﺮﻳﺎت و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب،
ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﯽ زﻳﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
١- Crop

٤ــ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر

ﺷﮑﻞ  ٦ــ ٤

ﺷﮑﻞ ٧ــ ٤

ﺑﺨﺶ دو

درﺷﺖ )ﻣﺎﮐﺮوﮔﺮاﻓﯽ( :ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺑﺎ
ﻧﻤﺎی ﺑﺴﻴﺎر درﺷﺖ )ﻣﺎﮐﺮوﮔﺮاﻓﯽ(؛ روﺷﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی از ﮐﺸﻒ
ﻓﺮم ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
در ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری از اﺷﻴﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎی درﺷﺖ،
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﯽء اﺻﻠﯽ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺴﻴﺎر درﺷﺖ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺸﺎن
داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه ،ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺻﻞ
ﺷﯽء در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر درﺷﺖ
ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ و ﻋﮑﺲ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻳﮏ ﻓﺮم زﻳﺒﺎ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد) .ﺷﮑﻞ ٦ــ(٤
در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﯽ از
ﺷﯽء دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻗﺎﺑﻞ
دﻳﺪن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻮرﭘﺮدازی اﺟﺴﺎم ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
ﺳﺎﻳﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ
ﮐﻪ ٔ
دﻳﺪه ﻧﺸﻮد از دﺷﻮاری ﻫﺎی ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری
ﺑﺎ ﻧﻤﺎی درﺷﺖ اﺳﺖ) .ﺷﮑﻞ ٧ــ(٤
ﻳﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮی ﻫﺎی دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی
دﻳﺠﻴﺘﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ
ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﻧﻤﺎی درﺷﺖ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ
ﺧﻮب ،ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ
اﻧﺪازه ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی
از اﻳﻦ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎ ،ﺗﺎ
ٔ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ،در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺷﺮح داده
ﺷﺪه اﺳﺖ.

٤٧

 ٥ــ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﮥ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  :ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺑﺎ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺗﺄﺛﻴﺮ و
ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﻟﻨﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ را در ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ آورد و ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺑﺎ اﺻﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻔﺎوت دارد .اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی
ﻟﻨﺰﻫﺎی زاوﻳﻪ ﺑﺎز ،ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻳﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ  ٨ــ(٤

ﺷﮑﻞ  ٨ــ ٤

زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺑﺎ ﻟﻨﺰﻫﺎی واﻳﺪ ،در اﻳﺠﺎد
ﻗﺮار دادن ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮﺿﻮع در ﭘﻴﺶ ٔ
ﻋﮑﺲ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﺮم در آن ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود) .ﺷﮑﻞ ٩ــ(٤

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٤٨

ﺷﮑﻞ ٩ــ ٤

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮی
١ــ از دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه »ﻧﻮر و ﺳﺎﻳﻪ« ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ از دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه »ﺳﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎ )ﺳﻴﻠﻮﺋﺖ(« در دو ﻓﻀﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ از ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺧﻮد؛ دو ﻋﮑﺲ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه
ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ از ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺧﻮد؛ دو ﻋﮑﺲ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در ﻧﺮم اﻓﺰار آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﻴﻮه ﺑﺮش ﻋﮑﺲ ) (Cropﺑﻪ ﻓُﺮم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٥ــ از ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺧﻮد؛ دو ﻋﮑﺲ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در ﻧﺮم اﻓﺰار آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﻴﻮه ﻣﺎﮐﺮوﮔﺮاﻓﯽ )ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺑﺎ ﻧﻤﺎی ﺑﺴﻴﺎر درﺷﺖ( ،ﺑﻪ ﻓﺮم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
٦ــ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻟﻨﺰﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻋﮑﺲﺑﺮداری از دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻋﮑﺲﻫﺎﻳﯽ
ﺑﺎ ارﺟﺤﻴﺖ ﻓﺮم ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﺨﺶ دو
٤٩

