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ملت شریف ما اگر در این انقالب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین 
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه ها تا بازارها و کارخانه ها و مزارع و 

باغستان ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد. 
ُه( َس ِسرُّ امام خمینی )ُقِدّ
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در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران و نیازهاي متغیر دنیاي کار و 
مشاغل، برنامه درسي رشته فتو- گرافیك طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي کارگاهي 
مي باشد که براي سال یازدهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب داراي 5 پودمان است که هر پودمان از یك یا چند واحد یادگیري تشکیل 
شده است. همچنین ارزشیابي مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب مي باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابي آورده شده است. 
هنرآموزان گرامي مي بایست براي هر پودمان یك نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 
مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل مي گردد که شامل ارزشیابي پایاني در هر پودمان و ارزشیابي مستمر براي هریك از پودمان ها 
است. از ویژگي هاي دیگر این کتاب طراحي فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته در ارتباط با شایستگي هاي فني و غیرفني از جمله مدیریت 
منابع، اخالق حرفه اي و مباحث زیست محیطي است. این کتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك دیده شده براي هنرجویان است که الزم است 
از سایر اجزای بستة آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فیلم آموزشي در فرایند یادگیري استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام 
یادگیري، ارزشیابي و انجام کار واقعي مورد استفاده قرار مي گیرد. شما می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته-یادگیری، روش های 
تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی های 
غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.

کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:
پودمان اول: با عنوان عکاسی همایش انواع روش ها و شیوه هاي عکاسی از همایش ها و رویدادها را آموزش مي دهد.

پودمان دوم: با عنوان عکاسی مراسم آئینی هنرجویان را به کاربرد گسترده عکاسی از جشن ها و مراسم آئینی آگاه ساخته و آنها گونه هاي 
متنوعي از این نوع عکاسی را با راهنمایي هنر آموزان خود تجربه مي کنند. 

پودمان سوم: دارای عنوان طراحی آلبوم  بوده و دو واحد یادگیری را شامل می شود. در واحد یادگیری یك  هنرجویان شرح کامل کاربرد 
آرشیو عکس را می آموزند و سپس مهارت طراحی آلبوم و ارائه آن به شکل مطلوب را به مشتری تجربه می کنند. 

پودمان چهارم:  عکاسی پرتره نام دارد. در این پودمان هنر جویان این مهارت را با تمرکز بر عکاسی از پرتره بزرگساالن خواهند آموخت و 
با انجام اصالحات در نرم افزار، ویژگی های عکس پرتره را فراخواهند گرفت.

پودمان پنجم: با عنوانعکاسی کودک به مهارت عکاسی کردن از کودکان در سه گروه سنی: نوزاد، کودك و نوجوان می پردازد. 
هنرجویان در این پودمان عالوه بر مباحث فنی، با ویژگی های سنی مخاطب و ویژگی عکاسی از آنها آشنا می شوند.

امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخني با هنرآموزان گرامی
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شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي و 
محتواي کتاب هاي درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و 
ارزشیابي مبتني بر شایستگي است. شایستگي، توانایي انجام کار واقعي به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایي شامل دانش، 

مهارت و نگرش مي شود. در رشته تحصیلي حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در نظر گرفته شده است:
1.شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي تایپوگرافي

2.شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه
3.شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4.شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي 
فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع اصلي و 

راهنماي تألیف کتاب هاي درسي هر رشته است. 
این کتاب دومین کتاب کارگاهي است که ویژه رشته فتو- گرافیك تألیف شده است و شما در طول دو سال تحصیلي پیش رو چهار کتاب 
کارگاهي و با شایستگي هاي متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت در شغل و حرفه براي آینده بسیار 
ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده دراین کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابي به اثبات رسانید.
کتاب درسي عکاسی آتلیه مجالس شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي یك یا چند واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از چند 
مرحله کاري تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید شایستگي هاي مربوط به آن را کسب نمایید. 
هنرآموز محترم شما براي هر پودمان یك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد.

همچنین عالوه بر کتاب درسي شما امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشي که براي شما طراحي و تألیف شده است، وجود دارد. 
یکي از این اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو مي باشد که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده نمایید. 
کتاب همراه خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. سایر اجزاي بسته آموزشي دیگري نیز براي شما 
در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.

فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري 
مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. شما هنرجویان 
عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را     در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است لذا توصیه هاي هنرآموز محترمتان در خصوص رعایت مواردي که درکتاب 
آمده است، در انجام کارها جدي بگیرید. امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در 

جهت سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثر و شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش

سخني با هنرجویان عزیز
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پودمان اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

پودمان 1

عکاسی همایش

هنرجویان برای عکاسی از همایش ها و رویدادهای اجتماعی و فرهنگی باید نکات مهمی را هم در زمینه 
فنون عکاسی و هم در ارتباط با شایستگی های غیرفنی بیاموزند تا در موقعیت های تعریف شده بتوانند در 
محیط هنرستان ها و مدارس و نیز در فضاهای دیگر، به عکاسی بپردازند و عکس های خود را ارائه کنند.
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شایستگی عکاسی همایش ها و رویدادها

برای عکاسی از همایش ها و رویدادها، هنرجویان چه روش هایی را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

    هنرجویان در این واحد یادگیري مهارت هاي عکاسی از رویدادهای مهم را فرامي گیرند، آنها در موقعیت های 
واقعی رویدادها و یا در محیط های شبیه سازی شده خواهند توانست با اعتماد به نفس و با تکیه بر دانش و توانایی 
کار با دوربین، از همایش های داخل هنرستان و یا رویدادها و سمینارها و... عکاسی کنند و عکس های خود را پس 

از ویرایش به صورت یك گزارش تصویری از رویداد یا واقعه ارائه کنند.

    تهیه عکس از همایش ها و رویدادها با لوازم حرفه اي عکاسي، در محل برگزاري باتوجه به سفارش مشتري و براساس استانداردهاي 
حرفه اي عکس همایش، پوشش کامل همایش و یا رویداد، ثبت فایل با فرمت Raw، تنوع کادر، انتخاب زاویه دید متناسب با اهداف 

همایش، رضایت مشتري.
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مقدمه

   تصویر4    تصویر3 

   تصویر2    تصویر1 

به این عکس ها نگاه کنید)1تا8(.
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   تصویر6 

   تصویر5 
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پودمان اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

همایش اجالس سران کشورهای اسالمی ـ تصویر7 

  تشیع پیکرهای پاک شهدای تروریستی در مجلس شورای اسالمی ـ تصویر8 
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تعریف عکاسي از یك رویداد یا همایش

روند  از  عکس هایي  تهیة  از  است  عبارت  عکاسي  نوع  این   
برگزاري یك رویداد یا همایش با موضوعات فرهنگي، اجتماعي، 

سیاسي، علمي و مانند آن.
به عکس هاي زیر نگاه کنید.

همایش ها، سمینارها و رویدادهای ورزشی، در یك زمان و 
رویدادها  از  برخی  درحالیکه  می دهند  روی  مشخص  مکان 
قابل پیش بینی نبوده و به دلیل یك اتفاق یا تحول سیاسی یا 
اجتماعی و فرهنگی پیش می آیند. عکاسان در هر دو شکل 

از این نوع رویدادها و وقایع عکاسی می کنند و برای هرکدام 
ویژه  عکاسی  شیوه  و  الزامات،تجهیزات  موقعیت ها،  این  از 
خود را انتخاب و انجام می دهند. عکس هایی که از اجالس 
پاك  پیکر  تشییع  سوگواری،  اسالمی،  کشورهای  سران 
شهدای دفاع مقدس، آموزش دفاعی در جریان دفاع مقدس، 
از  می شوند  تهیه  و...  ورزشی  مسابقات  13آبان،  راهپیمایی 
جمله عکس هایی هستند که به ثبت رویدادها و همایش های 

ملی، آئینی، ورزشی یا خبری می پردازند.

کدامیك از عکس هاي صفحه قبل مي تواند نشان دهندۀ یك 
رویداد یا یك همایش و یا یك واقعه باشد؟ .............................

.......................
چه تفاوت ها و شباهت هایي را در عکس ها مي بینید؟ .................
...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................

این شباهت ها و تفاوت ها را مي توان در کدام موضوع طبقه بندي 
کرد؟ )موضوع، مکان، زمان و ...( 

   تصویر9 
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پودمان اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

   تصویر11 

   تصویر10 
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   تصویر13 

   تصویر12 
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توضیح: بسیاري از این رخداد ها در تقویم کشورمان به ثبت رسیده اند و به صورت مستمر در حال افزایش مي باشند.
آیا مي توانید موضوع هاي عکس هاي فوق را مشخص کنید؟...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

1- به تقویم مراجعه کنید. فهرستي از رویداد هایي که در طول یك سال رخ  مي دهد را تهیه  کنید.
2- یك مورد از رویداد هایي را که در طول سال رخ مي دهد را مشخص کرده و با استفاده از تصاویر 

اینترنتي گزارشي آماده کنید و به کالس بیاورید.

فعالیت کارگاهی

   تصویر14 
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كادربندي

به عکس هاي زیر نگاه کنید و درباره کادربندی هرعکس در کالس توضیح دهید. در این 
عکس ها، زاویه دید عکاس چه رابطه ای با نوع کادربندی آن دارد؟

   تصویر15 

   تصویر16 
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پودمان اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

   تصویر17 

   تصویر18 
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   تصویر19 

   تصویر21 

   تصویر20 
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از میان عکس های 15 تا 21 کدام یك داراي ترکیب بندي بهتري است؟
............................................................................................................................................................................................... دالیل خود را بنویسید. 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

- به تقویم مراجعه کنید. آیا مي توانید با یك برنامه ریزي دقیق براي یك ماه آینده از این گونه مراسم ها 
و رویداد ها عکس تهیه کنید؟

- اکنون شما با عکاسي از یك واقعه یا رویداد و یا یك مراسم آشنا شده اید، در هنرستان خود با برنامة 
قبلي از همایش ها و رویداد ها مانند: روز دانش آموز، هفته دفاع مقدس، جشن های عبادی، که ممکن 

است به صورت نمایشگاه برگزار شود عکاسي کنید.
- عکس ها را با خود به کالس آورده و با هنرآموز و دوستان خود دربارۀ آن ها گفتگو کنید.

- فهرستي از مراسم یا رویداد هایي که در یك ماه آینده در شهر شما اتفاق مي افتد تهیه کنید. جدولي 
براي ثبت زمان، مکان، ساعت شروع و پایان مراسم، مسافتي که باید طي شود، وسیله رفت و برگشت 

و... را در آن مشخص کرده و نتیجه را در کالس با دیگر همکالسي هاي خود مقایسه کنید.

فعالیت کارگاهی
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تاثیر حضور به موقع در مکان عکاسي 

   تصویر22 

   تصویر23 

 به نظر شما در کدام یك از عکس هاي زیر عکاس به موقع حضور یافته است؟ 
حضور به موقع عکاس در یك سمینار یا همایش می تواند در جای گیری مناسب 
عکاس در محل، تأثیر به سزایی داشته باشد. در برخی از همایش ها به دلیل 
اهمیت موضوِع آن و جمعیتی که در سالن حضور دارند، عکاس برای انتخاب 
محل مناسب و عکسبرداری دچار مشکل می شود و در پایان از نتایج کار عکاسی 

خود رضایت نخواهد داشت.
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پودمان اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

   تصویر24 

   تصویر25 
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با هماهنگي اولیاي مدرسه از ورود تدریجي هنرآموزان به حیاط مدرسه در زمان هاي مختلف عکاسي 
کنید. عکس ها را با خود به کالس بیاورید و عکسي را که بیشترین و کمترین تجمع را شامل مي شوند 

به همراه زمان عکاسي مشخص کنید.

فعالیت کارگاهی

   تصویر26 

   تصویر27 

حضور به موقع عکاس در محل عکاسی، عالوه بر جایگزینی مناسب او، معرف خوش قولی و نظم و 
انضباط کار اوست.

توجه
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نقش جا ي گیري صحیح عکاس

به نظر شما در کدام یك از عکس هاي زیر جاي گیري عکاس مناسب بوده است؟

   تصویر28 

   تصویر31    تصویر30    تصویر29 
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-  از مراسم صبحگاهي در هنرستان خود یك گزارش تصویري تهیه کنید و با توجه به محل قرار گیري 
که در مراسم انتخاب مي کنید، عکس هاي تهیه شده را با هم در کالس مقایسه کنید.

- با هماهنگي هنرستان و دریافت مجوز از مدیر یا معاون فني در کالس درس از نحوه تدریس دبیران 
یا هنرآموزان خود عکاسي کنید و گزارش تصویري را در کالس ارائه کنید.

فعالیت کارگاهی

اساساً یکي از مهم ترین عوامل در تهیه عکس مناسب از فردي 
که در حال سخنراني است، محل و جاي عکاس و نسبت آن با 
سخنران است. به طوري که اگر فاصله بسیار دور باشد ، تصویر 
سخنران در عکس بدرستي دیده نمي شود و نیز فضاهاي اضافي 

در عکس توجه و تمرکز را از سوژه یا سخنران کم مي کند.
نکتة مهم دیگر در عکاسي از رویداد ها توجه به محل دقیق 

در  موضوع  چهره  چنانچه  زیرا  است،  او  دید  زاویه  و  عکاس 
میان عناصر اضافي قرار گیرد، مثال میکروفن بخشي از چهره 
را بپوشاند و یا گل و عناصر دیگري روي تریبون چهرۀ عکاس 
را تحت تأثیر قرار دهد، همه اشکاالتي ست که به دلیل انتخاب  

نادرست محل  قرارگیري عکاس پدید مي آید.

   تصویر32 

   تصویر33 
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پوشش كامل اتفاقات یك همایش یا رویداد 

به تصاویر زیر نگاه کنید. آیا در تصاویر زیر، عکس تکراري وجود دارد؟

   تصویر34 

   تصویر35 
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   تصویر36 

   تصویر37 
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پودمان اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

   تصویر38 

   تصویر39 



32

آن  در  داده  رخ  اتفاقات  تمام  گویاي  عکس ها  این  همة  آیا 
همایش هستند؟ ..................................................................................

آیا امکان دارد با درنگ بیشتر، عکس هاي دقیق تر و متنوع تري 
را که پوشش کامل همایش را شامل می شود، تهیه کرد؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................

   تصویر41 
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پودمان اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

   تصویر40 

   تصویر43    تصویر42 
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مدعوین،  تعداد  رویداد،  و  همایش  موضوع  از  داشتن  آگاهي 
براي  پیش بیني شده  برنامه هاي  سخنرانان  تعداد  از  آگاهي 
مراسم، سبب می شود تا پوشش تصویري همایش به بهترین 

شکل انجام شود؟

پیش بیني  موضوع هاي  به  بیشتري  موارد  مي توانید  شما  آیا 
شده باال اضافه کنید. از موارد فوق یك جدول برنامه ریزي و 

زمان بندي تهیه کنید.

   تصویر44 
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پودمان اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

   تصویر45 

   تصویر47    تصویر46 
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نقش اصول كادربندي در عکاسي همایش و رویداد ها

به عکس هاي زیر نگاه کنید:
اشکاالتي  کادربندي چه  نظر  از 
را  آن ها  مي بینید؟  عکس ها  در 

نام ببرید.
زیر  هر عکس اشکال کادربندي 

را ذکر کنید.
راه کاري وجود  به نظر شما چه 
دارد که عکس ها به روش صحیح 

کارد بندي شوند؟
نظرات خود را در کنار هر عکس 

بنویسید.

...........................................................

............................................................

...........................................................
...........................................................

کادربندی غلط که منجر به برش نامناسب فرد سمت چپ تصویر شده است.   تصویر48 
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..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

   تصویر49 
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...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

  بهتر است در این مواقع فرد را یا به صورت کامل در کادر قراردهیم یا به طور کامل حذف کنیم   تصویر50 

 تصویر51 
 کادربندی نامناسب باعث شده است که در پایین عکس، با اشکال مواجه شویم. 

 تصویر52 
استفاده از نشان ها و نوشته های خاص آن مراسم، می تواند

 به عکس های ما، هویت بهتری بدهد. 
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...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

در این موارد دقت و هوشمندی بیشتری الزم است تا هنگام عکسبرداری، موضوعات از کادر بیرون نروند.   تصویر53 

 تصویر55    تصویر54 
 کادربندی نامناسب باعث شده است که در سمت راست، چپ و پایین عکس
 با اشکال مواجه شویم.
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- عکس هایي که از همایش ها و رویداد ها تهیه کرده اید را به کالس بیاورید و دربارۀ کادربندي هاي آن ها 
با دیگر همکالسي هاي خود بحث کنید.

- از فضاي اینترنت 10 عکس دربارۀ همایش و رویداد هایي که در سال گذشته رخ داده است تهیه و 
نسبت به نوع کادربندي آن ها از ضعیف به قوي دسته بندي کنید.

فعالیت کارگاهی

.............................................................................................................................................................................................................................................
توجه به پس زمینه ها و پیش زمینه ها به کامل شدن و معنادار شدن عکس ها کمک می کند.    تصویر56 
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 كار با دوربین عکاسي در همایش ها و رویداد ها

به این تصاویر  نگاه کنید. 

به نظر شما چه تفاوتی در عکس ها دیده می شود؟
آیا عکس هاي شما دچار مشکالتي از این دست شده اند؟
به نظر شما از چه راهي مي توان این مشکل را حل کرد؟

عکس  درست  ثبت  در  عکاسي  محیط  نور  صحیح  سنجش 

نقش مهمي ایفا مي کند. استفاده از نورسنج دوربین عکاسي، 
به عکاس این امکان را مي دهد که با سنجش دقیق نور محیط، 

عکس هاي صحیحي از نظر ثبت نور داشته باشد.

   تصویر58 

   تصویر57 

   تصویر59 
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شاخص  محل  خود  عکاسي  دوربین  به  رجوع  با 
به  شاخص  این  آیا  کنید.  مشخص  را  نورسنج 
دوربین  از  دیگري  مکان هاي  در  منظره یاب،  جز 

عکاسي هم قرار دارد؟
دوربین هاي  شاخص هاي  از  نوع  چند  اینجا  در 

مختلف را مي بینید.

فعالیت کارگاهی

استفاده از نورسنج

مي توانیم  عکاسي،  دوربین  در  نورسنج  شاخص  به  توجه  با   
وضعیت نور محیط عکاسي را محاسبه کنیم. 

آیا از محل شاخص نورسنج در دوربین خود آگاهي دارید؟
آیا محل قرارگیري شاخص نورسنج  را مي شناسید؟

   تصویر60 

   تصویر61    تصویر62 
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پودمان اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

انواع نورسنج در دوربین هاي عکاسي

عکاسي  دوربین  نورسنج هاي  در  دقیق تر  براي سنجش 
حالت هاي مختلفي براي آن پیش بیني شده است. 

آیا با این حالت ها آشنایي دارید؟
به صورت کلي این حالت ها عبارت اند از:

1- حالت نورسنجي معدل گیري: نورسنجي معمولي 
از تصویر را به ما ارائه مي دهد.

2- حالت نورسنجي نقطه اي:  فقط یك نقطه را در مرکز کادر مي سنجد.

تنوع حالت های نورپردازی در دوربین های عکاسی   تصویر63 

   تصویر64 

   تصویر66 

   تصویر65 

   تصویر67 
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3- حالت نورسنجي مرکز گرا: در این حالت نورسنجي به صورت میانگین با تأکید بر مرکز کادر است.

به تصاویر زیر نگاه کنید. چه تفاوت هایي را در آن ها می بینید؟

کافي  وضوح  از  عکس  دو  هر  در  موجود  عناصر  تمامي  آیا 
برخوردار هستند؟

بیان  به  کمکي  چه  عکس  دو  در  وضوح  میدان  عمق  تاثیر 
موضوعي تصویر مي کند؟

 یك موضوع ثابت را با حالت هاي مختلف نورسنج دوربین خود عکاسي کرده و نتیجه را به کالس آورده 
و با هم مقایسه کنید.

فعالیت کارگاهی

   تصویر68 

   تصویر70 

   تصویر69 

   تصویر71 
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پودمان اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

با توجه به تصاویر زیر، تأثیر عمق میدان وضوح را 
در آن ها ارزیابي کنید و مشخص کنید کدام یك 
داراي عمق میدان کم یا زیاد است که به انتقال 

مفهوم عکس کمك کرده است.

فعالیت کارگاهی

عمق میدان در عکاسي از همایش ها و رویدادها

فاصلة بین نزدیك ترین تا دورترین نقطه اي که در عکس کاماًل 
واضح به نظر مي رسد، عمق میدان وضوح یا عمق صحنه 
نامیده مي شود که می تواند محدود به یك موضوع باشد و یا 

تمامی عناصر یك صحنه عکاسی را شامل شود.

...................................................................................................................
...................................................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................

   تصویر72 

   تصویر74 

   تصویر73 

   تصویر75 
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...................................................................................................................
...................................................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................

با مراجعه به روزنامه و مجالت چاپ شده، که در آن ها از عمق میدان کم یا زیاد براي بیان مفهوم یا 
هدف عکس به درستي استفاده شده است، 10 تصویر را انتخاب و با خود به کالس بیاورید و با یکدیگر 

مقایسه کنید.