ﻓﺼﻞ

۵
ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی وﻳﮋۀ ﻋﮑﺲﺑﺮداری
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس ،از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ:
۱ــ ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی وﻳﮋه ﻋﮑﺲﺑﺮداری را ﺷﺮح دﻫﺪ.
۲ــ ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی وﻳﮋه ﻋﮑﺲﺑﺮداری را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۳ــﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺸﻮری ،آﻳﻨﻪ و ﻓﻴﻠﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﺟﻠﻮۀ ﻣﺤﻮ ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﮐﻨﺪ.
۴ــ ﻋﮑﺲﺑﺮداری در ﺷﺐ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
۵ــ روش ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر را ﺷﺮح دﻫﺪ.
۶ــ روش ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
۷ــ روش اوﭘﻦ ﻓﻼش را ﺷﺮح دﻫﺪ.
 ۸ــ روش اوﭘﻦ ﻓﻼش را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮد.
۹ــ از ﻣﻨﻈﺮۀ آذرﺧﺶ ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﮐﻨﺪ.
۱۰ــ روش ﭘﺮوژﮐﺴﻴﻮن ﺑﺮروی ﻣﻮﺿﻮع راﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۱۱ــ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی وﻳﮋۀ ﻋﮑﺲﺑﺮداری را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٥٠

ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی وﻳﮋۀ ﻋﮑﺲﺑﺮداری
ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی وﻳﮋه ﻋﮑﺲﺑﺮداری در اﻳﻨﺠﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روشﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان
ﻋﮑﺲﻫﺎﻳﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از آﻧﭽﻪ در روش ﻣﻌﻤﻮل ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻪدﺳﺖ آورد .در اﻳﻦ روشﻫﺎ،
اﻣﮑﺎﻧﺎت دورﺑﻴﻦﻫﺎی ﻋﮑﺲﺑﺮداری و ﺑﺮﺧﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﺎده و ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺸﻮری
ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺸﻮری و ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﺛﺮ آﻳﻨﻪ را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد)ﺷﮑﻞ ۱ــ .(۵

ﺷﮑﻞ ١ــ  ٥ــ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻨﺸﻮری در ﺟﻠﻮی ﻟﻨﺰ دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ دو

ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری از ﭘﺸﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺶ دار ﻳﺎ دارای ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺸﻮری ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﺮار ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﺳﻪوﺟﻬﯽ ،ﭘﻨﺞ وﺟﻬﯽ ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ وﺟﻬﯽ و ﻏﻴﺮه از اﻳﻦ دﺳﺘﻪاﻧﺪ .اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ را
ﻋﺪﺳﯽ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ ۲ــ (۵

٥١

ﺷﮑﻞ ٢ــ  ٥ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻨﺸﻮری

ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺸﻮری
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﻋﻤﻞ واﺿﺢﺳﺎزی اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺮ روی دورﺑﻴﻦ ﻧﺼﺐ
ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺑﺎ
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺸﻮری ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﻳﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪای ﺳﺎده
ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۳ــ .(۵

ﺷﮑﻞ ٣ــ  ٥ــ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻨﺸﻮری ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ روی ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ،اﺛﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺣﻠﻴﻤﯽ

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٥٢

ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺑﺎ آﻳﻨﻪ
ﻣﻌﻤﺎﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻳﮏ
ﺑﺮای ﺑﺎزﺗﺎب
ﺟﻠﻮه ّ
دوﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع در ﻳﮏ ﻋﮑﺲ و اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ٔ
ٔ
آﻳﻨﻪ ﺟﻴﺒﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .آﻳﻨﻪ را زﻳﺮ ﻟﻨﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه در آن از ﻣﻨﻈﺮهﻳﺎب دورﺑﻴﻦ

ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ ۴ــ  .(۵ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻳﻦ روش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ) .ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ۴ــ  ۵و  ۵ــ (۵

ﺷﮑﻞ ٤ــ ٥

ﺑﺨﺶ دو

ﺷﮑﻞ  ٥ــ  ٥ــ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻳﮏ آﻳﻨﻪ در زﻳﺮ ﻟﻨﺰ و ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری از ﻣﻮﺿﻮع ،اﻳﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.

٥٣

ﻓﻴﻠﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﺟﻠﻮۀ َﻣﺤﻮ
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻋﮑﺲﻫﺎ ،ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﻳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی روش
زﻳﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻨﻮع ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﭙﺲ
ﺛﺒﺖ ﮐﺮد)ﺷﮑﻞ  ۶ــ .(۵

ﺷﮑﻞ  ٦ــ  ٥ــ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﭼﺮب ﮐﺮدن ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻟﻨﺰ و ﺟﻬﺖ دادن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻄﻮط ،اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٥٤