فعالیت کارگاهی

تأثیر دیافراگم بر عمق میدان وضوح 

به تصاویر زیر توجه کنید:

   تصویر76 

   تصویر77 

   تصویر78    تصویر79 
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پودمان اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

چه  هر  مي کنید  مالحظه  باال  عکس هاي  در  که  همان طور 
میدان  عمق  شود،  انتخاب  بزرگتر(  بسته تر)اعداد  دیافراگم 
وضوح بیشتر و هر چه دیافراگم بازتر)اعداد کوچکتر( انتخاب 

شود، عمق میدان وضوح کمتر خواهد شد.
آیا شما تجاربي شبیه عکس هاي باال، در رابطه با استفاده از 
در  وضوح  میدان  عمق  بر  تأثیر گذاري  براي  دیافراگم  عامل 

عکس هاي خود داشته اید؟
آیا در این راه به مشکالتي از جمله کمبود نور و یا مشکل لرزش 

دوربین برخورد کرده اید؟
براي رفع این مشکل چه راه حل هایي اندیشیده اید؟

با  و  کرده  آماده  خود  راه حل هاي  و  مشکالت  از  فهرستي 
مثال هاي تصویري به کالس بیاورید و با هنرآموز و دوستان 

خود به اشتراك بگذارید. .................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

از مراسم نماز جماعت در هنرستان خود عکس هایي تهیه کنید و در کالس دربارۀ نقش دیافراگم در 
عمق میدان وضوح عکس هایتان، صحبت کنید.

فعالیت کارگاهی

   تصویر81    تصویر82 

   تصویر80 
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تأثیر فاصلة كانوني لنز بر عمق میدان وضوح

به تصاویر زیر نگاه کنید. 
عمق میدان وضوح در کدام یك 

از عکس هاي زیر بیشتر است؟

   تصویر83 

   تصویر84 
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پودمان اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

از کدام یك از لنز هاي واید یا تله بیشتر در مراسم استفاده مي کنید؟
چه هنگامي از لنز تله استفاده مي کنید؟

دالیل استفاده شما از لنز واید در یك مراسم چیست؟

-  5 تا 10 عکس از آرشیو خود انتخاب کرده و تأثیر لنز هاي گوناگون را بر روي آن ها مشخص کنید و 
به کالس بیاورید. دربارۀ تأثیر صحیح آن ها با دیگر هنرجویان گفت وگو کنید.

- مي توانید در زنگ هاي ورزش با هماهنگي اولیای هنرستان، از فعالیت هاي ورزشي عکس تهیه و با 
اشاره به تأثیر استفاده از لنزها در کالس، گزارش تصویري خود را ارائه دهید.

فعالیت کارگاهی

   تصویر85 

   تصویر86 
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تأثیر » فاصلة دوربین تا موضوع« در عمق میدان وضوح 

به تصاویر زیر نگاه کنید. عمق میدان وضوح در کدام یك از عکس هاي زیر بیشتر است؟

   تصویر87 

   تصویر89    تصویر88 
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پودمان اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

با توجه به این عکس ها، تأثیر فاصلة موضوع تا دوربین را بر 
عمق میدان وضوح چگونه ارزیابي مي کنید؟ ........................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
استفاده از این عامل چه میزان در عکاسي از همایش و رویداد ها 

به شما کمك مي کند؟
همانگونه که در عکس ها می بینید، هرچه جسم یا اشیاء به 

دوربین نزدیکتر باشد عمق میدان کمتر و هرچه از دوربین 
دورتر باشد عمق میدان بیشتر است. 

آیا تاکنون عمق میدان وضوح عکس ها را، با استفاده از این 
عامل تغییر داده اید؟

...................................... آیا نتیجة دلخواه را به دست آورده اید؟ 

..................................................................................................................
..................................................................................................................

- با مراجعه به سایت هاي خبري عکس هایی که در آنها از عامِل فاصله دوربین تا سوژه، براي کنترل 
عمق میدان وضوح در عکس ها استفاده شده است را جمع آوري و به کالس بیاورید.

- از مراسم برگزاري نماز جماعت در هنرستان خود، یك گزارش تصویري تهیه کنید و تأثیرات عوامل 
عمق میدان را در کالس با هنرجویان و هنرآموز خود در میان بگذارید.

- نمونه عکس هاي گرفته شدۀ خود را که بر اساس تأثیر عمق میدان وضوح ثبت شده است، با خود به 
کالس آورده و در مورد آن ها با هنرجویان و هنرآموز خود گفت وگو کنید. 

- با مراجعه به عکس های خبري در مجالت چاپ شده و یا اینترنت، خود از نقش استفاده عمق 
میدان وضوح در عکس ها گزارش تهیه کرده و مشخص کنید که چه عواملی بر عمق میدان وضوح 

 مؤثر بوده اند.

فعالیت کارگاهی

   تصویر91    تصویر90 
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تأثیر سرعت شاتر در عکاسي همایش ها و رویدادها

به عکس هاي زیر توجه کنید. آیا مي توانید بگویید کدام عکس با 
توجه به حرکت موضوع با سرعت شاتر مناسب، عکاسي شده است؟

از مراسم ورزش صبحگاهي در هنرستان خود، یك گزارش تصویري تهیه کرده و آن  را در کالس ارائه 
دهید و عکس هایي را که در آن ثبت حرکت، به درستي صورت گرفته مشخص کنید.

فعالیت کارگاهی

   تصویر93    تصویر92 

   تصویر95    تصویر94 
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پودمان اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

1- از یك موضوع ثابت با در نظر گرفتن نورسنجي نرمال، با ISO مختلف عکاسي کرده و با هم در 
کالس مقایسه کنید. 

2- یك موضوع متحرك را با ISO مختلف عکاسي کنید. دقت کنید که براي جبران نوردهي از سرعت 
شاتر استفاده کنید. نتیجه را در کالس با هم کالسي هاي خود مقایسه کنید.

فعالیت کارگاهی

ISO جبران كمبود نور با استفاده از

شده  سبب  نور  کمبود  می بینید،  عکس ها  در  که  همانگونه 
است که این عکس ها با مشکالتی روبه رو شوند. این مشکالت 
عکاس؟  دست  لرزش  عکاسی؟  محیط  در  کم  نور  چیست؟ 

متحرك بودن موضوع؟ 
شما چه راه کارهاي بهتري را براي ثبت بهتر تصاویر پیشنهاد 

مي دهید؟

یکي از راه هاي جلوگیري از لرزش دست عکاس و یا جبران نوردهي کم و یا متحرك بودن سوژه، 
افزایش حساسیت حسگر با تغییر Iso  مي باشد. 

توجه

   تصویر96 

   تصویر98    تصویر97 
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تنظیم وایت باالنس)تراز سفیدی( صحیح در عکاسي از همایش ها و رویدادها

همانطور که مي دانید در دوربین هاي دیجیتال، منوي تراز سفیدي )وایت باالنس( قرار 
داده شده است که به کمك آن مي توان در شرایط مختلف مثل نور آفتاب، نور المپ 

مهتابي، هواي باراني و مانند آن، صحیح ترین رنگ را به دست آورد.
در عکاسي از رویداد ها و همایش ها باید از این قابلیت ها استفاده کرد.

آیا مي دانید هرکدام از این حالت ها در تصاویر باال، مناسب چه شرایط 
نوري مي باشند؟

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
............................................................................

عکس هایي را که در طول یك ماه اخیر تهیه کرده اید، به کالس آورده و شرایط تراز سفیدي )وایت 
باالنس( آن ها را با دیگر هنرجویان و هنرآموز خود در میان بگذارید.

فعالیت کارگاهی

   تصویر101    تصویر100    تصویر99 
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پودمان اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

تأثیر لنزهاي مختلف در عکاسي از همایش ها و رویدادها 

به  نسبت  لنزها  نوع  انتخاب  آیا  کنید.  دقت  تصاویر  این  به 
موضوع عکس صحیح بوده است یا نه؟ 

انتخاب لنز مناسب،کمك مي کند عکاس کادربندي صحیحي 
برقرار  ارتباط  با عکس  بتواند  بهتر  مخاطب عکس  و  داشته 

کرده و پیام عکاس را دریافت کند.

استفاده از لنز تله   تصویر102 

استفاده از لنز نرمال   تصویر103 

استفاده از لنز واید   تصویر105  استفاده از لنز واید   تصویر106 

    استفاده از لنز نرمال  تصویر104 
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با مراجعه به سایت هاي خبري، عکس هایي را که در آن استفاده از لنز تأثیر زیادي به انتقال پیام عکس 
گذاشته است را جمع آوري و با خود به کالس بیاورید.

فعالیت کارگاهی

استفاده از لنز تله در همایش   تصویر107 

زمانی که در یك همایش هستید، باید با استفاده از لنز تله، عکس هایی با کادرهای بسته تر، از حضور 
افراد و شخصیت هایی که در محل همایش حضور دارند تهیه کنید.

توجه
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پودمان اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

استفاده از پایه هاي عکاسي

به این عکس ها نگاه کنید آیا شما نیز هنگام عکاسی، مشکالتي 
از این گونه در ثبت عکس هاي خود داشته اید؟

چه راه حل هایي براي آن اندیشیده اید؟

نبودن  و  لرزش دست هنگام عکاسی  به دلیل  این مشکالت 
مثل  امکاناتي  با  می آید.  به وجود  سه پایه  روی  بر  دوربین 
سه پایه و تك پایه مي توان از بروز اشکاالت فوق جلوگیري کرد.

   تصویر108 

   تصویر111    تصویر110 

   تصویر109 
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سه پایه و تک پایه: سه پایه و یا تك پایه یك وسیلة ضروري 
براي تسلط بیشتر به دوربین و کمك به ایجاد کیفیت بیشتر 
در عکس ها است. البته  زماني که موضوع و یا عکاس در حرکت 

هستند وجود این وسیله کاربردي ندارد. 
با  اقتصادي  تبلیغات  هنري،  تبلیغات  معماري،  عکاسي  در 

موضوع ثابت، احتیاجی به کیفیت بسیار باال نیست و باید از 
سرعت شاتر هاي بسیار پایین استفاده شود، وجود این وسیله 
و  پایه ها  سه  بود.  خواهد  الزم  و  بسیار ضروري  عکاس  براي 
تك پایه ها از جنس پالستیك، آلومینیوم، فیبر، کربن و ... در 

بازار و با قیمت هاي متفاوتي وجود دارند. 

   تصویر113    تصویر112 

هنگام خرید سه پایه یا تك پایه مناسب است که با توجه به نوع کاربرد آن در عکاسي، مقدار وزن دوربین 
و لنز آن و میزان بودجه اي که براي این کار در نظر گرفته ایم، نسب به خرید اقدام کنیم. اطالعاتي که 
بر روي جعبه هاي سه پایه هاي عکاسي وجود دارد به ما کمك مي کند که انتخاب صحیح داشته باشیم.

توجه

   تصویر114 
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پودمان اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

استفاده از فالش در عکاسي از همایش ها و رویدادها 

به این عکس ها توجه کنید. 
آیا  چیست؟  در  عکس ها  اشکال  مهمترین 
مشکل  این  با  عکاسی  هنگام  در  نیز  شما 

روبه رو شده اید؟
فالش ها  مانند  مصنوعي  نورهاي  از  استفاده 
به شما در کمبود نور محیط، کمك مي کند. 
براي استفاده از فالش باید با سرعت همزماني 

فالش آشنا شویم.
این  سرعت سنکرون1 )همزمانی فالش(: 
سرعت شاتر، عبارت است از باالترین سرعتي 
عکاسي  فالش  با  مي تواند  دوربین  هر  که 
بین   دوربین ها  در  سرعت  این  امروزه  کند. 

1/160ثانیه تا 1/125  ثانیه است.
   تصویر115 

   تصویر116 

1. sincron
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به عکس هاي زیر توجه کنید. 

در صورت استفاده از سرعت شاتر سریعتر از سرعت سنکرون 
بخشی از عکس تیره می شود)تصویر117( و در صورت استفاده 
از سرعت شاتر کندتر از سرعت سنکرون، به دلیل تأثیرگذاري 

نور محیط تصویر شماره 118 ثبت مي شود.
آیا فالش ها را مي شناسید؟

به تصاویر119 و 120 نگاه کنید. از کدامیك از این فالش ها 
استفاده کرده اید؟ آیا تفاوت های آنها را می دانید؟

   تصویر117 

   تصویر120    تصویر119 

   تصویر118 
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پودمان اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

TTL معرفي فالش

واژۀ TTL مخفف Through The Lens به معني نورسنجي از 
میان لنز است. فالش هاي TTL این امکان را دارا هستند که نور 

الزم را به شکل اتوماتیك به صحنه بتاباند.
به دلیل اهمیت اتصال فالش TTL با دوربین عکاسي، هر بَِرند و 
تولیدکننده ای، فالش TTL مخصوص به خود را می سازد و روانه 
بازار می کند، که در هنگام تهیه این ابزار باید به آن توجه شود. 

با   TTL فالش هاي   :TTL از حالت هاي فالش هاي  برخي 
توجه به نوع و مدل آن ها، مي توانند حالت هاي متنوعي را براي 
کنترل نور فالش در عکاسي ارائه دهند. برخي از این حالت ها 

عبارتند از: 
M حالت

TTL حالت
MULTY حالت

   تصویر121 

   تصویر122 
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تمامي  عکاس  که  مي شود  استفاده  زماني  براي   :  M حالت 
تنظیمات فالش را خود شخصاً انجام می دهد.

براي  دوربین  و  فالش  بین  ارتباط  آن  در  که   :TTL حالت 
جبران کمبود نوردهي صورت مي گیرد.

حالت MULTY: براي عکاسي پیاپي استفاده مي شود. 

با حالت M  و  ثابت  از یك موضوع 
عکاسي  جداگانه،  صورت  به   TTL
کرده و عکس ها را با یکدیگر مقایسه 

کنید.
با  و  انتخاب  متحرك  موضوع  یك 
حالت عکاسي پیاپي با فالش عکاسي 
دیگر  با  کالس  در  را  نتیجه  کنید. 

همکالسي هاي خود بررسي کنید.

فعالیت کارگاهی

   تصویر123 

   تصویر124 

   تصویر125 
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راه هاي نرم كردن نور فالش در عکاسي از همایش و رویداد 

به عکس هاي شماره126 و127 دقت کنید. 
براي شما به وجود آمده  این تصاویر  به  آیا مشکالتي مشابه 

است؟ چه راه حلي براي آن اندیشیده اید؟
عکس  بهبود  راه های  و  می آید  به وجود  چگونه  اشکال  این 

چیست؟

   تصویر127    تصویر126 
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در فالش هاي TTL امکان اصالح هر کدام از اشکاالت تصاویر 
بین بردن  از  برای  است.  شده  فراهم  مخصوصي  ابزار  با  باال 
سایه هایی که در عکس ها دیده می شود، می توان از ابزارهایی 

که سایه ها را نرم می کنند و یا از بین می برند استفاده کرد.

   تصویر128 

   تصویر133    تصویر131    تصویر130 

   تصویر129 
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شما هم مي توانید از ابزار جایگزین)تصاویر138 تا 141( در صورت نبوِد امکاناِت تصاویر130 تا 133 استفاده کنید.

   تصویر134 

   تصویر138 

   تصویر141    تصویر140    تصویر139 

   تصویر137    تصویر136    تصویر135 
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Raw كار با فرمت

به تصاویر زیر نگاه کنید: 

آیا تاکنون عکس هایي با مشکالت فوق ثبت کرده اید؟
براي اصالح آن چه راه کارهایي را مي شناسید؟

آیا تاکنون از فرمت Raw استفاده کرده اید؟

   تصویر142 

   تصویر144 

   تصویر147    تصویر146 

   تصویر145 

   تصویر143 
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استفاده از فایل Raw به شما این امکان را مي دهد که مواردي از قبیل:
1- نوردهي تصویر

2- اصالح رنگ
3- اصالح کنتراست
4- اصالح شارپنس

5- عیوب لنز و مانند آنها را به آسانی در نرم افزار هاي مخصوص ویرایش 
Raw اصالح کنید.

   تصویر148 

سه عکس را که در آنها اشکاالت نور و سایه وجود دارد، با فرمت RAW در نرم افزار ویرایش عکس 
اصالح کنید. نتیجه را به کارگاه آورده و بر روی تابلوی کالس نصب کنید. درباره اصالحاتی که انجام 

داده اید، برای دوستان خود توضیح دهید.

فعالیت کارگاهی
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كارت هاي حافظه 

كاربرد هاي  گوناگون  انواع  در  حافظه  كارت هاي  امروزه   
عرضه  بازار  به  و  توليد  عكاسي،  دوربين هاي  در  وسيع  
مي گردند. اين تنوع  در توليد و عرضه به داليل زير مي باشد: 
1-نوع و شكل ظاهري كارت هاي حافظه: شركت هاي 
سازنده، كارت هاي حافظه را يا بسياركوچك  و يا به شكل 
در  مي كنند.  توليد  گوناگون  مصارف  براي  و  استاندارد 
بعضي از دوربين هاي عكاسي امكان استفاده از هر دو نوع 

كارت حافظه موجود در بازار وجود دارد.

ذخيره سازي،  كارت هاي  تمام  روي  حافظه:  حجم   -2
اطالعات درج شده است.  اتصال  حجم حافظه و سرعت 
كارت هاي  خريد  هنگام   Raw فرمت  با  عكاسی  برای 
مقدار  و  ميزان  به  و  نيازتان  با  متناسب  ذخيره سازي، 
حافظه، توجه كافي داشته باشيد. هر چقدر حجم كارت 
به لحاظ ميزان و مقدار حافظه بيشتر باشد، امكان ثبت 
به  است  بهتر  بيشتر خواهدشد.  و ذخيره سازی عكس ها 
جاي خريد 1 كارت حافظه، 2 يا 3 كارت حافظه تهيه و 

در اختيار داشته باشيد.

   تصویر150    تصویر149 

   تصویر151 
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را  با کارت هاي حافظه  ارتباط  و  از دوربین هاي عکاسي، ممکن است ویژگي هماهنگ شدن  برخي 
نداشته باشند. بنابراین قبل از خرید کارت حافظه، دفترچة راهنماي دوربین خود را مطالعه کنید و یا 
از فروشندگان توضیح کامل بخواهید، که آیا دوربین شما قادر است با این کارت حافظه، با این سرعت 

مشخص و مقدار حافظه ارتباط برقرار کند یا خیر؟
ظرفیت مختلف کارت ها غالباً با مشخصه های زیر شناخته مي شود. این ظرفیت ها به مرور زمان در حال 

  2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB :افزایش است
.X 60 و  X 10 .مقدار سرعت کارت هاي حافظه با این عالیم شناخته مي شود

توجه

3- سرعت کارت هاي حافظه: کارت هاي حافظه موجود در 
بازار، از لحاظ سرعت با یکدیگر متفاوت هستند. هنگام خرید 

کارت، گزینة سرعت مي تواند از مالك هاي مهم باشد. 
سرعت کارت هاي حافظه، ارتباط مستقیمي با سرعت انتقال 

باشد،  باالتر  حافظه  کارت  هر چه سرعت  دارد.  آن  اطالعات 
سرعت انتقال اطالعات بیشتر است. این امر در انتقال فایل هاي 

پرحجم اهمیت ویژه پیدا مي کند.

نکات مهم در عکاسی 

مراقبت از لنز: لنز دوربین از با اهمیت ترین تجهیزات عکاسی 
به شمار مي رود. حفاظت از قسمت هاي مختلف لنز و سطوح 
شیشه اي آن، از درجة اهمیت بسیار باالیي برخوردار است. در 
ابتدا باید بدانید زماني که لنز بر روي دوربین قرار دارد و در 
حال عکسبرداري نیستید بهتر است درپوش لنز بر روي لنز 

قرار داده شود.
اگر فیلتِر محافِظ شیشه اي که روي لنز بسته شده است)مانند 
فیلترUV( با گرد و غبار کثیف شد، بهتر است براي از بین بردن 
گرد و غبار، از فرچه هاي مخصوص و یا با استفاده از فوتك و 

دمیدن بر روي سطح فیلتر محافظ، گرد و غبار، پاك شود.

   تصویر152 
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لنز،  محافظ  فیلتر  صورتي که  در  ولي 
انگشت را بر روي  اثر  لکه هاي چربي و 
پارچة  یك  وسیله  به  باید  دارد،  خود 
مخصوص  دستمال هاي  یا  و  نرم  بسیار 
آغشته به محلول شست و شو، به آرامی 
پاك شوند. استفاده از پارچه هاي زبر و 
بافت دار و یا احیاناً به کار بردن بخشي 
از پیراهن و لباس خود براي پاك کردن 
سطح فیلتر یا لنز ها، نه تنها کمکي به 
تمیز کردن آن نمي کند بلکه باعث صدمه 
و آسیب  و ایجاد خراش هم خواهد شد.

   تصویر153 

   تصویر156 

   تصویر154 

   تصویر155 
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روي  بر  کم  بسیار  غبار  و  گرد  وجود 
فیلتر لنز، در کیفیت عکسبرداري تأثیر 
و  چربي  و  لك  وجود  اما  ندارد،  زیادي 
خاك،  از  الیه هایي  یا  و  انگشت  اثرات 
نور را متفرق و پراکنده مي کند و  قطعاً 
ایجاد جزئیات دقیق در  و  از کنتراست 

عکس ما مي کاهد.

   تصویر157 

   تصویر159 

   تصویر158 

   تصویر160 
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پوشش نگهداري: ممکن است تغییرات آب و هوایي و بارش 
باران هاي غیر قابل پیش بیني، براي عکاس و تجهیزاتش ایجاد 
مشکل کند. بهتر است در کیف و یا کولة عکاسي، همیشه یك 
پوشش براي جلوگیری از نفوذ باران به دوربین و لنز ها  همراه 

باشد.

   تصویر161 

   تصویر162 

   تصویر163 

پیشنهاد مي شود که به هیچ عنوان به هنگام بارش باران، اقدام به تعویض لنز خود نکنید. در مواقع 
ضروري بهتر است خود را به زیر یك سقف برسانید و سپس لنز را تعویض کنید. در صورت عدم 
دسترسي به پوشش های)کاور هاي( مخصوص ضد باران، خودمان مي توانیم دست به کار شویم و با 

مقداري نایلون مناسب اقدام به تهیة یك پوشش)کاور( ضد باران کنیم)تصاویر161تا 165(.

احتیاط
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سایه بان لنز: هر لنزي سایه بان مخصوص به خود را دارد که 
براي لنز هاي دیگر قابل استفاده نیست. 

لنز  از ورود نورهاي مزاحم، بر روي  سایه بان براي جلوگیري 
بسته مي شود و هنگامي که کار عکاسي به پایان مي رسد، باید 
سایه بان را به صورت وارونه روي لنز ببندیم و داخل کیف و یا 

کوله خود قرار دهیم)تصاویر166و167(.

   تصویر164 

   تصویر166 

   تصویر167 

   تصویر165 
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   تصویر170    تصویر169    تصویر168 

کیف و کولۀ عکاسي: کیف و یا کوله حمل وسایل و لوازم 
عکاسي تجهیزات جانبي دوربین ها محسوب مي شوند و کارکرد 
اصلي آن  جلوگیري از آسیب وارد آمدن به لوازم و تجهیزات 

عکاسي در مقابل گرد و غبار، رطوبت، ضربات و ... است. 

چه دوربین  ما کوچك و خانگي باشد و یا حرفه اي و نیمه حرفه اي، 
به هر حال باید از حمل و نقل دوربین و لنز آن بدون کیف و یا 

کوله جداً خودداري شود. 

- چه نوع کیف و کوله اي را انتخاب  کنیم؟ در مرحلة نخست به دلیل مسائل امنیتي و عدم جلب توجه 
سارقان در سطح شهر، هنگام خرید سعي کنیم از کیف ها و یا کوله هایي که کاماًل نشانگر دوربین  ما 

هستند خودداري کنیم.
- با انتخاب کیف و کوله هایي مناسب و بسیار راحت و با صرف کمي وقت و خرید مقداري حولة نرم و 
یا پارچه هاي ضخیم و پرزدار، با کمك خانوادۀ خود می توانیم وسیلة بسیار ساده اي شبیه به لیف درست 
کرده و دوربینمان  را داخل آن  قرار دهیم و سپس آن را در کیف و یا کولة  خریداري شده قرار دهیم.  
- بسیاري از پزشکان امروزه بر این باورند که وقتي ما یك کیف با محتویات نسبتاً سنگین را در یك 
طرف شانة خود قرار مي دهیم، کمتر پیش مي آید که آن را بعد از مدت زماني به شانة دیگر خودمان 

منتقل کنیم. حتي اگر این وضعیت را هم رعایت کنیم، وزن بار همراه ما به درستي بر روي شانه ها و
کمر تقسیم نمي شود و باعث بروز مشکالت جسمي در دراز مدت خواهد شد. اما استفادۀ درست از 
کوله هاي مناسب باعث مي شود تا تمام وزن وسایل داخل کوله به طور مساوي بر روي شانه ها و کمر قرار 
گیرد. البته فراموش نکنیم که هنگام استفاده از کوله هنگام عکاسي کردن اگر مجبور باشیم که وسیلة 
جدید را تعویض کنیم حتماً باید کوله را پایین بیاوریم و این کار را انجام دهیم. درحالي که معموالً در 

استفاده از کیف به این کار یعني پایین آوردن نیاز نیست زیرا دسترسي به داخل آن آسان تر مي باشد

نکات ایمنی
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توجه

ارتباط مؤثر

   تصویر171 

- همراه داشتن معرفي نامه: براي عکاسي از همایش و رویداد ها، تا زماني که در مدرسه و یا هنرستان 
خود اقدام به تهیه چنین عکس هایي مي کنیم، شاید داشتن معرفي نامه یا کارت معتبر الزامي نباشد، ولي 
اگر براي برگزاري جلسه و یا همایش باید در اداره آموزش و پرورش و یا ناحیه و یا مانند آن حضور داشته 
باشیم، باید از مسئولین هنرستان خود، یك معرفي نامه مهر و امضا شده و عکس دار تهیه کرده و به همراه 
خود داشته باشیم تا هنگام ورود به این گونه جلسات، چنانچه درخواست کارت شناسایی یا معرفی نامه 

شد، بتوانیم آن را ارائه کنیم. 

- باید بدانیم فقط داشتن معرفي نامه شرط ورود ما به چنین محیط هایي نیست. لحن مهربان و صمیمي، 
توان برقراري ارتباط با مردم، مسئولین و مأمورین انتظامي و ... از همه مهم تر بیان توضیح کافي و مناسب 
پیرامون کاري که انجام مي دهیم، از ویژگي هاي فردي در دنیای عکاسی است. همچنین مي توان با احراز 
شرایط الزم در انجمن های صنفي و حرفه اي عکاسي کشور، به عضویت رسمي و یا غیر رسمي در آمده و 

از مزایاي داشتن کارت شناسایي بهره مند شد. 
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شیوة تعیین قیمت و عقد قرارداد در عکاسي از همایش ها و رویدادها

 به نظر شما چه عواملي مي تواند در تعیین قیمت و دستمزد 
در این نوع عکاسي تأثیر گذار باشد؟

...........................................................................................................

...........................................................................................................
..........................................................................................................

و  رفت  هزینة  عکاسي،  تجهیزات  تهیة  مانند  عواملي  آیا 
محل  نزدیکي  و  اقامت،  دوري  خوراك،  و  خورد  برگشت، 
همایش یا رویداد، مدت زمان عکاسي و ... مي توانند در شیوۀ 

تعیین هزینه ها و دستمزد عکاس تأثیر گذار باشند؟
اکنون شما مي توانید به فهرست باال مواردي را اضافه کنید.

............................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................

دستمزد  مقدار  به  دسترسي  براي  شما  مراجعة  محل   اولین 
مرتبط  صنفي  اتحادیه هاي  و  انجمن ها  مي تواند  هزینه ها  و 
باشد. در صورت عدم دسترسي یا نبود چنین فهرست هایي 

مي توانید از این نمونه استفاده کنید:

شروع کار

مدت زمان

مکان

تعداد عکس ها و نحوۀ ارائه

هزینه ها

اقامت

تجهیزات

خورد و خوراك

رفت  و آمد

بیمه

با توجه به جداول باال آیا مي توانید براي انجام یك پروژۀ کاري 
خاص، جدولي مشابه به آن ها تهیه و در کالس ارائه دهید؟

از نمونه  صفحه بعد)تصویر172(  براي عقد قرارداد مي توانید 
استفاده کنید. در این موارد زماني که همة هزینه ها و یا بخشي 
از آن ها مانند خورد و خوراك، اقامت و ... را مي پذیرید، مي توانید 
از روش مذاکره براي تغییر قیمت و عقد قرارداد استفاده کنید.
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پودمان اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

   تصویر172 

به نام خدا
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 پذيرش سفارش 1

1 2 برنامه ريزي كردن براي عكاسي

2 تهية عكس 3

2 ويرايش و چاپ عكس 4

2

شایستگی های غیرفنی،ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

اجتماعي بودن، مسئوليت پذيري، انتخاب و به كارگيري فناوري هاي مناسب، 
اخالق حرفه اي، مديريت 

* ميانگين نمرات

شرح کار:
عكاسي از همايش ها و رويدادها، وقايع اجتماعي، فرهنگي، هنري و ... با رعايت قوانين و مقررات و مباني هنري عكاسي و ارائه آن به مشتري 

برابر استاندارد هاي خواسته شده

استاندارد عملکرد: 
تهيه عكس از همايش ها و رويدادها با لوازم حرفه اي عكاسي، در محل برگزاري باتوجه به سفارش مشتري و براساس استانداردهاي حرفه اي عكس 

همايش، پوشش كامل همايش و يا رويداد، ثبت فايل با فرمت Raw، تنوع كادر، انتخاب زاويه ديد متناسب با اهداف همايش، رضايت مشتري.
شاخص ها:

1- تهيه عكس ازهمايش و رويداد ها
2- تنوع در كادر در راستاي بيان اتفاقات مراسم

3- پوشش كامل مراسم

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: زمان: 30 دقيقه براي حداقل 5 عكس      مکان: محل برگزاري همايش و يا رويداد 

تجهیزات: لوازم عكس برداري حرفه اي، فالش، انواع لنز
ابزار و تجهیزات:    

اي، فالش، سه پايه، انواع لنز) نرمال، تله، وايد(                                                                                                                                                                                                                                          دوربين عكاسي حرفه 

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی وكسب شايستگی،2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی عکاسی همایش ها و رویدادها
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پودمان دوم   عکاسی جشن و مراسم

پودمان 2

عکاسی جشن و مراسم آئینی

عكاسی از مراسم آئينی و جشن های مذهبی و ملی يكی از فعاليت های مستمر در حرفه عكاسی است. هنرجويان رشته 
فتو-گرافيک برای انجام فعاليت های مرتبط با اين واحد يادگيری عالوه بر آموختن فنون عكاسی و كاربرد تجهيزات 
مورد نياز آن، بايد با آئين ها و مراسم و جشن ها آشنايی يافته و چگونگی عكاسی از اين موقعيت ها را فرابگيرند.



80

شایستگی عکاسی جشن ها و مراسم آئینی

برای عکسبرداری از جشن ها و مراسم، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

    هنرجويان در اين واحد يادگيري مهارت هاي عكاسی را فرامي گيرند و با حضور در موقعيت های شبيه سازی 
شده و يا در مكان های واقعی برپايی جشن ها و مراسم)مذهبی، تاريخی، ملی و...( اقدام به تهيه عكس می كنند 

و پس از ويرايش در نرم افزار آنها را ارائه خواهند كرد.

    تهيه عكس از جشن ها و مراسم آئينی در محل اجرای مراسم، با لوازم حرفه ای عكاسی با توجه به
استانداردهای حرفه ای با شرايط: پوشش كامل جشن و...
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پودمان دوم   عکاسی جشن و مراسم

مقدمه

آيا مي توانيد يک تعريف ساده از جشن ها و مراسم  آئيني در كالس ارائه دهيد؟
به عكس هاي زير توجه كنيد، آيا مي توانيد آنها  را به لحاظ نوع دسته بندي كنيد؟

   تصویر1 

   تصویر2 
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   تصویر3 

   تصویر4 
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پودمان دوم   عکاسی جشن و مراسم

جشن ها و مراسم گونه هاي متفاوتي دارند، به عنوان مثال مراسم ملي، 
آئيني، مذهبي، سوگواري، سياسي و مانند آن.

آيا مي توانيد براي هر يک چند مثال بزنيد؟
سعي كنيد در كالس به كمک هنرآموز و دوستانتان تعريفي براي هر يک 

از آن ها ارائه دهيد.
اگر در مراسمي حضور داشته باشيد و بخواهيد چگونگي مراحل برگزاري 
آن را به دوستانتان منتقل كنيد، چه روشي را انتخاب مي كنيد؟ گزارش 

نوشتاري، طراحي ، نقاشي و يا تهيه عكس؟
كدام يک از اين روش ها باورپذيرترند؟چرا؟

كدام يک از اين روش ها جزئيات بيشتري از آن واقعه را منتقل مي كنند؟
در مقايسه روش هاي باال با يكديگر، عكس مي تواند در كوتاه ترين زمان 
بيشترين اطالعات را به بيننده منتقل كند، يک عكس حاوي جزئيات 

بسياري است.

   تصویر5 

   تصویر6 
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   تصویر7 

   تصویر8 
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پودمان دوم   عکاسی جشن و مراسم

   تصویر9 
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عکاسی از مراسم آئینی

مفاهيم  انتقال  براي  مي كنيد  فكر 
چه  به  مراسم  يک  اتفاقات  و  دقيق  

نكاتي بايد توجه كنيد؟
براي تهيه يک مجموعه عكس از يک 
مراسم بايد با روند برگزاري آن آشنا 

شد.
تعداد  با كم ترين  تا  كرد  بايد تالش 
عكس، بيشترين اطالعات به بيننده 

منتقل شود.
اين  به  براي دستيابي  فكر مي كنيد 
امر بايد به چه چيز هايي توجه كنيم؟
- شناخت دقيق زمان و مكان مراسم

- داشتن تجهيزات كافي و مناسب
- دانش فني و تصويري

- حضور به موقع 
- جايگيري مناسب و درست

مراسم گوناگون شرايط خاص خود را 
دارد، ممكن است در فضاي بسته يا 
باز اجرا شود، در شب يا روز باشد و 
يا در فصل ها و در اقليم هاي مختلف 

برگزار شود.
ضروريات  از  موارد  اين  به  توجه 
عكاسي از مراسم است. از آنجا كه هر 
يک از مجالس و مراسم آييني ويژگی 
خود را دارد، بنابراين عكاسي از هر 
كدام، با ابزار و تجهيزات مناسب آن 

انجام می شود.
 

   تصویر10 
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پودمان دوم   عکاسی جشن و مراسم

   تصویر11 

   تصویر12 
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فكر مي كنيد چه عواملي موجب برتري عكس هاي يک عكاس، 
نسبت به ديگري مي شود؟

سعي كنيد ويژگي هاي يک عكس خوب از يک مراسم را نام ببريد.

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
.........................................................................................................................

آيا مي توانيد فهرستي از تجهيزات الزم براي عكاسي در شرايط جوي و اقليمي گوناگون تهيه كنيد؟
پرسش کالسی

   تصویر13 
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پودمان دوم   عکاسی جشن و مراسم

   تصویر14 

   تصویر15 
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   تصویر16 

   تصویر17 
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پودمان دوم   عکاسی جشن و مراسم

با دوستانتان مشورت كرده و فهرستي از عوامل مهم را تهيه و در كالس ارائه كنيد. با نظارت هنرآموز 
مهم ترين آن ها را مشخص كنيد. ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

کارگروهی

فكر مي كنيد قبل از حضور در يک مراسم، عكاس بايد به چه عواملي توجه كند؟

عوامل مؤثر در موفقیت عکاس در عکاسی از مراسم آئینی

همان طور كه گفته شد مراسم انواع گوناگوني داشته و با توجه 
به عوامل زير، در موفقيت يک عكاس نقش به سزايي دارد.

1- موضوع مراسم چيست؟ 
2- محل برگزاري مراسم كجاست و چه ويژگي هايي دارد؟

يا  و  مختلف  سني  رده هاي  از  مراسم  در  حاضرين  آيا   -3
گروه هاي اجتماعي، فرهنگي، قومي گوناگوني هستند؟

ُكَتل ها،  ويژه ای)علم ها،  تجهيزات  و  وسايل  و  ابزار  آيا   -4
كار  به  مراسم  آن  برگزاري  براي  و...(  پارچه ای  كتيبه های 

مي رود؟
5- آيا ممكن است محدوديت هايي براي عكاسي وجود داشته 

باشد؟
6- چگونه مي توان، به بهترين شكل ممكن و در كمترين تعداد 

عكس، گزارش تصويري دقيق تري را ارائه داد؟
براي تهيه يک گزارش دقيق، بايد روند برگزاري مراسم و نقاط 
عطف آن را بشناسيم، لحظه ها و عوامل خاصي وجود دارند كه 
حتماً بايد ثبت شوند. آيا می توانيد برخی از اين نقاط عطف را 
............................................................................................... ببريد.  نام 
...................................................................................................................

..................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

...................................................................................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................
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   تصویر18 

   تصویر19 
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پودمان دوم   عکاسی جشن و مراسم

   تصویر20 

   تصویر21 
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   تصویر22 

   تصویر23 
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پودمان دوم   عکاسی جشن و مراسم

   تصویر24 

   تصویر25 
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   تصویر26 

   تصویر29    تصویر28 

   تصویر27 

- داشتن وسايل زياد و گران قيمت لزوماً منجر به نتيجه بهتر نخواهد شد. ابزار و وسايلي كه به همراه 
مي بريم بايد با توجه به نوع مراسم انتخاب شود.

- داشتن سواد بصري و دانش تصويري، يكي از نكاتی است كه يک عكاس مراسم بايد بداند.

نکته
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پودمان دوم   عکاسی جشن و مراسم

به تصاوير زير با دقت نگاه كنيد.

   تصویر30 

   تصویر31 
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   تصویر32 

   تصویر33 
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پودمان دوم   عکاسی جشن و مراسم

 به نظر شما  كدام عكس  واقعي تر است؟ هريک از عكس ها به 
چه نوع مراسم يا واقعه ای اشاره می كند؟

مناسبی  كادربندی  عكس،  موضوع  به  توجه  با  عكاس  آيا 
انتخاب كرده است؟ كداميک از عكس ها با موضوع اين واحد 

يادگيری)مراسم و جشن ها( ارتباط مستقيمی دارد؟

با توجه به عكس هاي باال، تعداد ده عكس از سايت ها و روزنامه ها و ديگر رسانه ها را جست و جو كرده و 
با خود به كالس بياوريد و دربارة عكس هاي انتخابي خود توضيح دهيد.

فعالیت کارگاهی

   تصویر35    تصویر34 
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برخي از مراحل عکاسي مراسم آئیني و جشن ها

مراسم  يک  از  عكاسی،  مراحل  از  برخی  در  اجرا:  و  ايده   -1
به  می تواند  كار،  انجام  از  پس  عكاس  تعزيه(،  آئينی)مانند 
ايده های خالق برسد و برای يک مجموعه عكس، ايده پردازی 
كند. بدين ترتيب گويا ادامه يک مراسم آئينی را در زندگی 

روزمره به تصوير می كشد )تصاوير36 تا 57(.

   تصویر36 

   تصویر38 

   تصویر37 

   تصویر39 
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پودمان دوم   عکاسی جشن و مراسم

   تصویر40 

   تصویر42 

   تصویر44 

   تصویر41 

   تصویر43 

   تصویر45 
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   تصویر46 

   تصویر48 

   تصویر50 

   تصویر47 

   تصویر49 

   تصویر51 
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پودمان دوم   عکاسی جشن و مراسم

   تصویر52 

   تصویر54 

   تصویر56 

   تصویر53 

   تصویر55 

   تصویر57 

با مراجعه به كتابخانة مدرسه و يا فضاي مجازي، دو مجموعه عكس را با خود به كالس آورده و دربارة 
موضوع، ايده و اجراي آن ها با هنرآموز خود و ديگر هنرجويان گفت و گو كنيد. 

فعالیت کارگاهی
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فضاي  و  مكان  شرايط  از  ارزيابي   -2
عكاسي: عكاسي از جشن ها، مراسم و 
آيين ها نيز يكي از فعاليت هاي مرتبط 
قواعد  و  اصول  از  و  بوده  عكاسي  با 

ويژه اي پيروي مي كند. 
با در نظر گرفتن محيط، زمان و مكان 
عکاسي  فضاي  آن  به  اصطالحاً  كه 
مي گوييم عكاس بايد بتواند با ارزيابي 
به  اقدام  يا مجالس  از مراسم  شرايط، 
تهية عكس كند و اشكاالت و موانع در 

مسير كار خود را به حداقل برساند.

براي آنكه نسبت به فضاي كار و موضوع در عكاسي مجالس و مراسم آئيني، شناخت بيشتري داشته 
باشيم؛ مي توانيم يک روز قبل از موعد برنامه، در محل حاضر شده و جوانب آن را بررسي كنيم، نكاتي 

مانند: محل جايگيري، نور محيط، انتخاب تجهيزات مناسب محيط و ... .

نکته

   تصویر58 
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پودمان دوم   عکاسی جشن و مراسم

   تصویر59 

   تصویر60 
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براي عكاسي از برگزاري مراسم نماز جماعت در مسجد محل يا نمازخانة هنرستان، با ارزيابي از شرايط 
موجود و فضاي محل نمازخانه، عكاسي كنيد و چند  عكس را انتخاب و در كارگاه ارائه كنيد. چه تفاوتي 

در عكس ها مشاهده مي كنيد؟ دربارة آن ها گفت و گو كنيد. 

فعالیت کارگاهی

   تصویر63 
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پودمان دوم   عکاسی جشن و مراسم

3- وضعيت سالن و مدعوين: در بسياري از مراسم  و آئين ها، مدعوين معموالً به صورت پراكنده در سالن مستقر مي شوند. اين 
پراكندگي،  عكاس را براي تهية عكس هاي مناسب و ايده آل با مشكالتي مواجه مي سازد. در برخي موارد مي توان با كمي جابجايي 

و باال و پايين شدن و يا به چپ و راست حركت كردن و يا استفاده از لنز هاي مختلف عكاس اين مشكل را حل كند.
در چنين وضعيتي در صورت امكان، بهتر است عكاس، نحوة نشستن مدعوين و ساماندهي سالن را با همكاري  مجريان و 

مسئوالن ذي ربط انجام دهد و سپس عكاسي را آغاز كند.

   تصویر61 

   تصویر62 
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در عكاسي از آئين هاي مذهبي )مانند ايام عزاداري در محرم 
افراد ممكن  و روزهاي تاسوعا و عاشورا( پراكندگي و تجمع 
است قابل پيش بيني و يا ساماندهي نباشد. بنابراين عكاس در 
چنين مواقعي بايد بهترين مكان را براي عكاسي انتخاب كند 
و يا همراه با جمعيت در مسير، حركت كرده و عكاسي كند. 
بديهي است در تمام اين مراحل زاويه ديد مناسب، كادربندي، 
محاسبة نور در محيط و انتخاب سوژه هاي برتر، از ديد يک 

عكاس حرفه اي نبايد پنهان بماند.