در اﻳﻦ روش ،ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﭼﺮب ﮐﺮدن ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻟﻨﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ  U.Vﺑﺎ وازﻟﻴﻦ ﺷﻔﺎف ﻳﺎ ﺑﺎ ﭼﺮب ﮐﺮدن
ﺳﺎده ﺷﻴﺸﻪای ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی از ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺤﻮ و ﺧﻴﺎلاﻧﮕﻴﺰ دارﻧﺪ
ﻳﮏ
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ ٔ
ﺑﻪدﺳﺖ آورد .ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺮب ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺸﻪ ﻳﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ،ﺧﻄﻮﻃﯽ ﺟﻬﺖدار ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ
را ﺑﺎ ﭼﺮﺑﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻋﮑﺲ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ ۷ــ .(۵

ﺷﮑﻞ ٧ــ  ٥ــ اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺧﻴﺎل اﻧﮕﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻓﻴﻠﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﺟﻠﻮۀ ﻣﺤﻮ

ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ در ﻋﮑﺲﺑﺮداری از ﭼﻬﺮه ،ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻴﺠﺎن و ﻣﻨﺎﻇﺮ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ )ﺷﮑﻞ ﻫﺎی  ۸ــ ۹ ،۵ــ  ۵و ۱۰ــ .(۵

ﺑﺨﺶ دو

ﺷﮑﻞ  ٨ــ  ٥ــ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﭼﺮب ﮐﺮدن ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻟﻨﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.

٥٥

ﺷﮑﻞ ٩ــ ٥

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
ﺷﮑﻞ ١٠ــ ٥

٥٦

ﻋﮑﺲﺑﺮداری در ﺷﺐ
اﺑﺘﺪاﻳﯽﺗﺮﻳﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﺮﻋﺖ » ،«Bﻋﮑﺲﺑﺮداری در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﮐﻢﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮردﻫﯽﻫﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻴﺎز دارد .اﮔﺮ در اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﺘﺤﺮک وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪﺻﻮرت
ﮐﺸﻴﺪه ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻣﻘﺪار
ﭘﺮده ﺷﺎﺗﺮ( را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻮرﺳﻨﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد.
ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻮردﻫﯽ )ﻣﺪت ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن ٔ
دورﺑﻴﻦﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی ﺑﺮای ﻋﮑﺲﺑﺮداری در ﻧﻮر ﮐﻢ و ﺷﺐ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
داﻣﻨﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ در آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ ﻧﻮر ﻧﻴﺰ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﮔﺴﺘﺮده ٔ
ٔ
ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آورد .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ،ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﻮﻳﺰ ۱در
ﻋﮑﺲﻫﺎ اﺳﺖ.
ﭘﺪﻳﺪه ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺎط رﻧﮕﯽ رﻳﺰ در ﻋﮑﺲﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن
اﻳﻦ ٔ
دﮐﻤﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  ISOدر دورﺑﻴﻦ را ﺑﺮروی ﻋﺪدی ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ISO ۴۰۰ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﻢ.
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ٔ
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺴﮕﺮ دورﺑﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در
دورﺑﻴﻦﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ درﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ازﻧﻈﺮ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪای داﺧﻞ دورﺑﻴﻦ ،ﺗﺎﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺰﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ دورﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ دارای اﻳﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﺒﻮده ﻳﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺷﻤﺎ دارای ﻧﻮﻳﺰ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﺪ .ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺳﻪﭘﺎﻳﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺲﺑﺮداری در
ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری،
ٔ
ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﮐﻢﻧﻮر و ﺷﺐ در ﮐﻨﺘﺮل وﺿﻮح دﻗﻴﻖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﻮﻳﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از
دورﺑﻴﻦﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ،ﺑﺮای ﻋﮑﺲﺑﺮداری در ﺷﺐ ،ﭘﻴﺶﻓﺮضﻫﺎﻳﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن
دﮐﻤﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺑﺮروی ﺣﺎﻟﺖ ﻋﮑﺲﺑﺮداری در ﺷﺐ ،۲دورﺑﻴﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﻳﻦ
ٔ
ﭘﻴﺶﻓﺮضﻫﺎ را ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻋﮑﺲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﺑﺮای ﻋﮑﺲﺑﺮداری در ﺷﺐ از ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻻﻣﭗ و ﭼﺮاغﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ روﺷﻦ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﻮر ﻏﺎﻟﺐ ،ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاز ﺳﻔﻴﺪی ۳در دورﺑﻴﻦﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل
از ﭘﻴﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ۱۱ــ  ۵و ۱۲ــ .(۵

٢- Night Scene
٣- White Balance

ﺑﺨﺶ دو

١- Noise

٥٧

ﺷﮑﻞ ١١ــ  ٥ــ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری در ﺷﺐ و ﺑﺎ ﻧﻮر ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٥٨