با توجه به تقويم، از مناسبت ها و مراسم پيش رو يكي را انتخاب كرده و پس از گرفتن مجوز عكاسي از 
هنرستان، به همراه هنرجويان و با هدايت هنرآموز خود در اين مراسم شركت كرده و عكاسي كنيد.

فعالیت کارگاهی

   تصویر64 
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پودمان دوم   عکاسی جشن و مراسم

   تصویر65 
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4- فضاي سالن )محيط(: در برخي موارد و با وجود 
ممكن  آمفي تئاتر ها،  و  سالن ها  در  نوري  مشكالت 
است با فضاهاي زيبايي  از نظر معماري روبه رو شويم.

بهتر است توجه ما فقط به برگزاري يک جلسه و يا 
مراسم آئيني معطوف نباشد. تهية عكس از مدعوين 
در كنار زيبايي هاي موجود در سالن از نظر معماري 
و تنوع در طراحي دكور و چيدمان وسايل، مي تواند 
ارزش عكس هاي توليد شده را ارتقاء بخشد. به عنوان 
يا  و  سعدي  بزرگداشت  روز  مراسم  برگزاري  مثال؛ 
بزرگداشت   يا  و  و سعديه شيراز  حافظ در حافظيه 
حكيم ابوالقاسم فردوسي در كنار بناي يادبود وي در 
طوس و بناهاي يادبود ديگري مانند آن، مي تواند به 
جذابيت و زيبايي عكس هاي توليد شده كمک قابل 
توجهي كند و يا برگزاري جشن غدير و يا جشن هاي 
تكليف، در مساجد و اماكن متبركه، موقعيت مناسبي 
است كه ما مي توانيم در حين تهية عكس از مراسم 
در حال برگزاري، به فضاي معماري زيباي مساجد و 
يا كاشي كاري ها و مانند آن هم توجه كافي داشته 
تهيه  را  مفيد تري  و  متنوع تر  عكس هاي  و  باشيم 
كنيم. همچنين عكاسي از جشن ميالد امام رضا     )ع( 
در مشهد مقدس با توجه به معماري ويژه اين مكان 
امام  فضاي صحن  و  نور  كتيبه ها،  كاشي كاري ها،  و 
معماري  رويكرد  با  عكاسي  جاذبه هاي  از  رضا   )ع( 

   تصویر66 مي تواند محسوب شوند.

   تصویر67 
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   تصویر68 

   تصویر69 
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- نمونه  عكس هايي  از مراسم آئيني و مذهبي يا جشن هاي مذهبي جمع آوري كنيد و در كارگاه بر روي 
ديوار نصب كنيد در كداميک فضاي معماري بيشتر ديده مي شود و مورد توجه عكاس بوده است؟ دربارة 

آن ها با يكديگر گفت و گو كنيد.
- از مكان هايي در استانتان كه معماري ويژه اي دارند و يا محل برگزاري آئين هاي مذهبي، ملي و ... 

است عكاسي كنيد.

فعالیت کارگاهی

   تصویر71    تصویر70 
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و  جشن ها  بسته:  و  باز  فضاي   -5
مراسم  آئيني ممكن است در فضاهاي 
روباز و يا سالن هاي سرپوشيده برگزار 
هنگام  در  مواقع  برخي  در  شود. 
تغييرات  با  باز،  فضاهاي  در  عكاسي 
بارش برف و  يا  و  ناگهاني آب و هوا 
باران مواجه مي شويم اگر تجهيزات و 
لوازم جانبي مناسب به همراه نداشته 
و  به ترك محل شده  باشيم، مجبور 
فرايند تهية عكس از مراسم آئيني و يا 

جشن متوقف خواهد شد.
مناسب،  و  كامل  تجهيزات  وجود 
عكاس را در تهيه و توليد عكس هاي 
دقيق و درست ياري مي دهد. عالوه بر 
تجهيزات، يک عكاس حرفه اي به طور 
به همراه  نيز  را  لوازم  جانبي  معمول 
دارد. به عنوان مثال در كيف و يا كولة 
مخصوص  كاور  يک  وجود  عكاسي، 

گرد و غبار و يا باران ضروري است.

  جشن چای   تصویر72 

جشن گندم   تصویر73 
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اين وسايل نسبتاً ساده هستند و نيازي به خريد همة آن ها نيست. ما مي توانيم با كمي وسايل ساده يک 
كاور ضد آب براي كيف و يا كوله و يک كاور ساده هم براي دوربين مان بسازيم تا در زمان الزم بتوانيم 

از آن ها بهره مند شويم.

توجه

   تصویر74 

   تصویر76    تصویر75 
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برخي عوامل فني اثر گذار بر عکاسي

عكاسان  براي  بزرگ  نعمت  يک  طبيعي،  نور  منابع  نور:   -1
است. شناخت منابع نور و نورپردازي مهم ترين عاملي است كه 
سبب تفاوت در عكس ها شده و آموزش آن براي هر هنرجويي 

الزامي و كاربردي است.
در بسياري از موارد جشن ها و آئين ها ممكن است در محيط ها و 
سالن ها و مجموعه هايي كه از نور مناسب و استاندارد برخوردار 
نيستند برگزار شود و يا عكاسي در سالن ها و آمفي تئاتر هايي 
انجام  شود كه رنگ ديوار ها و سقف هاي آن بسيار تيره است و 
براي عكاسي مناسب نبوده و عكاس را با مشكالت جدي روبه رو 
مي كند. براي برطرف كردن اين مشكالت، همراه داشتن فالش 

و باتري  به تعداد كافي، ضروري است. 

فالش ها)فالش هاي قابل حمل(:  به تصاوير زير نگاه كنيد.

   تصویر77 

   تصویر79    تصویر78 
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با كدام يک از اين فالش ها كار كرده ايد؟
آيا مي توانيد ويژگي هاي فالشي را كه مي شناسيد بنويسيد؟

* فالش هاي قابل حمل به فالش هايي گفته مي شود كه نيازي 
به برق به صورت مستقيم براي شارژ خازن هاي خود ندارند. 
فالش هاي استوديويي از قدرت بيشتري نسبت به فالش هاي 
قابل نصب روي دوربين )اكسترنال( برخوردار هستند. ولي نياز 
اين گونه فالش ها به برق، استفاده از آن ها را در فضاي خارج از 

استوديو مشكل مي كند.

کار با فالش هاي قابل حمل: به تصاوير نگاه كنيد. در اين 
تصاوير صفحه كنترل فالش ها را مي بينيد.

قدرت و تأمين انرژي فالش ها از مهم ترين مواردي است كه 
بايد در انتخاب فالش در نظر گرفته شود. بنابراين تا آنجا كه 
ممكن است در هنگام عكاسي از فضاي باز، فالش هاي قابل 

حمل استفاده شود.
مي توان با استفاده از فالش هاي قابل حمل، مشكالتي از قبيل 
كمبود قدرت در فالش هاي كوچک و تأمين برق در فالش هاي 

استوديويي را از طريق باتري هاي قوي برطرف كرد.

-  با مراجعه به اينترنت يا مجله و كتاب هاي موجود در كتابخانه هنرستان، عكس هايي را كه با فالش 
تهيه شده است را گردآوري كرده و به كارگاه بياوريد و بر روي ديوار نصب كنيد تا امكان مقايسه با 

يكديگر را داشته باشند؟
- كداميک در فضاي باز و كداميک در استوديو گرفته شده است؟

- در هر كدام يک از عكس هاي خارجي يا استوديو، درصد تاثيرگذاري استفاده از فالش چه مقدار است؟ 
دربارة آن با راهنمايي هنرآموز گفت وگو كنيد.

فعالیت کارگاهی

   تصویر81    تصویر80 

   تصویر82 
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هرچند كه صفحه كنترل فالش ها در شكل ظاهري متفاوت 
است ولي در مجموع از يک مكانيسم برخوردارند. در تصاوير 

بعضي از دكمه هاي مشترك فالش ها را معرفي مي كنيم. 

چه شباهت ها و تفاوت هايي مي بينيد؟ آنها را بنويسيد.
.............................................................................................. شباهت ها: 
..................................................................................................................
..................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................
................................................................................................ تفاوت ها: 
.................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

   تصویر83 
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آيا می توانيد قسمت های مشخص شده را نام ببريد؟
-1
-2
-3
-4
-5
-6

-1
-2
-3
-4
-5

   تصویر86 
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- با مراجعه به آرشيو عكس هاي خود، آن دسته از عكس هايي را كه در آن از نور فالش استفاده كرده ايد، 
انتخاب و به كالس آورده و با هم مقايسه كنيد. 

- در هنگام استفاده از فالش به چه مشكالتي برخورده ايد، آن ها را مشخص كنيد.
- دربارة اشكاالتي كه هنگام كار با فالش داشته ايد از هنرآموز خود راهنمايي بگيريد.

فعالیت کارگاهی

 آيا به محل اتصال فالش با دوربين دقت كرده ايد؟ )تصاوير88 و 89(
فالش شما چند نقطة اتصال با دوربين عكاسي دارد؟

آيا در تمامي دوربين هاي عكاسي محل نصب، نحوة اتصاالت و آرايش 
و قرارگيري اتصاالت به يک شكل است.

كار اين اتصاالت چيست؟
به قسمت اتصال فالش به دوربين عكاسي، پایة فالش گفته مي شود 

)Hot shoes( و محل نصب فالش بر روي دوربين عكاسي
 ناميده مي شود.

   تصویر89    تصویر88 

تعريف قسمت هاي مرتبط با فالش و دوربین
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كانكتور  كه  خاص  فلزي  نقاط  توسط  اكسترنال،  فالش هاي 
نام دارند به دوربين عكاسي متصل مي شوند و وظيفة آن ها 

برقراري ارتباط دوربين با فالش و انتقال اطالعات مي باشد.
اين نقاط اتصال كه يكي از آن ها وظيفة دستور تخلية فالش 
از آرايش خاصي  باقي آن ها در دوربين هاي مختلف  را دارد، 

برخوردار هستند)تصاوير90 و 91(.
و  برند ها  در  دوربيني  براي هر  كه  امر سبب مي شود  همين 
مارك هاي مختلف، فالش هاي اكسترنال مخصوص نيز توليد 

شود.

   تصویر90 

   تصویر91 
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- فالش هاي اكسترنال مختلف را با هم مقايسه كنيد و تفاوت هاي آن ها را در مورد اتصاالت آن ها با 
دوربين عكاسي مشخص كنيد.

اينترنتي براي مقايسة آن ها  از سايت هاي  در صورت عدم دسترسي به فالش هاي متنوع، مي توانيد 
استفاده كنيد.

- بر روي دوربين عكاسي خود، فالش هاي اكسترنال با مارك متفاوت از دوربين را نصب كرده و از يک 
سوژه عكاسي كنيد. سپس با يک فالش اكسترنال از مارك دوربين خود، از همان سوژه دوباره عكاسي 

كنيد. دربارة نتيجة كار و تفاوت ها در كالس گفتگو كنيد.

فعالیت کارگاهی

تجهیزات

1- کارت هاي حافظه
كارت هاي حافظه با گنجايش هاي بسيار باال و نيز سرعت ذخيرة 
سريع عكس ها توليد شده اند كه در هنگام عكاسي پرشمار از 

مراسم، بايد همراه عكاس باشند.

2- رایانه شخصي یا حافظه جانبي؛ )هارد اکسترنال (
داشتن حافظه جانبي و يا لپ تاپ يا رايانه براي انتقال عكس ها 
از كارت حافظة دوربين، از موارد ضروري در عكاسي  از مراسم 
در  معموالً  عكس ها  اينگونه  كه  آنجايي  از  است.  جشن ها  و 
فرمت Raw عكاسي مي شوند عكاسان بر اساس ساعاتي كه 
يک مراسم طول مي كشد و تعداد عكس ها، مي توانند از پيش 
تعيين كنند كه چه تعداد كارت حافظه همراه داشته باشند و 
در مواقعي كه نياز به عكاسي با تعداد بسيار زياد است داشتن 

يک حافظه جانبي مانند هار دهاي اكسترنال مفيد است.

عكاسان مي توانند با همراه داشتن 2 يا 3 كارت حافظه با گنجايش باال و سرعت خوب، از نگراني در 
هنگام عكاسی كم كرده و با خيال راحت در مراسم ها به تعداد  بااليي اقدام به تهية عكس ها  كنند.

توجه

   تصویر92 

   تصویر93 
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3- لباس و کفش مناسب عکاسی:
لباس هاي سبک و  اگرچه بيشتر عكاسان در هنگام عكاسي 
راحتي را به همراه يک كفش مناسب به تن دارند، اما با توجه 
به نوع مراسم آئيني كه از آن عكاسي مي كنند بايد رنگ و نوع 

لباس  هوشمندانه انتخاب شود.
در عكاسي از عاشوراي حسيني در يک روستا، پوشيدن لباس با 
رنگ هاي تند و نامناسب عالوه بر بي احترامي به فضاي موجود، 
باعث اتالف وقت ما براي اداي توضيح به ديگران و جلب توجه 
شدن بسيار شود. هماهنگي با محيط يكي از راه هاي موفقيت 
عكاس است. مثاًل در مراسم روز ملي كشور و يا روز ملي پرچم 
و  عالي رتبه  مقامات  با حضور  آن  مانند  و  اسالمي  جمهوري 
بين المللي عكاسان بايد لباس رسمي داشته باشند. پوشيدن 
لباس هاي راحتي و آزاد و يا كفش صندل مي تواند به اعتبار رو 
به جايگاه ما و نيز انگشت نما شدن در جمع و كالً عدم موفقيت  

ما را به همراه داشته باشد.

4- استفاده از کاور و پوشش
موارد  و  هوايي  و  آب  تغييرات  و  اقليمي  شرايط  به  توجه  با 
غير قابل پيش بيني، در كيف و كوله عكاسان وجود يک كاور 
احتمالي  بارش هاي  و  غبار  و  گرد  ورود  از  جلوگيري  براي 

ضروري است. 
به عنوان مثال، در عكاسي از جشن برداشت گندم در مزارع و 
كشتزارها به دليل وجود گرد و غبار و نيز باد دادن خرمن ها و 
نزديک بودن ما به اين صحنه ها ممكن است عكس هاي خوبي 
را بتوانيم ثبت كنيم ولي اگر بي دقتي كرده و از كاور و پوشش 
استفاده نكنيم وسايل و تجهيزاتي را با مشكل مواجه مي كنيم. 
بايد  آن ها  پاكسازي  و  تعمير  براي  باال  از هزينه هاي  گذشته 
توجه داشته باشيم كه عكاسي نيمه تمام مي ماند و نمي توانيم 
كه تا پايان مراسم حضور داشته و تمامي موارد را عكاسي كنيم.

5- تك پایه ها
 در مواردي كه نور محيط كافي نيست و يا لنز و تجهيزات 
سنگين به همراه داريم و يا نمي خواهيم از ايزوي باال استفاده 

كنيم بايد از وجود تک پايه ها بهره ببريم

فالش ها و باتري ها هم آسيب پذير هستند. كيف هاي مخصوص محل فالش باتري ها براي ما ضروري و 
الزم است. ضمناً عكاساني كه در مراسم آئيني و يا مجالس حضور دارند بايد شارژ باتري دوربين و شارژر 

باتري فالش را همراه داشته باشند. 

كارت هاي حافظه به دليل آسيب پذيري باال بايد در حين جابجايي و استفاده از آن ها موارد ضروري زير 
را رعايت كنيم.

- استفاده از كيف هاي مخصوصي كه براي اين محصوالت ساخته شده است.
- هنگام اتصال به رايانه و ... بايد از طريق برنامه هاي نرم افزاري براي مقابله با ويروس هاي مخرب و نيز

هنگام پايان كار از طريق راست كليک كردن و خروج به روش صحيح، مي توانيم از آسيب هاي وارده به 
كارت حافظه جلوگيري كرده و باعث ماندگاري و سالمت آن ها شويم. 

توجه

ایمنی 
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روش هاي عکاسي از جشن و مراسم آئیني

اكنون به عكس هاي زير توجه كنيد. دربارة هر يک از عكس ها 
متناسب با موضوع و مكان عكاسي در كارگاه گفت و گو كنيد و با 
جست وجو در عكس ها ابتدا مناسبت آنها را بنويسيد و بگوييد 

كدام يک از آن ها در بيان موضوع موفق بوده اند؟ 

........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................
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به عكس هاي 100 تا 103توجه كنيد: عكس ها را از 
نظر عناصر بصري و تركيب بندي بررسي كنيد و نظرات 

خود را بنويسيد.
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..............................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

   تصویر103 
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- از يک مراسم و يا برگزاري يک آئين در منطقة خودتان عكس هايي را تهيه كنيد و با خود به كالس 
بياوريد و با ديگر هنرجويان دربارة موضوع عكس ها و تركيب بندي آن ها گفت وگو كنيد.

- با جستجو در فضاي اينترنت، تعداد چهار عكس موضوع واقعه عاشورا را جمع آوري كرده و با خود 
به كالس آورده و دربارة كادر بندي، رنگ، نور و تركيب بندي آن ها با ديگر هنرجويان در كالس گفت و گو 
و تبادل نظر كنيد. در كداميک از عكس ها يک بناي معماري وجود دارد آيا عكاس هنگام عكاسي به 

آن توجه كرده است؟

فعالیت کارگاهی

ويرايش و چاپ عکس

به عكس هاي زير توجه كنيد:

   تصویر104 

   تصویر106    تصویر105 
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به آرشيو عكس هاي خود مراجعه كنيد و با راهنمايي هنرآموز، هر كدام كه نياز به اصالح رنگ، نور و يا 
كادر دارد را مشخص كرده پس از اصالح آن ها را چاپ كنيد و در كارگاه ارائه دهيد.

فعالیت کارگاهی

به نظر شما اين عكس ها چه اشكاالتي دارند؟ آيا اين اشكاالت 
قابل رفع هستند؟ پيشنهاد شما براي رفع اشكال اين عكس ها 

چيست؟
گاهي اشكاالت عكس ها در نور تصوير است كه مي توان آن را 
 ACDC، Photoshop در نرم افزار هاي ويرايش عكس مانند

و... رفع كرد.
در برخي موارد عكاس از كادر عكس خود رضايت ندارد بنابراين 

با  كراپ كردن در نرم افزار، تصوير را اصالح مي كند.
اصالحات رنگ نيز به وسيله نرم افزارهاي ويرايش عكس قابل 

انجام هستند.
 اكنون به تصاوير زير نگاه كنيد. هر يک ازعكس ها چه تغييراتي 

كرده اند؟ )رنگ، كادر، نور و ...(
...................................................................................................................

................................................................................................................... ...................................................................................................................

   تصویر107 

   تصویر109    تصویر108 
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 پذيرش سفارش 1

1 2 برنامه ريزي كردن براي عكاسي

2 تهية عكس 3

2 ويرايش و چاپ عكس 4

2

شایستگی های غیرفنی،ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

اجتماعي بودن، مسئوليت پذيري، انتخاب و به كارگيري فناوري هاي مناسب، 
اخالق حرفه اي، مديريت، توجه به نكات بهداشتي و ايمني، دفع صحيح مواد 

مضر براي محيط زيست 

* ميانگين نمرات   

شرح کار:
1- مهارت حضور در مراسم و جشن هاي آئيني، شناخت و درك مراسم و مناسبت آن به منظور عكس برداري صحيح و مناسب 

2- پوشش مراسم و  جشن به وسيلة تعداد عكس هاي خواسته شده.

استاندارد عملکرد: 
تهيه عكس از جشن ها و مراسم آئيني در محل اجراي مراسم، با لوازم حرفه اي عكاسي با توجه به استانداردهاي حرفه اي با شرايط: پوشش كامل 

جشن ها و مراسم، عكاسي با فرمت Raw و با وضوح و جزئيات، انتخاب كادرهاي متناسب با شرايط و موضوع جشن، قابل قبول مشتري.
شاخص ها:

1- تهيه عكس از جشن ها و مراسم آئينی
2- تنوع در كادر در راستاي بيان اتفاقات جشن ها و مراسم ) تنوع در زواياي ديد به طوري كه تمام مراسم از زواياي گوناگون در عكس ها پوشش 

داده شود.(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: زمان: 30 دقيقه براي حداقل 5 عكس      مکان: مكان جشن يا مراسم آئيني 

تجهیزات: لوازم نورپردازي، لوازم سنجش نور و لوازم عكس برداري
ابزار و تجهیزات:    

دوربين SLR - لنز فاصله كانوني بلند - سه پايه - لوازم نورپردازي )در حد جبران كمبود نورمحيط(- رايانه- چاپگر- لوازم نورسنجي ) شامل فالش متر- 
نورسنج( - رايانه-  لنزهاي وايد - نرمال - تله                                                                                                                                                                                                                

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی وكسب شايستگی،2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی عکاسی جشن و مراسم آئینی
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پودمان 3

طراحی آلبوم

به  عكاسی،  مهارت  يادگيری  بر  عالوه  فتو-گرافيک  رشته  هنرجويان 
در  می پردازند.  نيز  عكس ها  آرشيو  و  ويرايش  مانند  آن  از  پس  كارهای 
مواردی به درخواست مشتری طراحی و تهيه آلبوم به صورت ديجيتال و يا 
فتو- آلبوم نيز انجام می گيرد كه هنرجويان بايد مهارت آن را نيز كسب كنند.
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جست و جو و بایگانی عکس

برای بایگانی منظم و دقیق عکس ها و نیز طراحی آلبوم برای آنها، هنرجویان چه 
راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

    هنرجويان در اين واحد يادگيری مهارت آرشيو و دسته بندی عكس ها در آتليه و اهميت آن را فرامی گيرند. 
همچنين می آموزند كه كدام نرم افزار را برای بايگانی عكس انتخاب كنند و چگونه عكس موردنظر خود را از بين 

تصاوير بايگانی شده بيابند. 

    انتخاب عكس ها و بايگانی آن ها به وسيله رايانه و گرفتن خروجی بر اساس اهداف و سفارش مشتری.
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اهمیت بایگانی )آرشیو(

تصور كنيد يک عكاس قصد دارد عكس مشخصی را كه سال ها پيش گرفته است، بالفاصله پيدا كند. در صورتی كه بايگانی منظم 
و دسته بندی شده ای نداشته باشد، پيدا كردن اين عكس شبيه پيدا كردن سوزن در انبار كاه است)تصوير 3(.

کتابخانه  تصویر1  بایگانی   تصویر2 

عکس های دسته بندی نشده   تصویر3 
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يادآوری  برای  آلبوم قرار می دادند  در گذشته كه عكس ها را در 
مكان و زمان عكاسی معموالً پشت يا روی عكس توضيح كوتاهی 

می نوشتند )تصوير4(.

امروزه با فراگير شدن عكاسی ديجيتال، با انبوهی از عكس ها 
بسيار  بايگانی درست آن ها  و  روبه رو هستيم كه دسته بندی 

مهم است. 
آيا تاكنون عكس های خود را دسته بندی و آرشيو كرده ايد؟ 

چگونه؟...................................................................................................
.................................................................................................................

................................................................................................................

برای نام گذاری پوشه ها در رايانه چگونه عمل می كنيد؟
...................................................................................................................

عكس های خود را بر چه اساسی دسته بندی می كنيد؟
...................................................................................................................

آيا از نرم افزار خاصی برای دسته بندی و پيدا كردن عكس ها 
استفاده می كنيد؟................................................................................

...................................................................................................................

به يک آتليه عكاسی مراجعه كنيد و از مسئوالن آنجا بپرسيد چگونه عكس های مشتريان را بايگانی 
می كنند و برای پيدا كردن يک عكس چه راه كارهايی دارند؟

فعالیت کارگاهی

   تصویر4 
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- تعداد 20 عكس متفاوت از روزنامه ها و مجالت جدا كنيد و آن ها را به موضوعات مختلف تقسيم بندی 
كنيد. عكس های مشابه را داخل يک پاكت قرار دهيد و روی هر پاكت موضوع عكس ها را يادداشت 

كنيد. 
    - زير هر كدام از عكس ها سه كلمه كه معّرف هر عكس باشد، بنويسيد:

.........................# .........................# .........................#         .........................# .........................# .........................#

.........................# .........................# .........................#         .........................# .........................# .........................#

فعالیت کارگاهی

بایگانی عکس ها

اكنون كه با اهميت دسته بندی و بايگانی عكس ها آشنا شديد، بايد به دنبال روشی برای دسته بندی فايل های 
عكس باشيم تا هر زمان به عكسی نياز داشتيم، به راحتی به آن دسترسی پيدا كنيم.

   تصویر6 

   تصویر8 

   تصویر5 

   تصویر7 



138

.........................# .........................# .........................#         .........................# .........................# .........................#

.........................# .........................# .........................#         .........................# .........................# .........................#

.........................# .........................# .........................#         .........................# .........................# .........................#

   تصویر9 

   تصویر11 

   تصویر13 

   تصویر10 

   تصویر12 

   تصویر14 
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آيا می توان با نام گذاری پوشه ها در رايانه، دسته بندی مناسبی 
برای تصاوير انجام داد؟

برای عكس هايی كه شامل چند موضوع هستند، چه بايد كرد؟
استفاده از شيوۀ نام گذاری پوشه ها در رايانه ايدۀ خوبی است 
اين وسيله می توان موضوعات مشابه را در يک پوشه  كه به 
قرار داد، ولی اين روش خالی از اشكال نيست؛ زيرا يک عكس 
ممكن است شامل چند موضوع متفاوت باشد كه هم زمان بايد 

در چند پوشه قرار گيرد. 
دسته بندی  برای  راه ها  اصلی ترين  از  يكی  می دانيد  آيا 
قابليت  يا   )Keyword( كليدی  كلمات  از  استفاده  عكس ها 

برچسب گذاری)tag( فايل ها است؟

اين كلمات كليدی می توانند شامل موضوع عكاسی، مكان، نام 
افراد، اشيای حاضر، نام عكاس  و يا هر مشخصة ديگری در 

عكس باشد.
وقتی شما با يک دوربين ديجيتال عكاسی می كنيد، دوربين 
اطالعاتی همراه با عكس شما ذخيره می كند كه شامل مدل 
دوربين، لنز مورد استفاده، اطالعات نوردهی، تاريخ و ساعت 
اين  ديدن  برای  است.  ديگر  اطالعات  بسياری  و  عكاسی 
اطالعات می توانيد روی يک عكس jpg راست كليک كنيد و 
گزينة properties را انتخاب نماييد و در پنجره باز شده روی 

قسمت details كليک كنيد)تصوير15(.

عالوه بر اين اطالعات، خودمان هم می توانيم برخی اطالعات ديگر 
را به تصوير اضافه كنيم. از جمله نام عكاس، متن كوتاهی دربارۀ 
عكس و از همه مهم تر كلمات كليدی يا برچسب )تصوير16(. 

برای افزودن برچسب )tag( به برخی فايل ها می توان از طريق 
ويندوز و بدون نرم افزار خاصی عمل كرد. مثاًل فايل های با پسوند 

jpg را می توان با اين روش برچسب دار كرد.

   تصویر16    تصویر15 
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چگونه در ویندوز به عکس ها برچسب اضافه کنیم؟

نام  عكس،  پوشه های  از  يک  هر  برای  كه  كنيد  دقت  ابتدا   
رايانه  در  نظم  با  فايل ها  اين كه  برای  كنيد.  انتخاب  مناسبی 
قرار بگيرند، بهتر است از يک روش مشخص برای نام گذاری 
از  استفاده  از روش های مناسب  استفاده كنيد. يكی  پوشه ها 
تاريخ عكاسی همراه با موضوع عكاسی است. مثاًل عكس های 
شب يلدا را در پوشه ای به نام                        كپی كنيد. 

با اين روش نام گذاری، می توان به راحتی پوشه ها را بر اساس 
الفبا مرتب كرد.             

ابتدا پوشة حاوی عكس ها را باز كنيد و روی يكی از عكس ها 
كليک كنيد. به جزئياتی كه در پايين صفحه ديده می شود، 
عكس  درباره  اطالعاتی  چه  بيندازيد )تصوير17(.  نگاهی 

می بينيد؟

   تصویر17 

در ميان اطالعاتی كه نشان داده می شود كلمه Tags  را پيدا 
كنيد. عنوان »شب يلدا« را به همة عكس ها تگ كرده و كار را 
شروع می كنيم. برای اين كار تمام عكس ها را انتخاب می كنيم و 
 Add a tag و سپس Show more details در پايين صفحه لينک

را كليک می كنيم و می نويسيم »شب يلدا« )تصاوير18و19(.

می توانيم مكان عكاسی را نيز اضافه كنيم. به همين منظور بعد 
از شب يلدا عالمت نقطه ويرگول ؛ می گذاريم و مثاًل می نويسيم 
»منزل پدربزرگ« و يا هر مكان ديگری. بعد از اضافه كردن 
برچسب، دكمة Save  را كليک می كنيم. سپس به هر كدام از 
عكس ها، اسامی افراد حاضر در عكس و موضوعات ديگر را نيز 
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   تصویر18 

   تصویر19 

تگ می كنيم. ممكن است عكس هايی از انار، هندوانه يا آجيل و 
نظير آن گرفته  باشيد كه به آن عكس ها كلمة » انار«، »هندوانه« 

يا »آجيل« را نيز تگ می كنيم. با اين روش، همة تصاوير را بر 
اساس موضوعشان برچسب می زنيم.

نكتة مهم در برچسب گذاری، استفاده از كلمات كليدی مناسب است كه بعداً بتوان به راحتی عكس های 
مورد نظر را از ميان انبوه تصاوير پيدا كرد. 

توجه

تعدادی از عكس های خود را در يک پوشه كپی كنيد و تمامی تصاوير را با روش باال برچسب گذاری 
كنيد.

فعالیت کارگاهی
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نرم افزارهای مدیریت تصاویر

نرم افزارهای متفاوتی برای مديريت تصاوير وجود دارند كه
 Adobe Bridge  و Adobe Lightroom  از اين جمله اند.

Adobe Bridge می توانيد به عكس های  از نرم افزار  با استفاده 
و  كنيد  را دسته بندی  آن ها  كنيد،  اضافه  كليدی  كلمات  خود 
هنگام نياز، عكس مورد نظر را به آسانی پيدا كنيد )تصوير22(.

   تصویر22 

 تصویر20 
Adobe Bridge آیکن نرم افزار

 تصویر21 
Lightroom آیکن نرم افزار
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برخی  به  فقط  ويندوز  محيط  در  شد،  اشاره  كه  همان گونه 
فايل ها از جمله فايل های با پسوند  jpg  می توان برچسب اضافه 
و  بردن كيفيت  باال  برای  ما  اوقات  اكثر  كرد. در صورتی كه 
توانايی ويرايش بيشتر عكس، به صورت خام  )RAW(  عكاسی 
می كنيم. همة دوربين های حرفه ای قابليت عكاسی به صورت 
RAW را دارند )تصوير23(. با برخی از دوربين های خانگی نيز 

می توان به صورت خام عكاسی كرد. پسوند فايل های RAW در 
هر دوربين متفاوت است.

مدل دوربين خود و دو تن از دوستانتان را در جدول زير بنويسيد. اگر قابليت عكاسی با فرمت خام 
دارند، پسوند فايل RAW هر دوربين را بنويسيد.

فعالیت کارگاهی

Adobe Bridge مدیریت تصاویر توسط نرم افزار

برای دسته بندی و مديريت عكس ها ابتدا بايد آن ها را به رايانه 
انتقال داد و در يک مكان مشخص ذخيره كرد.

عكس ها را با روش های مختلفی می توان به رايانه منتقل كرد.

و  رايانه  به   )USB( يواس بی  كابل  با  دوربين  وصل كردن 
استفاده از كارت خوان دو روش متداول است. در دوربين های 
مجهز به وای فای)Wi-Fi( انتقال بی سيم نيز امكان پذير است.

دقت كنيد يک بخش مشخص از هاردديسک خود را به عكس های خود اختصاص دهيد و از نگهداری 
عكس ها به صورت پراكنده در مكان های مختلف خودداری كنيد. بهتر است برای امنيت بيشتر، هميشه 
حداقل يک نسخة پشتيبان )Backup( از عكس ها در مكان ديگری نگهداری كنيد تا اگر به هر دليلی 

عكس های خود را از دست داديد، نسخة ديگری از آن ها در دست داشته باشيد.

توجه

فرمت فايل RAWمدل دوربين

   تصویر23 
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انتقال می تواند با ويندوز يا با نرم افزارهای جانبی انجام شود. 
استفاده از نرم افزارهايی مانند Adobe Bridge امكاناتی مانند 
فراهم  را  آن ها  نظير  و  پشتيبان گيری  امكان  فرمت،  تبديل 
  Adobe Bridge نرم افزار از  اين جا می خواهيم  می كند. در 

استفاده كنيم. )تصوير27(

نرم افزارAdobe Bridge را باز كنيد. دوربين را به رايانه وصل 
در  را  دوربين  حافظة  كارت  يا  كنيد  روشن  را  آن  و سپس 
كارت خوان متصل به رايانه قرار دهيد. از منوی File گزينة 

Get Photos from Camera را انتخاب كنيد)تصوير28(.

   تصویر26    تصویر25    تصویر24 

کپی کردن تصاویر ازطریق ویندوز   تصویر27 

انتقال تصاویر به رایانه با نرم افزار Adobe Bridge   تصویر28 
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را  كارت خوان  يا  دوربين  بازشده  پنجرۀ  از  گزينه  اولين  در 
انتخاب كنيد. می توانيد مكان مورد نظر را برای  از فهرست 
كپی كردن عكس ها روی رايانه انتخاب كنيد. پوشة مقصد را 
همان گونه كه آموختيد، با تاريخ و موضوع عكاسی نام گذاری 

كنيد)تصوير29(.
می توانيد گزينة Convert to DNG را عالمت بزنيد تا فرمت 

فايل های خام هنگام انتقال به رايانه به DNG تبديل شود. 
با عالمت زدن گزينة Save Copies to و انتخاب مكان مورد 
داشته  خود  فايل های  از  پشتيبان  نسخة  يک  می توانيد  نظر 

باشيد. 

به  فايل ها  تا  كنيد  كليک  را   Get Media گزينة  سپس 
 Advanced گزينه  می توانيد  شوند.  منتقل  شما  هاردديسک 
بيشتری دسترسی  تنظيمات  به  تا  كنيد  كليک  را   Dialoge

داشته باشيد)تصوير30(.

 با همكالسی های خود بررسی كنيد كه هركدام از گزينه های پنجرۀ Photo Downloader  چه كاری 
انجام می دهد.

درباره پسوند فايل DNG تحقيق كنيد و مزيت های آن را نسبت به فرمت خام دوربين ذكر كنيد.

کارگروهی

جست و جو

   تصویر30    تصویر29 
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اكنون كه فايل های خود را به رايانه انتقال داده ايد، می خواهيم 
با استفاده از نرم افزار Adobe Bridge به فايل ها، كلمات كليدی 
اضافه كنيم. اين روش همانند افزودن tag به فايل ها در ويندوز 

ولی ساده تر است. 

يک پوشه از عكس های خود را در نرم افزار Adobe Bridge باز 
كنيد. حالت فضای كاری نرم افزار را  Essentials تنظيم كنيد. 
)برای انجام اين كار از منوی Window گزينة Workspace و 

سپس Essentials را انتخاب كنيد()تصوير31(.

   تصویر31 
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 به اطالعات EXIF عكستان دقت كنيد و بر اساس آن جدول زير را پر كنيد:
فعالیت کارگاهی

لنز مورد استفادهسرعت شاتر

فاصلة كانونی لنزديافراگم

تاريخ و ساعت عكاسیحالت نوردهی

مدل دوربينايزو

   تصویر33    تصویر32 

پنجرۀ  راسِت  در سمت  و  كنيد  كليک  تصاوير  از  يكی  روی 
بخش  در  می توانيد  ببينيد.  را   Metadata سربرگ  نرم افزار، 
)Camera Data)EXIF اطالعات كاملی از دوربين و تنظيمات 
آن برای اين عكس مشاهده كنيد )تصوير32(. عالوه بر اطالعات

اطالعات  می كند،  ذخيره  فايل  با  همراه  دوربين  كه   EXIF

ديگری موسوم به IPTC وجود دارد كه بايد خودتان تكميل 
كنيد و شامل اطالعاتی مربوط به عكاس، موضوع عكاسی و از 

همه مهم تر كلمات كليدی يا Keyword است )تصوير33(.

ALI

ALI

www.ALI.com
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Keyword ها در حقیقت همان اطالعاتی هستند که ویندوز از 

آن ها به عنوان tag نام می برد. برای راحتی بیشتر در واردکردن 
کنار  در  دیگر  سربرگ  یک  عکس،  برای  کلیدی  کلمات 
Metadata به نام Keywords وجود دارد. بر روی آن کلیک 

کلمات  راحتی  به  می توانید  بخش  این  در  کنید )تصویر34(. 

انتخاب  و  بخش  این  روی  کردن  راست کلیک  با  می توانید 
New Keyword دستة جدیدی به فهرست اضافه کنید یا با 

راست کلیک کردن روی محتویات یا عنوان یک دسته و انتخاب 
New Sub Keyword زیرگروه جدیدی به کلمات کلیدی آن 

کلیدی مورد نظر را اضافه کنید یا از کلمات کلیدی موجود 
استفاده کنید. به طور پیش فرض کلمات کلیدی در چهار گروه 
و   )Places( مکان ها   ،)People( افراد   ،)Events( رویدادها 

کلمات کلیدی دیگر تقسیم بندی شده اند. 

دسته اضافه کنید )تصویر35(.
برای افزودن یک کلمة کلیدی به عکس، آن را انتخاب کرده و 

کلمة کلیدی موردنظر را عالمت می زنیم.

همان گونه که قباًل آموختید، به هرکدام از عکس ها کلمات کلیدی شامل موضوع، مکان عکاسی و افراد 
را اضافه کنید. برای راحتی کار و افزودن یک کلمه کلیدی به تعدادی عکس، آن ها را انتخاب کنید و 

کلمة کلیدی مورد نظر را عالمت بزنید.

فعالیت کارگاهی

   تصویر34    تصویر35 
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را   jpg پسوند  با  تصويری  فايل های  می دانيد  كه  همان طور 
می توان به راحتی با هر نرم افزار ويرايشی باز كرد ولی هنگامی 
كه به صورت RAW عكاسی می كنيد، به نرم افزارهای ويژه ای 
نياز داريد تا بتوانيد اين فايل ها را باز و ويرايش كنيد. نرم افزار 

هنگامی كه يک فايل خام را در Adobe Bridg دوبار كليک 
 ACR كه به اختصار Adobe Camera RAW می كنيم، پالگين
نيز ناميده می شود، باز شده و امكان ويرايش عكس وجود دارد. 
 Open Image پس از انجام ويرايش می توان با كليک كردن
را  باز كرد و عمليات تكميلی ويرايش  را در فتوشاپ  تصوير 

فتوشاپ به تنهايی امكان بازكردن فايل خام را ندارد بلكه با 
كه   Adobe Camera Raw نام به  جانبی  برنامة  يک  كمک 
همراه با فتوشاپ نصب می شود، می توان فايل های خام را باز و 

ويرايش كرد)تصوير36(.

انجام داد و سپس با فرمت مورد نظر ذخيره كرد. امكان ذخيره 
كردن تصوير با فرمت دلخواه بدون بازكردن در فتوشاپ نيز 
وجود دارد. به اين منظور دكمة Save Image را می زنيم و 

تصوير را ذخيره می كنيم. 

پنجره Adobe Camera RAW   تصویر36 
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پس از عكاسی و انتقال تصاوير به رايانه و قبل از ويرايش، از 
بين عكس ها، تصاوير مناسب را انتخاب می كنيم.

شما برای انتخاب تصاوير چه مالك هايی را در نظر می گيريد؟
دليل  می كنيد؟  انتخاب  را  كداميک  زير  عكس های  بين  از 

.................................................................. انتخاب خود را بنويسيد. 

.................................................................................................................

..................................................................................................................
.................................................................................................................

 بعضی مواقع هنگام باز كردن يک 
روبه  خطای  پيغام  با  خام،  فايل 
رو مواجه می شويم و نمی توانيم 

فايل را باز كنيم.
بررسی كنيد علت اين پيغام خطا 
چيست و چگونه می توان مشكل 

را حل كرد؟

جست و جو

   تصویر40    تصویر41 

   تصویر39    تصویر38 

   تصویر37 



151

پودمان سوم   طراح آلبوم

و  درجه بندی  امكان   Adobe Bridge جالب  امكانات  از  يكی 
برچسب های رنگی برای تصاوير است. 

با اين روش می توانيد به هر كدام از عكس ها از يک تا پنج 
ستاره اختصاص دهيد. برای اين كار می توانيد پس از انتخاب 
عكس يا عكس های مورد نظرتان، از منوی Label در بخش 
Rating تعداد ستارۀ مورد نظرتان را انتخاب كنيد يا با زدن 

همزمان كليدهای Ctrl و يكی از اعداد 0 تا 5 به اندازۀ مدنظر، 
به تصاويرتان ستاره بدهيد. همچنين می توانيد از برچسب های 
رنگی استفاده كنيد بدين صورت كه از منوی label يكی از 
گزينه های بخش Label را انتخاب كنيد يا با كليدهای تركيبی 
Ctrl و يكی از اعداد 6 تا 9 اين كار را انجام دهيد )تصوير42(. 

   تصویر42 
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يكی ديگر از امكانات Adobe Bridge حالت بازبينی است 
بازبينی سريع  به   B و Ctrl با كليدهای ميان بر كه می توان 
عكس ها و انتخاب عكس های مورد نظر پرداخت )تصوير43(. با 
كليدهای جهتی راست و چپ، بين عكس ها حركت كرد و با 

انتخاب كليد جهتی پايين، بعضی از عكس ها را از انتخاب خارج 
كرد. هنگامی كه انتخاب عكس ها به پايان رسيد، كليد Esc را 
می زنيم و هم اكنون می توان روی عكس های منتخب، عمليات 

مورد نظر را انجام دهيم. 

يک پوشه از عكس هايتان را در نرم افزار Adobe Bridge باز كنيد و با دقت به تصاويرتان بنگريد و آن ها 
را بررسی كنيد. می توانيد با زدن دكمة Space روی صفحه كليد، هر عكس را به صورت تمام صفحه 
ببينيد؛ همچنين با يک بار كليک كردن روی عكس تمام صفحه، آن را از نمای نزديک تری ببينيد. 
برای  با ستاره های كمتر  را  تصاوير  رتبه بندی  و همين طور  بدهيد  پنج ستاره  تصاويرتان  بهترين  به 

عكس های ديگر ادامه دهيد. می توانيد از برچسب های رنگی نيز استفاده كنيد.