ﺷﮑﻞ ١٢ــ ٥

ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر
در اﻳﻦ روش ،ﻧﻮر ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻢ و رﻧﮓ ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس ،ﻫﻢﭼﻮن ﮐﺎﻏﺬ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ
ﻗﻮه دﺳﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻃﺮﺣﯽ از اﻧﺴﺎن ﻳﺎ اﺷﻴﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺮروی ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس
ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻳﮏ ﭼﺮاغ ٔ
ﺧﻼق ﮐﺎرﺑﺮد زﻳﺎدی دارد و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻳﺎ
ﺛﺒﺖ ﮐﺮد .اﻳﻦ روش ،در ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ و اﻳﺠﺎد ﺗﺼﺎوﻳﺮ ّ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۱۳ــ .(۵
۱

ﺷﮑﻞ ١٣ــ  ٥ــ اﻳﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ روش ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻧﻮر در اﻃﺮاف درﺧﺘﺎن در ﺗﺎرﻳﮑﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ دو

روش ﮐﺎر :دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺲﺑﺮداری را ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ،ﻳﺎ در اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﺎرﻳﮏ ﮐﺮد،
دﮐﻤﻪ
ﺑﺮروی ﺳﻪﭘﺎﻳﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ را ﺑﺮروی » «Bﻗﺮار داده ،دﮐﻼﻧﺸﺮ ﺳﻴﻤﯽ را ﺑﻪ ٔ
ﺣﻠﻘﻪ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ را ﺑﺮروی ﺑﺴﺘﻪﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻳﺎ ﻃﺮاﺣﯽ
رﻫﺎﮐﻨﻨﺪه ﺷﺎﺗﺮ وﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪٔ .
ٔ
ﻗﻮه دﺳﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﻮرﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﭘﻬﻠﻮﻫﺎی ﭼﺮاغﻗﻮه را
ﺑﺎ ﻧﻮر ،ﺑﻪ ﻳﮏ ﭼﺮاغ ٔ
دﻫﺎﻧﻪ ﭼﺮاغ ﻗﻮه از ﻣﻘﻮای ﺳﻴﺎه
ﺣﺬف ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻳﮏ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۳ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ٔ
ٔ
درﺳﺖ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﺟﻠﻮی ﭼﺮاغ ﻗﻮه ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
١- Painting with light

٥٩

ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۳ﻳﺎ  ۴ﻣﺘﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﻴﻦ
ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر از اﻧﺪام اﻧﺴﺎن ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺨﺼﯽ در
ٔ
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﺮاغﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش و اﺗﺎق ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﺎرﻳﮏ ﺷﻮد.
درﻳﭽﻪ ﺷﺎﺗﺮ ﺑﺎز ﺷﺪه و
ﺳﭙﺲ ﺿﺎﻣﻦ دﮐﻼﻧﺸﺮ ﺳﻴﻤﯽ را ﻓﺸﺮده و ﭘﻴﭻ ﻗﻔﻞ آن را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ،
ٔ
آﻣﺎده ﻋﮑﺲﺑﺮداری اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺧﻄﻮط ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﺪن ﺷﺨﺺ ﺑﺮروی ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس ،ﺑﺎﻳﺪ
دورﺑﻴﻦ ٔ
ﭼﺮاغﻗﻮه را روﺑﻪ ﻟﻨﺰ دورﺑﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از روﺷﻦ ﮐﺮدن آن ،درﺳﺖ در اﻃﺮاف ﺑﺪن ﺷﺨﺺ ،ﺣﺮﮐﺖ
دﻫﻴﺪ .ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻣﯽﺷﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ
ﭼﺮاغﻗﻮه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺑﺪون درﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ۱۴ــ  ۵ﺗﺎ ۱۶ــ .(۵

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٦٠

ﺷﮑﻞ ١٤ــ  ٥ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر از ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ و در ﺗﺎرﻳﮑﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ١٥ــ ٥

ﺷﮑﻞ ١٦ــ ٥

در اﻳﻦ روش ،ﭼﻮن ﻓﻀﺎی اﺗﺎق ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﺎرﻳﮏ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻳﮏ ﺑﺎر ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ
دﻳﮕﺮ ،در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس ،اﻳﺠﺎد ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻴﻄﯽ
ﭼﻬﺮه ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺪن و ﻳﺎ اﺷﻴﺎی اﻃﺮاف ،ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﻗﻮه ﻧﻮر
ﺷﺨﺺ ﻳﺎ اﺷﻴﺎی دﻳﮕﺮ ،ﺑﻪ
ٔ
داده و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ دﻗﻴﻖ ،ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﻋﮑﺲﺑﺮداری ،ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﺮای
ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﺮاغ اﺗﺎق را روﺷﻦ ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ ﻓﻼش ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ذوق
و ﺧﻼﻗﻴﺖ ،ﺑﺎ اﻳﺪهﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش داد )ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ۱۷ــ ۵و۱۸ــ  .(۵ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮ
در اﻳﻦ روش ،ﻻزم اﺳﺖ
درﺟﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺑﺮ روی  ISO ۲۰۰ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد.
ٔ
ﺑﺨﺶ دو
٦١