فعالیت کارگاهی

   تصویر43 
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روش جست و جو در آرشیو

همان گونه كه در ابتدای اين پودمان آمد، مهم ترين هدف از 
يک بايگانی منظم، سهولت پيدا كردن يک عكس است. اكنون 
كه روش های مختلف برای مديريت تصاوير را آموخته ايد و با 
استفاده از نرم افزارهای مختلف می توانيد به تصاوير برچسب و 
كلمات كليدی اضافه كنيد و يک آرشيو منظم از تصاويرتان 
داريد كه درجه بندی شده اند، می خواهيم روش جست و جو در 

اين آرشيو و پيدا كردن تصوير مورد نظر را بياموزيم.
فعالیت کارگاهی

پوشه های  از  يكی   Adobe Bridge نرم افزار  از  استفاده  با 
باز  باز كنيد. )مثاًل پوشة عكس های شب يلدا را  عكستان را 
 Filter پانل  به   Adobe Bridge پنجرۀ كنيد. در سمت چپ 

توجه كنيد( )تصوير44(.
است  ممكن  دارند؟  وجود  بخش  اين  در  گزينه هايی  چه 

گزينه هايی كه می بينيد با تصوير باال تفاوت داشته باشند. 
به گزينة Keywords دقت كنيد. تمامی كلمات كليدی مربوط 
به فايل هايی كه در اين پوشه وجود دارند، در اين بخش ديده 
كليدی،  كلمة  هر  روی  كردن  كليک  با  می توانيد  می شوند. 
گزينه های  از  استفاده  با  ببينيد.  را  آن  به  مربوط  عكس های 
ديگر نيز می توانيد محدودۀ عكس های مورد نظر را مشخص 

كنيد. مثاًل عكس های دسته جمعی كه پنج ستاره دارند.
می بينيد كه به راحتی از بين تعداد زيادی عكس، می توانيد 

عكس های مورد نظرتان را جدا كنيد. 

   تصویر44 

   تصویر45 

برای جست و جوی دقيق تر، می توانيد از گزينة Find از منوی 
Edit استفاده كنيد يا كليدهای تركيبی Ctrl و F را بزنيد. با 

استفاده از اين گزينه به راحتی می توان معيارهای متفاوت و 
متنوعی برای جست و جوی فايل ها ايجاد كرد. با استفاده از 
دكمه + وـ  می توانيد يک معيار را اضافه يا كم كنيد )تصوير45(.
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 با استفاده از پنجرۀ Find فايل ها را با چه معيارها و ضوابطی می توان جست و جو كرد؟ گزينه های بخش 
Criteria را در يک جدول بنويسيد و برای هر گزينه توضيح كوتاهی درج كنيد.

جست و جو

با استفاده از گزينة Find و با كمک هنرآموز خود، تصاويری را پيدا كنيد كه شامل كلمة كليدی خيابان 
باشند، با ايزو 100 عكاسی شده و پنج ستاره داشته باشند. می توانيد با توجه به كلمات كليدی كه به 

عكس هايتان داده ايد، جست و جوهای متفاوت ديگری را انجام دهيد. 

فعالیت کارگاهی
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 انتقال فايل عكس به رايانه  1

2  دسته بندي عكس ها بر اساس زمان، زمان و 
موضوع 2

2 انتخاب عكس  3

2
شایستگی های غیرفنی،ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 

و نگرش:
 مسئوليت پذيري، درستكاري، مراقبت در برابر اتصاالت برق در رايانه

* ميانگين نمرات

شرح کار:
مهارت بايگاني عكس ها در رايانه با رعايت اصول كاربردي و توانايي جست وجو و پيدا كردن عكس هاي بايگاني شده

استاندارد عملکرد: 
انتخاب عكس ها و بايگانی آن ها به وسيله رايانه و گرفتن خروجی بر اساس اهداف و سفارش مشتری.

شاخص ها:
1- انتخاب تعدادی عكس از حافظه به رايانه و حذف عكس های اضافه )عكس های ضعيف و غير قابل چاپ(كنترل فايل به لحاظ ويروس

2- دسته بندی تصاوير به نسبت زمان، مكان، موضوع بوسيله نرم افزار بايگانی عكس
3- استفاده از نرم افزار بايگانی عكس و جدا كردن يک عكس از روی زمان، مكان و يا موضوع

4- اصالح و ويرايش عكس انتخاب شده )در حد تنظيم نور، رنگ و حذف زوائد( يا برش و كراپ كردن عكس

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: زمان: 30 دقيقه      مکان: سايت رايانه يا آتليه عكاسی 

تجهیزات: رايانه، )نرم افزار ويرايش عكس P.S/ نرم افزارهاي بايگانی عكس(
ابزار و تجهیزات:    

رايانه، نرم افزار بايگانی عكس، فايل عكس                                                                                                                                                                                                                                        

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی وكسب شايستگی،2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی جست وجو و بایگانی عکس
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طراحی آلبوم

برای اجرای یک تصویر ازقبل طراحی شده، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

    هنرجويان در اين واحد يادگيري مهارت هاي شبيه سازي آثار را فرامي گيرند و به وسيله رايانه يا به شكل دستي 
به اجراي آن ها مي پردازند تا محصوالت گرافيكي قابل استفاده گردند. به عنوان نمونه طرح هاي انتخابي را به وسيلة 

ويدئو پروژكتور بر روي ديوار و يا سطوح ديگر بزرگ كرده و اجراي كامل اثر را انجام خواهند داد.

    تهية آلبوم ديجيتال در ابعاد متنوع بر اساس سليقه مشتري طبق استانداردهاي حرفه اي و به وسيله نرم افزارهاي تخصصي. 
)تهية آلبوم در اندازه هاي متنوع، تنوع در طراحي صفحات، جنس و جلد آلبوم(

2
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مقدمه

نرم افزارهاي ویرایش تصاویر

درگذشته كه عكاسی ديجيتال وجود نداشت، عكس ها را چاپ 
می كردند و در آلبوم قرار می دادند. آلبوم های عكس در اندازه ها 
و مدل های مختلفی وجود داشتند كه هنوز هم ممكن است 

يک يا تعدادی از اين آلبوم ها را در منزل داشته باشيد. 
با فراگير شدن عكاسی ديجيتال، چاپ عكس ها كم تر شد و 
مانند  ديگر  آلبوم ها  در  آن ها  نگهداری  و  اكنون چاپ عكس 
گذشته رايج نيست و ممكن است بسياری از عكس ها، هيچ وقت 
چاپ نشوند و به صورت فايل در رايانه و يا گوشی های همراه 

باقی بمانند. 
با اين حال يكی از امكاناتی كه از زمان شروع عكاسی ديجيتال، 

به تصاوير زير نگاه كنيد و نوع ويرايشی را كه در هر قسمت انجام شده است بنويسيد.

فراگير شد، طراحی آلبوم است. هم اكنون به جای آلبوم های 
قديمی كه تعدادی عكس يک شكل و يک اندازه كنار هم قرار 
می گرفتند؛ امكان طراحی جذاب صفحات آلبوم و كنار هم قرار 
دادن عكس ها با اندازه های متفاوت و حتی درج متن در كنار 

تصوير به راحتی وجود دارد.
باشند،  آلبوم های عكس می توانند موضوعات متنوعی داشته 
موضوعات  با  آلبوم هايی  تا  گرفته  خانوادگی  آلبوم های  از 
تجاری  آلبوم های  همچنين  و  مراسم  و  سمينار  همايش، 
يا نمونه كيک های يک  مربوط به محصوالت يک كارخانه و 

شيرينی فروشی.

از چه موضوعات ديگری برای طراحی يک آلبوم عكس می توانيد نام ببريد؟ با جست و جو در محيط پيرامون 
خود، موضوعات آلبوم های عكس را يادداشت كنيد و در كالس دربارۀ آن ها گفتگو كنيد.

پرسش کالسی

............................................................................................................
پیش از ویرایش   تصویر1  پس از ویرایش   تصویر2 
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در سال گذشته با نرم افزار فتوشاپ و استفاده از آن برای ويرايش 
عكس آشنا شديد. همان طور كه اشاره شد، برای اين كه تصاويِر 
بهتر و كامل تری داشته  امكان ويرايش  با  و  باالتر  با كيفيِت 

باشيم؛ می توانيم به صورت خام  )RAW( عكاسی كنيم. 
هنگام عكاسی با فرمت RAW در حقيقت تمام اطالعاتی كه 
و تصرف، در يک  بدون دخل  ثبت می كند،  سنسور دوربين 
خام  فايل  يک  دليل حجم  همين  به  می شوند.  ذخيره  فايل 

ويرايش  امكان  و  است   jpg فايل های  برابر  چندين  دوربين 
زيادی وجودی دارد. 

نرم افزارهای  به   ،RAW فايل های  ويرايش  و  بازكردن  برای 
كه  اختصاصی  نرم افزارهای  جمله  از  داريم.  نياز  خاصی 
همراه  فشردۀ  لوح  در  عكاسی  دوربين های  توليدكنندگان 

دوربين قرار می دهند )تصاوير15تا 18(.

   تصویر16 

   تصویر15 
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 عالوه بر آن از معروف ترين نرم افزارهای ويرايش فايل های خام می توان به پالگين Adobe Camera RAW و نرم افزار 
Adobe LightRoom اشاره كرد )تصاوير19و20(.

   تصویر20 

   تصویر19 



163

پودمان سوم   طراح آلبوم

از نرم افزار Lightroom عالوه بر ويرايش تصاوير، می توان برای آرشيو و بايگانی 
و   )Slide Show( اساليدشو   ،)Photo Book( آلبوم عكس  طراحی  عكس ها، 

گالری های اينترنتی )Web Gallery( استفاده كرد.

با دوربين خود تعدادی عكس با فرمت RAW و jpg بگيريد. فايل های jpg  را با فتوشاپ و فايل های 
RAW را با Adobe Camera RAW ويرايش كنيد و نتيجه را مقايسه كنيد. ويرايش می تواند شامل 

تصحيح نور، رنگ، كنتراست، كادر و... باشد. 

فعالیت کارگاهی

ویرایش عکس

عكسی كه با فرمت RAW  گرفته شده نياز به ويرايش دارد. 
هنگامی كه با فرمت Jpg  عكاسی می كنيم، دوربين اصالحات 
الزم را انجام می دهد ولی فايل خام، بدون ويرايش و تبديل 
به يک فايل با پسوند متداول مانند tiff يا jpg ، قابليت چاپ و 

استفاده را ندارد.
همان گونه كه اشاره شد، برای ويرايش و تبديل فايل خام به يک 
عكس قابل استفاده، می توان از نرم افزارهای متفاوتی استفاده 
 Adobe Camera كرد. در اين بخش، ويرايش عكس با پالگين
RAW را با هم مرور می كنيم. اگر ويرايش با اين نرم افزار را به 

خوبی بياموزيد، هنگام استفاده از هر نرم افزار ديگری می توانيد 
تنظيمات مربوط را به آسانی پيدا كرده و انجام دهيد. 

هنگامی كه تصميم به ويرايش يک عكس می گيريد، مهم ترين 

به درستی  ويرايش  تا  نكته، تشخيص مشكالت عكس است 
انجام شود. 

به همين منظور قبل از تغيير دادن تنظيمات، نخست به اين 
سؤاالت پاسخ دهيد:

آيا عكس نياز به تنظيم وايت باالنس دارد؟ 
آيا نياز است عكس روشن تر يا تيره تر شود؟ 

آيا الزم است كنتراست عكس كمتر يا بيشتر شود؟ 
آيا در مناطق روشن، جزئيات به اندازۀ كافی وجود دارند؟ 

آيا در مناطق تيره، جزئيات به اندازۀ كافی وجود دارند؟ 
آيا بهتر است رنگ های عكس اشباع شوند يا برعكس؟

آيا كادر عكس مناسب است يا نياز به اصالح كادر وجود دارد؟ 

چه پرسش های ديگری به نظرتان می رسد؟ آن ها را بنويسيد و در كالس دربارۀ آن ها گفتگو كنيد.
با دوبار كليک كردن يک فايل RAW در نرم افزار Adobe Bridge به طور پيش فرض، فايل RAW در 
Adobe Camera RAW باز می شود. همان گونه كه در تصوير21و22 می بينيد، تعدادی ابزار در باالی 

پنجره وجود دارد و در سمت راست نيز تعدادی سربرگ وجود دارد كه از طريق هر كدام می توان 
تنظيمات مربوط به تصوير را تغيير داد.

پرسش کالسی
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اولين سربرگ در تنظيمات سمت راست Basic  نام دارد كه شامل تنظيمات پايه است.
همان گونه كه در تصوير ديده می شود، اولين گزينه White Balance است. در فايل های 
RAW برخالف عكس های jpg به راحتی می توان، وايت باالنس را با دقت باالتری به جای 

دوربين، در نرم افزار تنظيم كرد.
در قسمت بعدی می توان تيرگی و روشنی عكس را تنظيم كرد. با كليک كردن دكمة 
Auto، نرم افزار، تنظيمات موردنظرش را روی تصوير انجام می دهد كه می تواند مناسب 

 Default باشد يا با نظر و هدف ما در ويرايش، تفاوت داشته باشد. با كليک كردن دكمة
تنظيمات به حالت اوليه برمی گردد.

گزينه های بعدی در جدول زير آمده اند:
Exposureافزايش يا كاهش روشنايی كلی تصوير 
Contrastافزايش يا كاهش كنتراست تصوير

Highlightsروشن تر يا تيره تر كردن بخش های روشن تصوير، بدون اثر روی بخش های تيره
Shadowsروشن تر يا تيره تر كردن بخش های تيرۀ تصوير، بدون اثر روی بخش های روشن
Whitesتنظيم نقطة سفيد تصوير 
Blacksتنظيم نقطة سياه تصوير
Clarityافزايش يا كاهش كنتراست تن های ميانی

Vibranceافزايش يا غلظت رنگ های تصويری به صورت هوشمند
Saturationافزايش يا غلظت رنگ های تصوير به صورت يكسان

   تصویر22 

   تصویر21 

تعدادی از عكس های خام انتخابی خود را باز كنيد و تنظيمات باال را در صورت نياز روی عكس ها 
اعمال كنيد.

فعالیت کارگاهی
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عناصر بصري در عکس

بينايی  حس  وسيلة  به  تصوير  طريق  از  كه  مفاهيمی  همة 
سطح،  خط،  نقطه،  مثل  بصری  عناصر  از  مي شوند،  دريافت 
قالب  در  تيرگی- روشنی  و  اندازه  بافت،  حجم، رنگ، شكل، 

كيفيت های بصری مانند تعادل، تناسب، هماهنگی، كنتراست 
و... تشكيل شده اند.

به تصاوير زير نگاه كنيد و با توجه به آن چه دربارۀ عناصر بصری آموخته ايد، هر عكس را به عناصر بصری 
تجزيه كرده سپس كارها را به صورت نمايش كارگاهی روی ديوار كالس نصب كنيد و با راهنمايی 
هنرآموز خود به گفتگو دربارۀ آناليز عكس ها بپردازيد. عناصری را كه در هر عكس می بينيد نام ببريد.

فعالیت کارگاهی

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
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خصوصیات رنگ ها

همان طور كه می دانيم جهان پيرامون ما، سرشار از رنگ های 
است.  دشوار  كاری  رنگ،  بدون  جهان  تصور  است.  مختلف 
همة ما از اهميت رنگ ها در زندگی خود اطالع داريم. مثاًل 
لباس هايی كه انتخاب می كنيم يا وسايلی كه برای خانه های 
به  ما  و عالقة  اساس سليقه  بر  و... همه  تهيه می كنيم  خود 

رنگ های مختلف است و همواره تالش داريم كه هماهنگی در 
انتخاب رنگ های مختلف را رعايت كنيم.

متفاوتی  مختلف خصوصيات  رنگ های  گفت  می توان  آيا  اما 
دارند؟

به چند طريق می توانيد رنگ ها را دسته بندی كنيد؟

 بعضی آثار گرافيكی مانند كاتالوگ ها، بروشورها، آگهی های تبليغاتی، وب سايت ها، پوسترها و بسته بندی 
محصوالت گوناگون را مشاهده و بررسی كنيد و براساس خصوصيات رنگ ها بگوييد دليل كاربرد آن 

رنگ ها برای طراحی چه بوده است؟
آيا ارتباط مناسبی ميان انتخاب رنگ و مفهوم مورد نظر طراح مشاهده می كنيد؟

تحقیق کنید

   تصویر28 
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ترکیب و همنشینی رنگ ها

موكت  با  كه  آبی  رنگ  به  ديوارهايی  با  كنيد  تصور  را  اتاقی 
آبی رنگ پوشيده شده است. برای گوشة اتاق قرار است گلدان 
رنگی  چه  با  گلدان  شما  نظر  به  شود.  داده  سفارش  بزرگی 
می تواند با فضای اتاق، هماهنگی )هارمونی( رنگی داشته باشد؟ 
رنگ های گرم مثل قرمز و نارنجی مناسب ترند يا رنگ های سرد 

مثل سبز، آبی و بنفش؟

   تصویر30    تصویر31 

   تصویر29 
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 كاغذ يا مقوایA4 به رنگ های سياه، سفيد و خاكستری انتخاب كنيد. سپس كاغذهای رنگی به اندازۀ 
5×5 سانتی متر برش بزنيد و دو به دو روی مقواها قرار دهيد )مانند نمونه( و تأثيرات هر يک را مشاهده 

كنيد. 
با دوستان خود در اين زمينه گفت وگو كنيد.

با كمک هنرآموز خود نتايج به دست آمده را بررسی كنيد.

فعالیت کارگاهی

   تصویر32 
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به کار گیری رنگ در آلبوم عکس

قبل  قسمت های  در  كه  همان طور 
موضوعات  برای  آلبوم  ها  شد،  اشاره 
مختلفی مانند عروسی، سفر، جشن 
و  عبادت  جشن  فارغ التحصيلی، 
تكليف، تولد فرزند، سفرهای تفريحی، 
سياحتی، زيارتی، معرفی محصوالت 
مختلف تجاری و... طراحی می شوند. 
نكتة قابل توجه در آلبوم ها اين است 
اساسی  و  كه عكس ها نقش كليدی 
در آن ها دارند و به كارگيری رنگ در 
طراحی نبايد از اهميت عكس ها كم 
فرم های طراحی  و  يا رنگ ها  و  كند 
شده بيشتر از عكس ها ديده شوند. در 
تصاوير 33 تا 38 رنگ های به كاررفته 
در پس زمينه بيشتر از عكس ها ديده 
ديده  بهتر  به  تنها  نه  و  می شود 
شدن عكس ها كمكی نمی كند بلكه 
عكس ها را از زمينه آلبوم جداكرده و 

ناهماهنگی بصری ايجاد كرده است. 

   تصویر33 

   تصویر34 

   تصویر35 
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   تصویر36 

   تصویر37 
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   تصویر39 

   تصویر40 

   تصویر41 

طراحی  در  رنگ  به کارگیری  برای 
آلبوم ها، به نکات زیر توجه کنید:

مفيد  گاهی  آلبوم  در  رنگ  كاربرد   -
است اما ضروری نيست. برای طراحی 
به  توجه  با  است  بهتر  عكس،  آلبوم 
استفاده  از رنگ  به ضرورت  و  موضوع 

شود.
- استفاده از يک تم رنگی، در طراحی 
آلبوم ها ، هويت منسجمي را در طراحی 
ايجاد می كند؛ مثل يک رنگ )نارنجی، 
آلبوم  كل  در  شونده  تكرار  و...(  آبی 

)تصاوير39 تا 41(.
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   تصویر42 

   تصویر43 

   تصویر44 

خاموش،  رنگی  خاكستری،  رنگ 
بی تحرك و خنثی است و از رنگ های 
تناليته های  انرژی می گيرد.  كنار خود 
زمينة  برای  خوبی  گزينة  خاكستری، 
آلبوم عكس است و به رنگ های عكس 
جلوۀ خوبی می دهد  )تصاوير42 تا 44(.
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طراحی صفحه های آلبوم 

اولين قدم برای طراحی آلبوم عكس پس از عكاسی چيست؟
آيا عكس ها را بايد طبق قاعده و اصول خاصی كنار يكديگر قرار 

داد يا بر اساس سليقة فردی آن ها را چيدمان كرد؟
پس از عكاسی از موضوع، ابتدا عكس ها با هم فكری عكاس، 

مشتری و با نظارت طراح آلبوم، انتخاب می شوند.

بعد از اين كه كادر خود را در اندازۀ مناسب انتخاب كرديد بايد 
از گريدبندی استفاده كنيد.

آيا تاكنون دربارۀ »گريد« چيزي شنيده ايد؟
»گريدبندی« چه كمكی به طراح در طراحی آلبوم می كند؟

عكس های انتخابی بايد كيفيت الزم را داشته باشند و عالوه 
بر نكات فنی از جمله نورسنجی درست، عمق ميدان مناسب، 
به  بايد  آن،  مانند  و  سوژه(  بودن  )فوكوس  تصوير  وضوح 
با  عكس ها  تناسب  و  تصوير  رنگ های  مناسب،  كادربندی 
يكديگر نيز دقت كرد. انتخاب تعداد عكس ها، بستگی به اندازۀ 

آلبوم و تعداد صفحات آن دارد. 

برای  كه  است  عمودی  و  افقی  خطوط  از  تركيبی  »گريد« 
قانون مند كردن و همسان سازی حاشيه های صفحات، فاصلة 
دقيق عكس ها و نوشته ها با يكديگر و يكسان سازی اين عوامل 

در كل آلبوم به كار می رود )تصاوير45و46(.