ﺷﮑﻞ ١٧ــ ٥

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٦٢

ﺷﮑﻞ ١٨ــ ٥

در روش دﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮی ﻫﻨﺪﺳﯽ از ﻧﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ و ﺑﻪ آن ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮام ۱ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻴﺰ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻧﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮد.
روش ﮐﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﭼﺮاغ ﻗﻮه ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮی را آوﻳﺰان ﮐﺮده و دورﺑﻴﻦ را
ﺑﺮروی ﺳﺮﻋﺖ  Bدر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر و ﺑﻪ ﮔﺮدش درآوردن
آن ﻓﻀﺎ را ﺗﺎرﻳﮏ ﮐﺮده و ﺷﺎﺗﺮ دورﺑﻴﻦ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﮔﺮدش دوراﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ،ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺷﻴﻮه ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ).ﺷﮑﻞ ۱۹ــ (۵
ﭼﺮﺧﺶ ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻧﻮر ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ٔ

ﺷﮑﻞ ١٩ــ ٥

روش اوﭘﻦ ﻓﻼش
از روشﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب اﻟﻘﺎی ﺣﺮﮐﺖ در ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺳﺮﻋﺖ  Bدر ﺗﺎرﻳﮑﯽ ﻣﺤﺾ و
ﺑﺎ ﻓﻼش اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۲۰ــ .(۵
۲

ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﻻﻣﭗ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ آن را روی ﻓﻴﻠﻢ ﺿﺒﻂ ﮐﺮد.
ﺷﺎﺗﺮ دورﺑﻴﻦ درﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎز ،ﻗﻔﻞ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﻳﮏ ٔ
اﻳﻦ ﺷﻴﻮه را ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻳﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﺑﺨﺶ دو

ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻮراﻧﯽ و ﺣﺮﮐﺖ دادن آن .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً درﺗﺎرﻳﮑﯽ ﺑﺎﻳﺪ
ﺷﻴﻮه ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ ٔ
 ،Physiogram -١ﻃﺮﺣﯽ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﻪ ٔ

٢- Open Flash

٦٣

ﺷﮑﻞ ٢٠ــ  ٥ــ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻴﮏ اوﭘﻦ ﻓﻼش ،ﺑﺮای ﺗﺒﻠﻴﻎ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﺎﻻ

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٦٤

ﺷﮑﻞ ٢١ــ ٥

ﭘﺮده ﺷﺎﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ
دﮐﻤﻪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ ﺑﺮ روی  Bﻗﺮار دارد ،ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ٔ
رﻫﺎﮐﻨﻨﺪه ﺷﺎﺗﺮٔ ،
ٔ
ﮐﻪ ﻋﮑﺎس ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﻧﻮر ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس ۱را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ رﻫﺎﮐﺮدن
ﭘﺮده ﺷﺎﺗﺮ و در ﻓﻀﺎﻳﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﺎرﻳﮏ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭼﻨﺪ
اﻳﻦ دﮐﻤﻪ ،ﭘﺮده ﺷﺎﺗﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﺪت ﺑﺎز ﺑﻮدن ٔ
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻮر ﻓﻼش ﺑﺮروی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺘﺤﺮک ،ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺿﻮع را در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮد .اﻳﻦ روش در
ﺑﺎر ٔ
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی زﻳﺎدی دارد )ﺷﮑﻞ ۲۱ــ .(۵
ﻏﻴﺮﺑﺮاق ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ(
دﻳﻮاره ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﻴﻦ ﺑﺎ
اﺑﺘﺪا ﻓﻀﺎﻳﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﺎرﻳﮏ )ﻳﺎ اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ
ٔ
ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺸﮑﯽ ّ
ٔ
رﻫﺎﮐﻨﻨﺪه ﺷﺎﺗﺮ ،ﺑﺎ ﺳﻴﻢ دﮐﻼﻧﺸﻮر
دﮐﻤﻪ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ .دورﺑﻴﻦ ﺑﺮروی ﺳﻪﭘﺎﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﻓﺸﺮدن ٔ
ٔ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﻌﻀﯽ از دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺳﻴﻢ دﮐﻼﻧﺸﻮر ﻧﺼﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮان از وﺿﻌﻴﺖ
) (Self timerﻳﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﺎر ﺷﺪن ﻋﮑﺲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .ﺑﺮای آن ﮐﻪ وﺿﻮح ﻋﮑﺲ دﭼﺎر
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﻮد ،ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و واﺿﺢﺳﺎزی ﻋﺪﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﭘﺲ از آن ،دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻓﻼش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻮردﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس درﺳﺖ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر از ﻓﺮﻣﻮل  ،۲ G.Nﺟﺪول ﻓﻼشﻫﺎ و ﻳﺎ ﻓﻼشﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد) .ﺷﮑﻞ۲۲ــ (۵