- اگر اندازۀ آلبوم كوچک است و يا تعداد برگه های كمي دارد، نبايد تعداد زيادی عكس انتخاب شود؛ 
زيرا باعث فشردگی عكس ها در كنار يكديگر شده و از نظر بصری، عدم تمركز و تأكيد و يا نوعی 
آشفتگي بصری ايجاد می كند؛ در نتيجه عكس ها خوب ديده نشده و از سويی خالقيت در تركيب بندی 

عكس ها كم تر می شود.
پس از انتخاب عكس ها، قدم بعدی تركيب بندی عكس ها در صفحات آلبوم است.

- آلبوم های ديجيتال با هر موضوعی كه باشند، حتماً بايد در دو صفحة روبه روی هم طراحی شوند. 
مثاًل اگر اندازۀ هر صفحة آلبوم  20×20 است، كادری كه بايد انتخاب شود 40×20 است. زيرا آلبوم ها 

هميشه به صورت دو صفحة روبه روی هم ديده می شوند.

به نظر شما چه ارتباطی بين تعداد عكس و اندازه و صفحات آلبوم وجود دارد؟
پرسش کالسی

توجه
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گريدبندی باعث كارايی، صرفه جويی در زمان، تداوم تشخيص اطالعات و راحتی حركت چشم بيننده 
می شود.

توجه

خط تا

حوزه چاپ

حوزه طراحى

خط تا

حوزه چاپ

حوزه طراحى

   تصویر45 

   تصویر46 
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چهار عكس از يک موضوع واحد انتخاب كنيد و در يک كادر 30×60 با رعايت گريدبندی، آن ها را 
تركيب كنيد.

تحقیق کنید

رعایت ترازبندی در گرید)سمت راست( رعایت نکردن ترازبندی در گرید)سمت چپ(   تصویر47 

رعایت فاصله های مساوی در گریدبندی)سمت راست( رعایت نکردن فاصله ها در گریدبندی)سمت چپ(   تصویر48 
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جهت عکس ها

آيا تا به حال به اين نكته توجه كرده ايد كه هر عكس دارای 
جهتی خاص است؟

كنار  در  آن ها  تركيب بندی  در  تأثيری  چه  عكس ها،  جهت 
يكديگر می گذارند؟

به طور كلی عكس ها از نظر جهت به دو دسته خنثی و پويا 
تقسيم می شوند.

به  آن ها  نگاه  جهت  كه  عكس هايی  خنثی:  تصاویر   -1
اين  می شوند.  ناميده  خنثی  است،  مخاطب  روبه روي  سمت 
تصاوير می توانند هر جای صفحه قرار بگيرند و بيشتر آن ها 

تركيب بندی های متعادل و منسجم ايجاد می كنند. همچنين 
در چينش و ارتباط با عكس های ديگر آلبوم، آسان تر هماهنگ 

می شوند )تصاوير49و50(.
2- تصاویر پویا: به عكس هايی كه جهت نگاه به سمت راست 
پايين كادر است، »پويا« گفته می شود. در  يا  و  باال  يا چپ، 
ايجاد  بيشتری  اين تصاوير جذابيت و هيجان  آلبوم،  طراحی 
بيشتر  عكس ها  اين  با  آلبوم  طراح  چالش  بنابراين  می كنند، 

خواهد بود و در تركيب بندی آن ها نيز زمان بيشتری بايد 
صرف شود )تصاوير51 تا 53(.

   تصویر50 

   تصویر49    تصویر51 
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اهداف طراحی آلبوم

به طور كلی دو هدف برای طراحی آلبوم ديجيتال وجود دارد:
 1- بهتر ديده شدن عكس ها در صفحه
 2- انگيزه برای ديدن صفحه های بيشتر

به همين دليل عناصری كه در طراحی آلبوم به كار می روند، 
بايد در جهت رسيدن اين اهداف به كار روند. از مهم ترين نكات 

در طراحی آلبوم می توان به موارد زير اشاره كرد:
- بينندۀ آلبوم، عكس را به صورت كلی درك می كند. جزئيات 

و عناصری كه در طراحی آلبوم به كار می رود بايد در فرم كلی 
زيبا باشند.

- طراحی آلبوم بايد به صورت گسترده )دو صفحة كنار هم( 
در نظر گرفته شود و برای ارتباط اين دو صفحه، می توان از 
زمينة ثابت، فرم ادامه دار يا عكس های ادامه دار در دو صفحه 

بهره گرفت )تصاوير54 تا 56(.

1- چند نمونه از عكس هايي را كه از نظر جهت ديد، »خنثي« و عكس هايي را كه از نظر جهت ديد، 
»پويا« هستند انتخاب كنيد و بدون فكر قبلي بر روي ديوار كالس نصب كنيد. دربارۀ موقعيت عكس ها 

بر روي ديوار يا بُرد كالس و اثري كه بر يكديگر مي گذارند گفت وگو كنيد.
2- اكنون عكس ها را از روي ديوار يا برد برداشته و بار ديگر با يک نظم فكري و بصري آن ها را چيدمان 

كنيد.

فعالیت کارگاهی

   تصویر53    تصویر52 
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   تصویر54 

   تصویر55 

   تصویر56 
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   تصویر57 

   تصویر58 

   تصویر59 

به  آلبوم  طراحی  در  كه  عناصری   -
نقش های  )اسليمی ها،  می روند  كار 
از  بايد  و...(   )Pattern( شونده  تكرار 
نظر بصری، سبک، كوچک و كم رنگ 
اول  درجة  در  نبايد  واقع  در  و  باشند 
معنی  اين  به  باشند.  توجه  و  اهميت 
شوند  ديده  عكس ها  بايد  اول  كه 
سپس آن ها نقش كمک كننده و درجه 
ديگر  عبارت  به  باشند.  داشته  را  دوم 
شدن  بهتر  به  بايد  بصری  عناصر  اين 
صفحه آرايی و عكس كمک كنند و نه 
اين كه ديدن عكس ها را مختل كنند. 
تصاوير57 تا 59 نمونه هايی از كاربرد 
را  تكرارشونده  نقش های  نامناسب 
 62 تا   60 تصاوير  در  می دهد.  نشان 
طراحی  زيبايی  به  تكرارشونده  نقوش 

آلبوم كمک كرده است.
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   تصویر60 

   تصویر61 

   تصویر62 
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   تصویر63 

   تصویر64 

   تصویر65 

با توجه به جهت آن ها در  - عكس ها 
همچنين  شوند.  تركيب بندی  صفحه 
ضروری است كه به جهت كلی آلبوم، 
ورق  برعكس  يا  به چپ  راست  از  كه 

می خورد، دقت شود )تصوير63(.
- در صفحه آرايی آلبوم بايد در آرايش 
يک دست  چيدمانی  صفحات،  تمام 
)استفاده  باشد  داشته  وجود  واحد  و 
و  وحدت  كه  گونه ای  به  گريد(  از 
آن  موضوع  با  آلبوم  كل  يكپارچگی 

مشاهده شود )تصاوير64 و 65(.
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   تصویر66 

   تصویر67 

   تصویر68 

آرامش  و  سكون  صفحه ای  در  اگر   -
مورد نظر است، بهتر است از اشكال و 
فرم های افقی استفاده شود )تصاوير66 
می خواهيم  كه  هنگامی  و  تا68( 
صفحة آلبوم عكس، استحكام و ثبات 
را به بيننده انتقال دهد، آسان ترين و 
مناسب ترين گزينه، استفاده از فرم های 

عمودی است )تصاوير69 تا 71(.
به ياد داشته باشيم استفاده از اشكال 
و خطوط مورب، تحرك و جنبش را 

تداعی می كند )تصاوير72 تا 74(.
كنار  در  نوشته  كاربردن  به  برای   -
عكس ها بهتر است به فاصلة حروف و 
خطوط از يكديگر )كرنينگ و لدينگ( 

توجه كرد.
- تا حد امكان سعی شود عكس ها و 
نوشته ها لبة كار نباشند )به جز مواردی 

كه عكس، كل صفحه را پر می كند(.
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   تصویر69 

   تصویر70 

   تصویر71 
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   تصویر72 

   تصویر73 

   تصویر74 
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   تصویر75 

   تصویر76 

   تصویر77 

- عبارت »فضای منفی« كه به فضای 
می شود،  گفته  نيز  خالی  و  سفيد 
مفهوم  به  بودن  خالی  نشان دهندۀ 
بلكه  نيست.  آن ها  بودن  غيرضروری 
برای چشم نواز شدن و پرهيز از تراكم 
آگاهانه  استفادۀ  صفحات،  تصويري 
است. در  بسيار ضروری  اين فضاها  از 
تصاوير75 تا 77 از فضای سفيد بسيار 
كمی استفاده شده است. اين عكس ها 
را با تصاوير78 تا 80 مقايسه كنيد. به 

نظر شما كداميک بهتر هستند؟
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   تصویر78 

   تصویر79 

   تصویر80 
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- اگر عكس همراه با نوشته است )مثاًل 
...( بايد  توضيح عكس يا تبليغ برند و 
قرار  طوری  نوشته ها  كه  كرد  توجه 
بگيرند كه در ارتباط با عكس باشند و 
همچنين  قرارگيرند.  مناسب  جای  در 
برای مخاطب يا بيننده سردرگمی ايجاد 
نكنند و  اهميت عكس را درنظر بگيرند. 
زيرا ممكن است در يک صفحه، چند 
عكس با توضيحات متفاوت باشد. طراح 
آلبوم بايد با خالقيت، جای مناسب هر 
نوشته را مشخص كند. طراح می تواند 
از خط و رنگ، برای ايجاد ارتباط بين 
عكس و نوشته استفاده كند )تصاوير 81 

تا 84(.

   تصویر81 

   تصویر82 
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   تصویر83 

   تصویر84 
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انتخاب  آلبوم  طراحی  برای  را  خود  عكس های  كه  اكنون 
كرده ايد، ترتيب قرارگيری و اندازۀ هر يک را مشخص و آن ها 
را ويرايش كرده ايد، زمان آن رسيده كه آلبوم خود را طراحی 

كنيد.
برای طراحی يک آلبوم عكس، نرم افزارهای متفاوت و متنوعی 

وجود دارند. برخی نرم افزارها مانند Adobe Lightroom  يک 
بخش مجزا برای طراحی آلبوم دارند كه با الگوهای از پيش 

آماده شده، كار طراحی را ساده می كنند )تصوير85(. 
عكس  آلبوم  طراحی  برای  می توان  نيز  فتوشاپ  نرم افزار  از 

استفاده كرد. 

   تصویر85 
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در نرم افزار فتوشاپ يک صفحة جديد باز كنيد و تعدادی عكس را به دلخواه در صفحه بچينيد. برای 
چيدمان عكس ها می توانيد از نمونه هايی كه با كاغذ درست كرده ايد الگو بگيريد.  

فعالیت کارگاهی

 Adobe نرم افزار ديگری كه معموالً برای صفحه آرايی كتاب، مجالت و روزنامه ها استفاده می شود -
InDesign است كه از آن برای طراحی آلبوم عكس نيز می توان استفاده كرد )تصوير86(.

- برخی نرم افزارهای ساده با طرح های از پيش آماده شده هم وجود دارند. همچنين امروزه با گسترش 
روزافزون سرويس های آنالين، برخی سايت های اينترنتی نيز وجود دارند كه می توان با عضويت در آن ها 
عكس های خود را به صورت دلخواه در قالب آلبوم، طراحی و با پرداخت هزينه ای چاپ كرد و با پست 

تحويل گرفت. 
اگر اصول طراحی را فراگرفته باشيم ديگر تفاوتی وجود ندارد كه از چه نرم افزاری استفاده مي كنيم.

نکته

   تصویر86 
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انواع کاغذهای چاپ عکس

اندازه های استاندارد آلبوم هاي عکس

هر كدام از هنرجويان يک عكس را بر روی چند نوع كاغذ عكس مختلف چاپ كنيد و تفاوت آن ها را ببينيد. 
عكس های خود را با همكالسی های خود مقايسه كنيد و دربارۀ آن ها در كالس صحبت كنيد.

جست و جو

10×20
15×30
20×30
20×40
20×50
30×40
30×50
30×60
30×70
30×80
40×60
40×80
40×90
50×100

در  می شوند  استفاده  عكس  چاپ  برای  كه  كاغذهايی 
بافت های متنوعی وجود دارند كه می توان به كاغذهای مات، 
براق، سيلک )ابريشمی( و متاليک اشاره كرد. با توجه به نوع 

كاربرد آلبوم و عكس ها بايد كاغذ مناسب را انتخاب كرد. 
در برخی آلبوم ها می توان از تركيب كاغذهای متفاوت برای 

صفحات مختلف استفاده كرد.

به دو صورت متری  به طور كلی كاغذهای چاپ عكس 
)رول( و تک برگ )شيت( در اندازه های استانداردی توليد 
مختلف  عرض های  در  متری  كاغذهای  امروزه  می شوند. 
مراكز  بيشتر  و  دارند  كاربرد  كاغذهای تک برگ  از  بيش 
چاپ عكس ديجيتال از كاغذهای متری )رول( استفاده 

می كنند )تصوير86(.
بر اساس نوع استفادۀ آلبوم و سفارش مشتری، می توان 
سايز هر برگ آلبوم را از 10×10 سانتی متر تا 50×50 
سانتی متر در نظر گرفت. همان طور كه قباًل اشاره شد، بايد 

دو صفحة روبرو را با هم طراحی و چاپ كرد. 
برای  متداول  اندازه های  از  تعدادی  روبه رو  جدول  در 
طراحی و چاپ آلبوم های عكس آورده شده اند. الزم به ذكر 
است اندازه های دقيق معموالً چند ميلی متر با اين اندازه ها 
تفاوت دارند. مثاًل اندازه ای كه اصطالحاً 30×20 ناميده 
می شود به صورت دقيق 8×12 اينچ يعنی 30/48×20/32 

سانتی متر است. 

 تصویر86  
کاغذ شیت در چاپگرعکس)تصویر باال(

کاغذ رول در چاپگر عکس)نصویر پایین( 
جدول اندازه های
 استاندارد آلبوم عکس
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مراحل چاپ عکس دیجیتال

صحافی آلبوم

 برای چاپ افست، تمام فايل ها بايد بر اساس سيستم رنگی CMYK باشد كه چهار رنگ اصلی آن سايان، 
ماژنتا، زرد و مشكی است.

دوربين های ديجيتال عكس ها را با مدل رنگی RGB ثبت می كنند.

یادآوری

 به كتاب »عكاسي پرسنلي و ويرايش حروف و تصوير« مراجعه كنيد و دربارۀ عكس هايي كه بر اساس 
سيستم رنگي CMYK چاپ مي شوند، مطالبي را براي ارائه به ديگر هنرجويان در كالس جمع آوري و 

دربارۀ آن ها گفتگو كنيد.

فعالیت کارگاهی

همان طور كه سال گذشته آموخته ايد، روش های مختلفی 
چاپگرهای  با  عكس  چاپ  از  دارد.  وجود  چاپ  برای 
حساس  كاغذهای  روی  چاپ  تا  گرفته  جوهرافشان 

عكاسی و همچنين چاپ افست با تيراژ باال.
روشی  چه  به  ديجيتال  آلبوم های  معموالً  می دانيد  آيا 

چاپ می شوند؟
معموالً آلبوم های ديجيتال در چند نسخة محدود بر روی 
كاغذهای حساس عكاسی چاپ می شوند و روی مقوای 

برگه های آلبوم عكس با چسب مخصوص روی مقوای ضخيم 
صحافی  متنوعی  جلدهای  با  و  می شود  پرس  و  چسبانده 
می شود. تنوع جلدهای آلبوم زياد است و از جلدهای چرمی 
ساده گرفته تا جلدهای فانتزی مختلف با توجه به سليقه و 

بودجه مشتری وجود دارند. 

ضخيم پرس و سپس صحافی می شوند.
است.   RGB صورت  به  دستگاه ها  اين  در  چاپ  فرايند 
در اين چاپگرها كاغذ حساس عكاسی در درون دستگاه 
در تاريكی مطلق قرار دارد و تصوير توسط پرتوهای نور 
به كاغذ تابانده می شود و سپس در داروهای مخصوصی 
ظاهر می شود و پس از شستشو و خشک شدن از دستگاه 

بيرون می آيد.

   تصویر87 
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 	 ويرايش	عكس 1

1 	 طراحي	صفحات	آلبوم 2

2 	 آماده	كردن	براي	چاپ	و	تهيه	آلبوم 3

2
شایستگی های غیرفنی،ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 

و نگرش:
		مسئوليت	پذيري،	درستكاري،	صداقت	و	امانت	داري

* ميانگين	نمرات

شرح کار:
1-	طراحي	و	اجراي	آلبوم	ديجيتال	با	توجه	به	نكات	تركيب	بندي	و	انتخاب	كاغذ	مناسب	با	توجه	به	سفارش	مشتري

2-	مهارت	انتخاب	عكس	هاي	مناسب	براي	طراحي	آلبوم	ديجيتال

استاندارد عملکرد: 
آلبوم	در	 نرم	افزارهاي	تخصصي.	)تهيه	 به	وسيله	 بر	اساس	سليقۀ	مشتري	طبق	استانداردهاي	حرفه	اي	و	 ابعاد	متنوع	 آلبوم	ديجيتال	در	 تهيه	

اندازه	هاي	متنوع،	تنوع	در	طراحي	صفحات،	جنس	و	جلد	آلبوم(
شاخص ها:

طراحي	متنوع	آلبوم	به	وسيله	تصاوير	عكاسي	شده	در	اندازه	و	جنسيت	هاي	متنوع

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:	زمان:	براي	هر	صفحه	آلبوم	20	تا	30دقيقه							مکان:	سايت	رايانه		

ابزار و تجهیزات:    
رايانه،	پويشگر،	چاپگر																																																																																																																																																																																																												

*		حداقل	ميانگين	نمرات	هنرجو	برای	قبولی	وكسب	شايستگی،2	می	باشد.

ارزشیابی شایستگی آلبوم دیجیتال
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پودمان 4

عکاسی پرتره 
از	زمينه	های	پركاربرد	عكاسی،	توانايی	
تهيه	عكس	پرتره	از	چهره	بزرگساالن	
در	محل	آتليه	است.	هنرجويان	رشته	
شاخه	 اين	 يادگيری	 با	 فتو-گرافيک	
زمينه	 در	 توانست	 خواهند	 عكاسی	
عكاسی	به	فعاليت	پرداخته	و	در	اين	
باشند.	 داشته	 كار	 سفارش	 زمينه،	
عالوه	 بزرگساالن	 پرتره	 از	 عكاسی	
بر	مهارت	عكاسی،	نياز	به	مهارت	ها	
دارد	 نيز	 غيرفنی	 شايستگی	های	 و	
است. ضروری	 آنها	 آموزش	 كه	
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شایستگی عکاسی پرتره بزرگسال

برای عکاسی از پرتره بزرگساالن، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

				هنرجويان	در	اين	واحد	يادگيري	مهارت	هاي	عكاسی	از	پرتره	را	فرامي	گيرند	و	به	وسيله	رايانه،	عكس	ها	را	
پس	از	اصالحات	الزم	و	ويرايش،	به	مشتريان	ارائه	خواهند	كرد.

				تهيه	عكس	از	چهره	افراد	بزرگسال	با	استفاده	از	ابزار	حرفه	اي	عكاسي	و	نورپردازي	در	محل	آتليه،	با	توجه	به	استانداردهاي	
حرفه	اي	عكس	پرتره	بزرگساالن:	داشتن	وضوح	و	جزئيات،	ثبت	فايل	با	فرمت	Raw،	رعايت	اصول	زيبايي	شناسي،	تنوع	در

كادربندي،	نورپردازي	و	پس	زمينه		قابل	قبول	مشتري.
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مقدمه

عالقه	به	جاودانگي	از	ديرباز	يكی	از	آرزو	هاي	بشر	بوده	است	
و	در	طول	تاريخ،	هرجا	كه	امكان	آن	را	داشته	و	ابزارش	مهيا	
بوده	به	شيوه	های	گوناگون	نسبت	به	جاودانه	كردن	اثری	از	
خويش،	اقدام	كرده	است.	نشان	اين	امر	را	در	جاي	جاي	آثار	
كشف	شده	دركاوش	های	باستان	شناسی	مانند	سر	ديس	های	
غارها،	 ديوار	 نقاشي		 سنگ	نگاره	ها،	 اريحا،	 تمدن	 در	 گچي	

نقش		برجسته	ها	و	مجسمه			ها	می	توان	ديد	)تصاوير	1تا	4(.	

با	پيدايش	عكاسي	در	قرن	19	و	رشد	و	تكامل	آن،	اين	آرزوي	
ديرينه	انسان	شكل	جديدي	به	خود	گرفت.

در	عكس	هاي	زير	نمونه	هايي	از	ثبت	چهره	در	اوايل	پيدايش	
عكاسي	را	مي	بينيد	)تصاوير	5	تا	8(.

   تصویر1 

   تصویر6    تصویر5    تصویر8    تصویر7 

   تصویر2 

   تصویر4    تصویر3 

با	مراجعه	به	آلبوم	خانوادگي	خود،	قديمي	ترين	تصاويري	را	كه	از	خويشان	و	بستگان	خود	پيدا	مي	كنيد	
و	 تفاوت	ها	 دربارة	 و	 را	مشخص	 ثبت	عكس	 زمان	 امكان	 بياوريد.	در	صورت	 به	كالس	 و	 جمع	آوري	

شباهت	هاي	ظاهري	و	تكنيكي	عكاسي	آن	با	يكديگر	گفت	وگو	كنيد.

فعالیت کارگاهی
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آشنايي با مفهوم پرتره

به	عكس	هاي	زير	با	دقت	نگاه	كنيد	)تصاوير	9	تا	12(.