ﺷﮑﻞ ٢٢ــ ٥

ﺑﺨﺶ دو

 -١در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ دﻳﺠﻴﺘﺎل اﺳﺖ.
٢- Guide Nomber

٦٥

ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﻼش ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺤﻞ ﻓﻼش را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد.
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم واﺿﺢﺳﺎزی ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﻘﺪﻣﺎت ،اﺗﺎق را ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﺎرﻳﮏ ﮐﻨﻴﺪ و دﮐﻼﻧﺸﻮر را ﻓﺸﺮده و ﻗﻔﻞ ﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﭘﺮده ﺷﺎﺗﺮ ﺑﺎز
ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺷﺮوع ﺑﻪ
زدن ﻓﻼشﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ و ﻣﺪاوم ﮐﻨﻴﺪ.
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﻼش ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ وﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در دﺳﺖ ﻋﮑﺎس ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد زﻳﺮا در اﻳﻦ
دﮐﻤﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ  ،ﻓﻼشﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ زد.
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ٔ
درﻳﭽﻪ ﺷﺎﺗﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻦ
ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻗﻔﻞ ﺳﻴﻢ و دﮐﻼﻧﺸﻮر را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺴﺎس ،ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺤﺮک ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺑﺮروی
ٔ
۲۳ــ  .( ۵اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻮر ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻓﻼش ،ﻧﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮراﻓﮑﻦ را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺘﺎﺑﺎﻧﻴﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺣﺮﮐﺎت ،ﻣﺤﻮ و ﮐﺸﻴﺪه ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ٢٣ــ  ٥ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻋﺖ  ،Bﻓﻀﺎﻳﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺎرﻳﮏ و زدن ﻓﻼش ﻫﺎی ﭘﯽ درﭘﯽ
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮی را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد.

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٦٦

ﻋﮑﺲﺑﺮداری از آذرﺧﺶ
ﺳﺮﻋﺖ » «Bﺑﺮای ﻋﮑﺲﺑﺮداری از آذرﺧﺶ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺎرﻳﮏ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﻨﺰی ﻧﺴﺒﺘﺎً زاوﻳﻪ ﺑﺎز اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ،دورﺑﻴﻦ را روی ﺳﻪﭘﺎﻳﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ

ﺣﻠﻘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ را روی ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ )∞( ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ
ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ آذرﺧﺶ روی دﻫﺪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ٔ
دﮐﻤﻪ ﺷﺎﺗﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ .ﭘﺲ از
دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ) (f :8را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﻢ دﮐﻼﻧﺸﺮٔ ،
ٔ
دﮐﻤﻪ ﺷﺎﺗﺮ را رﻫﺎ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ ۲۴ــ .( ۵
ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ آذرﺧﺶ زده ﺷﺪٔ ،

ﺷﮑﻞ ٢٤ــ  ٥ــ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری از آذرﺧﺶ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺳﺮﻋﺖ »«B

ﭘﺮده ﺷﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ،ﻗﺪرت و ﺷﺪت آذرﺧﺶ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﻧﻮردﻫﯽ ﻳﺎ ﺑﺎز ﺑﻮدن ٔ
ﻳﮏ آذرﺧﺶ ﻗﻮی ﺑﺮای ﻳﮏ ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر آذرﺧﺶ
ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ ،ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ آذرﺧﺶ دﻳﮕﺮی روی دﻫﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻋﮑﺲﺑﺮداری و ﻣﻨﻈﺮهای ﮐﻪ از
آن ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻳﮏ ﻋﮑﺲ ﺧﻮب و ﮔﻴﺮا دارد )ﺷﮑﻞ ۲۵ــ .( ۵

ﺑﺨﺶ دو

ﺷﮑﻞ ٢٥ــ ٥ــ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ازآذرﺧﺶ و اﻧﺘﺨﺎب ﻳﮏ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری

٦٧

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ،ﺑُﺮج ،ﺷﻬﺮ ،روﺳﺘﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ٔ
ﮐﺮد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ ،ﻋﮑﺲﺑﺮداری از ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮی درﺑﺮدارد.
ﭘﺮوژﮐﺴﻴﻮن) ۱ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ( ﺑﺮ روی ﺣﺠﻢ ﻫﺎ
در اﻳﻦ روش ،ﻋﮑﺲ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮ روی آن ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه ﺷﻮد
اﻧﺘﺨﺎب ﻳﺎ ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮوژﮐﺘﻮر ﭘﺨﺶ ﺗﺼﺎوﻳﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﯽ ﺑﻪﻧﺎم » دﻳﺘﺎ ﭘﺮوژﮐﺘﻮر«۲
ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺟﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﻼﻳﺪ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﺑﺮ روی ﺣﺠﻢ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
درﻣﯽ آورﻳﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دورﺑﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﺣﺠﻢ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری
ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ و دﻳﮕﺮ ﻧﮑﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻼش ،ﺳﺒﺐ
ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﻼﻳﺪ ﺑﺮروی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞﻫﺎی ۲۶ــ  ۵و  ۲۷ــ .(۵

ﺷﮑﻞ ٢٦ــ ٥

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٦٨

١- Projection
٢- Data Projectore

ﺷﮑﻞ ٢٧ــ  ٥ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻗﻄﻌﻪ ای ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﺑﺮ روی ﻳﮏ دﺳﺖ

ﺷﮑﻞ ٢٨ــ  ٥ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ

ﺑﺨﺶ دو

ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ،ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦﮐﻨﻨﺪهای در اﺟﺮا و ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی
ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ دارد .ﺟﻮﻫﺮه و ارزش
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮی در اﻳﺪه و ﻓﮑﺮ ﻋﮑﺎس رﻗﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد ،زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎ از ﭘﻴﭻ
و ﺧﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .اﺟﺮای
ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ ﻫﺪفدار،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ارزش ﭼﻨﺪاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در
اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ذﻫﻨﻴﺖ ﭘﺮورش
داﻣﻨﻪ اﻳﻦ روشﻫﺎ را
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ٔ
ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻴﺪ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﻴﺪ.
در اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮ روی
ﭼﻬﺮه
ﺣﺠﻢ ﻫﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﺑﺮ روی
ٔ
اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﺶ داد) .ﺷﮑﻞ ۲۸ــ .(۵
درﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن دﻳﺘﺎ ﭘﺮوژﮐﺘﻮر ،ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻃﻠﻖ ﻫﺎی اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه
روی ﻳﮏ ﭼﺮاغ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺼﺎوﻳﺮ زﻳﺒﺎﻳﯽ
ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.

٦٩

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی وﻳﮋه در ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی وﻳﮋه در اﻳﻨﺠﺎ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ،در ﻃﺒﻴﻌﺖ وﺟﻮد
دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺗﺎرﻳﮑﺨﺎﻧﻪای و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺗﺎرﻳﮑﺨﺎﻧﻪای اﻳﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺒﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎزﺗﺎب از ﺳﻄﻮح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن )آب ،ﺷﻴﺸﻪ ،ﻓﻠﺰ و ﻏﻴﺮه( ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻀﺎی اﻃﺮاف
ﺳﻄﺢ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻏﻠﺐ ﺟﺬاب و دﻳﺪﻧﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ
از ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎﻳﯽ ﻫﻢﭼﻮن »ﭼﻨﺪﺑﺎر ﻧﻮردﻫﯽ« اﺳﺖ.
ﺳﺎﻳﻪ ﺷﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺷﻨﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎی ﺑﺎﻻ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ ،اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ٔ
ﺳﺎﻳﻪ ﺷﺘﺮﻫﺎ ﻋﮑﺲ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﻳﺪ
و ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﮕﺎه اولٔ ،
وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ ،زﻳﺒﺎﻳﯽ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی زﻣﺎن درﺳﺖ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری و ﺟﻠﻮه ای ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ
ﻧﻬﺎﻳﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﭘﺪﻳﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد) .ﺷﮑﻞ ۲۹ــ .(۵

ﺷﮑﻞ ٢٩ــ ٥

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٧٠

از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ،در اﻃﺮاف ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﮐﺸﻒ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﻴﺴﺖ )ﺷﮑﻞ
۳۰ــ .(۵

دﻳﺪ ﮐﻨﺠﮑﺎو و ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ و ذﻫﻦ ﺧﻼﻗﯽ را
ﻧﻴﺎز دارد ﮐﻪ در اﺛﺮ داﻧﺶ و ﮐﻮﺷﺶ؛ ﻋﻮاﻣﻞ ،رﺧﺪادﻫﺎ
و ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ را ﺑﺎ درک ﺑﻬﺘﺮی از اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ
)ﺷﮑﻞ ۳۱ــ .(۵
ﺷﮑﻞ ٣٠ــ ٥

ﺑﺨﺶ دو

ﺷﮑﻞ ٣١ــ  ٥ــ ﻋﮑﺴﯽ از ﻳﮏ ﺳﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار و ﺳﺎﻳﮥ ﺑﻠﻨﺪ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واروﻧﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٧١

ﺷﮑﻞ ٣٢ــ  ٥ــ ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﻋﮑﺎس در ﭘﺸﺖ ﻳﮏ آﺑﺸﺎر و ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری از ﻣﻨﻈﺮۀ روﺑﺮو ،اﻳﻦ ﻋﮑﺲ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٧٢

ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎی روزﻣﺮه از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺟﺴﺎم ،ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ وﺟﻮد دارد ،ﺧﻮاﻧﺪن ،ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻏﻴﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ و ﺗﺄﻣﻠﯽ
ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ درآﻣﻴﺰد و ﻧﮕﺎه ﺳﺎده ﺑﺎ درک و اﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻫﻢ آﻣﻴﺰد ،ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر؛ ﻧﮕﺮش اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ ،ﺑﻴﻨﺶ ﻳﺎ
ﻧﻮﻋﯽ دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۳۳ــ .(۵

ﺷﮑﻞ ٣٣ــ  ٥ــ ﺑﺎزﺗﺎب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی روﺑﺮو در ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰی ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺒﺐ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

زاﻳﻴﺪه اﺗﻔﺎق ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺸﻒ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ
ﻳﮏ اﺛﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮی و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻳﮏ ﻋﮑﺲ ﺧﻮب،
ٔ
درﺑﺎره آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪﻧﻤﺎﻳﺶ درﻣﯽآﻳﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺗﻔﮑﺮ ،ﺗﺄﻣﻞ و ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﻋﮑﺎس
ٔ
)ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ۳۴ــ  ۵ﺗﺎ ۳۶ــ .(۵

ﺑﺨﺶ دو

ﺷﮑﻞ ٣٤ــ ٥ــ ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﻋﮑﺎس در ﭘﺸﺖ ﻳﮏ آﺑﺸﺎر و ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری از ﻣﻨﻈﺮۀ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.

٧٣

ﺷﮑﻞ ٣٥ــ ٥

ﺷﮑﻞ ٣٦ــ ٥

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٧٤

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮی
۱ــ روش اوﭘﻦ ﻓﻼش را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۲ــ آﻳﺎ در روش اوﭘﻦ ﻓﻼش ،ﻓﻼش ﺑﺮ روی دورﺑﻴﻦ ﻗﺮار دارد؟ ﭼﺮا؟
۳ــ روش ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻳﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۴ــ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ از ﻣﻮارد ﻻزم ﺑﺮای ﻋﮑﺲﺑﺮداری در ﺷﺐ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۵ــ از آذرﺧﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻣﯽﺷﻮد؟
۶ــ ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻓﻴﻠﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﺟﻠﻮۀ ﻣﺤﻮ ،ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﯽدﻫﺪ؟
۷ــ از ﭼﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ۸ــ روش ﭘﺮوژﮐﺴﻴﻮن ﺑﺮ روی اﺣﺠﺎم و ﻧﺤﻮۀ ﻋﮑﺲﺑﺮداری از آن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ
از ﻣﻴﺎن ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ،ﻫﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮ  ۵ﺷﻴﻮه را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻳﮏ ﺑﺎر
ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﮐﺮده و ﻋﮑﺲﺑﺮداری دوم ﺑﺎ اﺟﺮای ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ اراﺋﮥ ﻫﺮ دو ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺷﺪه ﺿﺮوری اﺳﺖ.
)اراﺋﮥ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از آن رواﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮای ﺗﮑﻨﻴﮏ ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد( .
اراﺋﮥﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﮏ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب و
اراﺋﮥ زﻳﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﺶ دو
٧٥