چه	شباهت	ها	و	تفاوت	هايي	در	آن	ها	مي	بينيد؟	آنها	را	يادداشت	كنيد.
.............................................................................................................................................................................................................................................

به	تصاوير	و	عكس	هايي	كه	از	چهرة	انسان	تهيه	مي	شود	پرتره	مي	گويند.	به	پرتره	هاي	زير	نگاه	كنيد	و	كاربرد	هركدام	را	ذكر	
كنيد	)تصاوير	13	تا	18(.

   تصویر11 

   تصویر15 

   تصویر9    تصویر12 

   تصویر13 

   تصویر10 

   تصویر14 

.......................................................

.......................................................
.......................................................
.......................................................

.....................................................
.....................................................
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برخي از انواع پرتره

پرتره با کاربرد هویتي

در	اين	نوع	پرتره	كه	به	عكس	
است،		 معروف	 نيز	 پرسنلي	
شخص	 هويت	 احراز	 هدف	

است	)تصوير20(.

پرتره خانوادگي

در	اين	نوع	پرتره،	تصوير	فرد	يا	
افراد	با	نسبت	هاي	خانوادگي،	
تهيه	مي	شود	و	كاربرد	شخصي	

دارد	)تصوير19(.

آيا	شما		مي	توانيد	كاربرد	هاي	ديگري	از	پرتره	را	نام	ببريد؟
.............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

.......................................................

.......................................................
.......................................................
.......................................................

   تصویر17    تصویر16 

   تصویر19    تصویر20 

   تصویر18 
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پرتره تبلیغاتي

كاال	 تبليغ	 و	 معرفي	 پرتره	ها،	هدف	 از	 اينگونه	 در	
يا	 سرشناس	 افراد	 چهرة	 از	 استفاده	 با	 خدمات	 يا	

مدل	هاي	حرفه	اي	است	)تصوير21(.

پرتره محیطي

در	اين	گونه	از	پرتره،	عكاسی	براي	بيان	شخصيت،	
حرفه،	احساسات	فرد،	از	محيط	كار	و	زندگي	واقعي	

شخص	استفاده	مي	كند	)تصاوير23و	24(.

پرتره مستند اجتماعي

پرتره	های	 مستند	نگارانه	 و	 واقع	گرايي	 	 جنبه	های	
اجتماعی	از	اهميت	ويژه	اي	برخوردار	است	)تصوير22(.

   تصویر21 

   تصویر23    تصویر24 

   تصویر22 
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1-	با	توجه	به	انواع	كاربردهاي	پرتره	كه	در	درس	آمده،	5	نمونه		عكس	از	مجله	ها،كتاب	ها	و	يا	سايت	هاي	
اينترنتي	تهيه	كرده	و	براي	بررسي	به	كالس	بياوريد.	آنها	را	از	نظر	موضوع	و	كادربندي	با	هم	مقايسه	

كنيد	و	نتايج	را	يادداشت	كنيد.
به	 توجه	 با	 و	 آورده	 به	كالس	 كرده	ايد	 تهيه	 كه	 را	 پرتره	هايي	 آرشيو		عكس	خود،	 به	 مراجعه	 با	 	-2

كاربردهايي	كه	در	درس	آمده،	آن	ها	را	دسته	بندي	كنيد.

فعالیت کارگاهی

پرتره هنري

گاه	 و	 زيبايي	شناسي	 جنبه	 پرتره	ها	 از	 گونه	 اين	 در	
از	 و	 است	 برخوردار	 ويژه	اي	 اهميت	 از	 اثر،	 روانشناختي	
مهم	ترين	و	جذاب	ترين	سبک	هاي	پرتره	به	شمار	مي	رود.	
پرتره،	 در	 موجود	 عوامل	 تمامي	 از	 مي	كند	 سعي	 عكاس	
مانند	نورپردازي،	حالت		دهي	چهره	و	اندام	و	تكنيک	های	
عكاسي	براي	بيان	شخصيت	و	تفكرات	و	احساسات		دروني	

فرد	استفاده	كند	)تصاوير25	تا	27(.
   تصویر25    تصویر26 

   تصویر27
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عوامل مؤثر در عكاسي پرتره

درك ماهیت نور
آيا	تاكنون	در	فضايي	كاماًل	تاريک	قرار	گرفته	ايد؟

واضح	است	كه	در	فضای	تاريک	نمي	توانيد	درك	بصري	درستي	
از	محيط	اطراف	خود	داشته	باشيد	و	فقط	با	وجود	نور	قادر	به	

ديدن	اطراف	خود	خواهيد	بود.
آيا	اين	تجربه	درك	درستي	از	نور	به	ما	مي	دهد؟	

آيا	صرفاً	پرتويي	كه	سبب	ديدن	اجسام	مي	شود	نور	نام	دارد؟	
به	تصاوير	زير	نگاه	كنيد.	اين	تصاوير		با	انواع		پرتو	هاي	مختلف	

تهيه	شده	است	)تصاوير	28	تا	32(.

آيا	تمامي	پرتوهايي	كه،	سبب	تشكيل	تصاوير	فوق	شده	اند	را	
مي	توان	با	چشم	ديد؟

پرتوهايي	را	كه	ما	مي	شناسيم		به	دو	دسته	پرتو	هاي	مرئي	و	
پرتوهاي	نامرئي	تقسيم	مي	شوند.	به	پرتوهاي	مرئي	اصطالحاً	

نور	گفته	مي	شود	)تصاوير	33(.

عکس با نور طبیعی   تصویر28 

عکس با پرتوی مادون قرمز   تصویر31 

عکس با پرتوی X   تصویر29 عکس با نور مصنوعی   تصویر30 عکس با امواج رادیویی   تصویر32 

   تصویر33 
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نقش نور در پرتره
به	عكس	هاي	)34	تا	37(	نگاه	كنيد.	چه	تفاوت	هايي	در	آن	ها	مي	بينيد؟

نقش	نورپردازی	را	در	هركدام	از	پرتره	ها	چقدر	می	دانيد؟
نور	يكي	از	مهمترين		عوامل	در	عكاسي	است	كه	در	تأثير	گذاري	بصري	

از	جمله	بر	زيبايي	عكس	هم	نقش	مهمي	ايفا	مي	كند.

   تصویر37 

   تصویر36 

   تصویر34 

   تصویر35 

ابتدا	فهرستي	از	پرتوهاي	مرئي	و	نامرئي	را	به	كمک	جست	وجو	از	سايت	هاي	اينترنتي	تهيه	كرده،	
مثال	هايي	از	هر	كدام	از	تصاوير	بيابيد.	با	كمک	هنرآموزان	خود	تفاوت	ها	و	شباهت	هايي	كه	بين	ثبت	

تصاوير	با	پرتوهاي	مختلف	وجود	دارد	مشخص	كنيد.

فعالیت کارگاهی
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با	توجه	به	عكس	هاي	زير	به	نوع	تأثيرگذاري	بصري	نورها	دقت	كنيد.

اطراف	خود،	 در	محيط	 نور	 نقش	 به	 توجه	 با	 آيا	شما	هم	مي	توانيد	
عكس	هاي	زيبايي	خلق	كنيد؟

نمونه	هايي	از	آن	تهيه	و	در	كالس	خود	به	نمايش	بگذاريد.

   تصویر39 

   تصویر41 

   تصویر40 

   تصویر38 
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   تصویر44    تصویر45 

منابع نور در نورپردازي

منابع نوري
به	دو	دسته	مصنوعي	و	طبيعي	 منابع	نوري	به	صورت	كلي	
تقسيم	مي	شوند.	نورهاي	طبيعي	منبع	طبيعي	دارند	مانند	نور	
خورشيد	يا	نور	رعد	و	برق	و	نورهاي	مصنوعي	از	منابع	ساخته	

دست	بشر	توليد	مي	شوند	مانند	نورالمپ	ها.

آيا	مي	توانيد	چند	منبع	نوري	طبيعي	و	مصنوعي	نام	ببريد؟
به	اين	عكس	ها	نگاه	كنيد	در	كداميک	از	نور	مصنوعي	و	در	

كدام	از	نور	طبيعي	استفاده	شده	است؟)تصاوير44	تا50(

نور مصنوعی   تصویر42 نور طبیعی   تصویر43 
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   تصویر47 

   تصویر46 

   تصویر48 

   تصویر49    تصویر50 

به	آرشيو	عكس	هاي	خود	مراجعه	كنيد،	5	عكس	كه	آن	ها	را	با	نور	طبيعي	گرفته	ايد	و	5	عكس	كه	با	نور	
مصنوعي	گرفته	شده	است	را	انتخاب	و	با	خود	به	كالس	بياوريد	و	دربارة	تفاوت	هاي	آن	ها	صحبت	كنيد.

فعالیت کارگاهی

آيا	تفاوتي	در	استفاده	از	نور	طبيعي	و	نور	مصنوعي	در	عكس	ها	وجود	دارد؟
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موارد قابل سنجش نور در نورپردازي

1-شدت نور
به	تصاوير	)51	تا	55(	نگاه	كنيد.	

شدت	نور،	اندازة	روشنايی	يک	نور	است.	
شدت	نوری	كه	بر	روی	يک		موضوع	افتاده،	
می	تواند	توسط	نورسنج	اندازه	گيری	شود.

نور ضعیف   تصویر51 نور شدید   تصویر52 

نور با شدت کم   تصویر53 نور نرمال   تصویر54 نور با شدت زیاد   تصویر55 
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براي	سنجش	شدت	نور	از	وسيله	اي	به	نام	نورسنج	استفاده	
مي	شود.	چند	نوع	نورسنج	مي	شناسيد؟

آيا	اين	ابزار،	براي	سنجش	نور	فالش	هم	مناسب	است؟
در	تصاوير	شماره	56	تا	58	انواع	نورسنج	ها	را	مشاهده	مي	كنيد.

مي	كنند.	 كمک	 عكاس	 به	 نور	 دقيق	 سنجش	 در	 نورسنج	ها	
طريق	 از	 هم	 	 مي	توان	 را	 نورسنج	 از	 شده	 گرفته	 اطالعات	
با	تغييرات	قدرت	منابع	نوری	انجام	 تنظيمات	دوربين	و	هم	

داد	)تصاوير	59	و	60(.	

نورسنج TTL   تصویر56 نورسنج دستی   تصویر57 نورسنج دیجیتال   تصویر58 

صفحه کنترل پنل فالش دیمردار   تصویر59  صفحه کنترل پنل فالش دیجیتال   تصویر60 

مكان	هايی	را	با	شدت	نوری	مختلف	انتخاب،	سپس	نورسنجی	و	عكاسی	كنيد.	نتيجه	را	در	كالس	با	
دوستان	خود	به	اشتراك	بگذاريد.

جست وجو
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2- رنگ نور
آيا	تاكنون	به	نورهای	مختلف	توجه	كرده	ايد؟	آيا	رنگ	نور	خورشيد	با	نور	المپ	های	
به	 ثابت	است؟	 نور	خورشيد	در	ساعات	مختلف	روز	 آيا	رنگ	 مختلف	يكی	است؟	

تصاوير61	تا	66	نگاه	كنيد.	چه	تفاوت	هايي	در	اين	عكس	ها	وجود	دارد؟

نور زرد   تصویر61 نور سفید   تصویر62 نور آبی   تصویر63 

   تصویر64 

   تصویر66   تصویر65 

نام	دمای رنگ  از	اصطالحی	به	 اندازه	گيری	رنگ	نور	 برای	
استفاده	می	شود	كه	واحد	اندازه	گيری	درجه	كلوين)K (	است.
منابع	 با	رنگ	های	مختلف	 را	 انسان	می	تواند	خودش	 چشم	
نوری	منطبق	كند	و	اكثر	اوقات	متوجه	تغيير	رنگ	اجسام	در	
نورهای	مختلف	نمی	شود.	ولی	دوربين	های	ديجيتال	درصورتی	
كه	تنظيم	ثابتی	داشته	باشند،	در	منابع	نوری	متفاوت،	اجسام	

را	با	رنگ	های	متفاوتی	ثبت	می	كنند.	
در	دوربين	های	ديجيتال،	قابليتی	به	نام	وایت باالنس	يا	تراز	
سفيدی	رنگ	ها	وجود	دارد	كه	مسئوليت	كنترل	رنگ		و	ثبت	

عكس	با	رنگ	های	واقعی	در	شرايط	متفاوت	نوری	را	دارد.
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به	تصاوير	شماره	)67	تا	69(	نگاه	كنيد.	از	اين	ابزار	ها	هم	براي	
سنجش	يا	اصالح	كلوين	نور	در	عكاسي	استفاده	مي	شود.	

با	كداميک	از	اين	ابزار	ها	آشنايي	داريد؟	
آن	 نشان	می	دهد	كه	وظيفه	 را	 متر	 كلوين	 ابزار	 تصوير	67	

سنجش	كلوين	نور	به	صورت	مجزا	از	دوربين	عكاسي	است.
تصاوير	68	و	69	انواع	كارت	هاي	رنگي	يا	كالر	چارت	ها	هستند	
كه	وظيفه	آنها	اصالح	كلوين	نور	به	صورت	نرم	افزاري	در	هنگام	

استفاده	از	فايل	هاي	RAW	است.

  تصویر67 

  تصویر69 
  تصویر68 

يک	عكس	پرتره	انتخاب	كنيد	و	فايل	RAW	آن	را	در	محيط	CAMERA RAW	باز	كنيد.	از	طريق	
قسمت	اصالح	كلوين،	كلوين	عكس	را	تصحيح	كرده	و	يک	خروجي	از	آن	بگيريد.	فايل	خود	را	به	كالس	

بياوريد	و	با	فايل	هاي	همكالسي	هاي	خود	مقايسه	كنيد.

فعالیت کارگاهی
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پودمان چهارم   عکاسی پرتره بزرگسال

آيا	تاكنون	به	نور	خورشيد	كه	از	پشت	شيشه	
دقت	 مي	تابد	 اتاق	 داخل	 به	 پرده	 و	 پنجره	
كرده	ايد؟	تاثير	آن	بر	روي	اشياء	و	سايه	هاي	

آن	ها	چگونه	است؟
تفاوت	آن	با	زمانی	كه	پنجره	باز	است	و	نور	
بدون	واسطه	به	داخل	اتاق	می	تابد	چيست؟	

)تصاوير72	و	73(	

  تصویر73   تصویر72 

3- جنس نور)کیفیت های بصری نور(

نور هارد   تصویر70 نور سافت   تصویر71 
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به	تصاوير	72	و	73	مي	توانيد	 توجه	 با	
در	 را	 نور	 متفاوت	 جنسيت	هاي	 تاثير	

عكس	هاي	زير	ببينيد	)74	و	75(.
مالحظه	 عكس	ها	 اين	 در	 كه	 همانطور	
كرديد،	جنس	نور	در	نورپردازي	به	دو	
مشخص	 مرز	 با	 سخت	 نور	 دسته1-	
مرز	 با	 نرم	 نور	 	-2 و	 روشنايي	 و	 سايه	
نامشخص	بين	سايه	و	روشنايي	تقسيم	

مي	شود	)تصوير76(.
در	تصوير	شماره77	و	78	قسمت	كاماًل	
روشن	و	قسمت	كاماًل	تيره	را	مشخص	

  تصویر74   تصویر75 كنيد.

  تصویر76 

  تصویر78   تصویر77 

با	كمک	گرفتن	از	هنرآموز	خود	عكس	هايي	با	نور	نرم	و	سخت	تهيه	كنيد	و	مرز	نيم	سايه	را	در	هر	كدام	
مشخص	كنيد.	عكس	ها	را	به	كارگاه	بياوريد	و	درباره	آنها	گفت	و	گو	كنيد.

فعالیت کارگاهی
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پودمان چهارم   عکاسی پرتره بزرگسال

به	عكس	هاي	1	تا	11	نگاه	كنيد	و	نام	ابزار	هايي	را	كه	در	شكل	آمده	در	زير	آن	بنويسيد.

ابزار شناسي نور پردازي

آيا	تاكنون	استوديوهاي	متفاوت	عكاسي	
را	ديده	ايد؟	تفاوت	آن	ها	در	چيست؟

......................................................	-1

.........................................................	-2...................................................	-3......................................	-4

فعالیت کارگاهی
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.............................................................	-5

.............................................................	-7

.............................................................	-9

...........................................................	-10

.............................................................	-8

.......................................................	-11

.............................................................	-6
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پودمان چهارم   عکاسی پرتره بزرگسال

منابع نوري در استوديو

نورهای استودیویی
نورهايی	كه	در	استوديو	عكاسی		استفاده	مي	شود	را	مي	توان	به	دو	دستۀ	
1-	نورهاي	ممتد	و2-	نورهاي	لحظه	اي	)فالش	ها(	تقسيم	بندي	كرد.

  تصویر80   تصویر81 

منبع نور ممتد   LED   تصویر82 منبع نور لحظه ای   فالش   تصویر83 
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مهم	ترين	تفاوت	فالش	هاي	استوديويي	در	نوع	منبع	انرژي	آن	و	مقدار	قدرت	خروجي	نور	
آن	هاست	كه	با	واحد	ژول	)وات	بر	ثانيه(	سنجيده	مي	شود.

اين	فالش	ها	از	نظر	منبع	تغذيه	به	دو	دسته	اتصال	به	برق	و	امكان	اتصال	به	باتري	ساخته	
مي	شود.

از	نظر	قدرت	فالش	ها	هم	هرچه	مقدار	ژول	آن	ها	بيشتر	باشد	قدرت	فالش	باالتر	است.

  تصویر87 

  تصویر89 

  تصویر86 

  تصویر84 

  تصویر88 

فعالیت کارگاهی

  تصویر85 

به	تصاوير	نگاه		كنيد.	
تفاوت	ها	و	شباهت	هاي	آن	ها	را	
بيان	كنيد.	)تصاوير84	تا	89(

تفاوت	ها:	........................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................
........................................................
شباهت	ها:	.....................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
.........................................................



217

پودمان چهارم   عکاسی پرتره بزرگسال

  تصویر91 

Light modifier ابزارهاي اصالح نور

کاسه ها
نور	 به	 دادن	 جهت	 براي	 ابزارها	 اين	
استفاده		مي	شود		و		از	پراكندگي	پرتو	هاي	
نوري	جلوگيري	مي	كند.	تنوع	اين	ابزار	در	

قطر	دهانه	كاسه	است.	

سخت	 سايه	هاي	 با	 نورهايي	 كاسه	ها	
توليد	مي	كنند	)تصاوير92	و	93(.

با	كمک	هنرآموز	خود	
در	استوديو	با	استفاده	از	
كاسه	نورپردازی	كنيد.

فعالیت کارگاهی

تصویر چند کاسه   تصویر90 

 تصویر93 
تأثیر استفاده ازکاسه پهن یا دیفیوز
)با نام تجاری Beauty dish( بر روی مدل  

 تصویر92 
تأثیر استفاده از کاسه استاندارد بر روی مدل 
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)Barn Door(بارن دور
اين	ابزار	بر	روي	كاسه	نصب	مي	شود	و	امكان	تغييردادن	و	

كنترل	محدوده	روشنايی	نور	را	فراهم	مي	كند	)تصوير94(.	
همچنين	بارن	در	قابليت	نصب	فيلترهای	رنگی	و	غيررنگی	

را	دارد.	)تصوير	95(

از	 استفاده	 تأثير	 	97 و	 	96 تصاوير	 در	
بارن	دور	را	بر	روي	سوژه	مي	بينيد.

تصویر کاسه به همراه بارن دور   تصویر94 تصویر بارن دور، فیلتر رنگی و فیلتر النه زنبوری   تصویر95 

تاثیر استفاده از کاسه روی مدل   تصویر96 تاثیر استفاده از بارن دور روی مدل    تصویر97 



219

پودمان چهارم   عکاسی پرتره بزرگسال

Snoot خرطومي یا اسنوت
براي	جمع		كردن	و	محدود	كردن	پرتوهاي	 اين	وسيله	 از	 	

نوري	استفاده	مي	شود	)تصاوير98	و	99(.

Spot  اسپات
اين	ابزار	به	دليل		وجود	عدسي	بر	روي	خود	سبب	تمركز	نور		

روي	سوژه	مي	شود	)تصاوير	100	و	101(.

تأثیر استفاده اسنوت بر روی مدل   تصویر98   تصویر99 

نور اسپات  تصویر100  تأثیر بصری نور اسپات  تصویر101 

	آيا	شما	هم	مي	توانيد	از	اين	ابزار	در	هنگام	نورپردازي	استفاده	كنيد؟
سوژه	عكاسي	خود	را	در	كنار	پس	زمينه	قرار	دهيد	و	نور	را	به	گونه	اي	به	او	بتابانيد	كه	سايه	سوژه	بر	روي	

پس	زمينه،	در	كادر	عكس	شما	قابل	رويت	باشد.
اكنون	به	وسيله	بارن	دور	نصب	شده	بر	روي	كاسه	و	تغييردادن	جهت	نور،	عكس	هايي	تهيه	و	نتيجه	را	با	هم	

مقايسه	كنيد.

فعالیت کارگاهی
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برخي دیگر از انواع کاسه ها)تصاویر102 تا 104(

نرم کننده هاي نور
نرم	كننده	ها	ابزار	هايي	هستند	كه	بر	روي	جنس	نور	)كيفيت	بصری	نور(	تأثير	
اندازه	های	 نرم	تبديل	مي	كنند	و	در	 به	 از	جنس	سخت	 را	 مي	گذارند	و	آن	

مختلف	در	بازار	عرضه	می	شود.
در	تصوير	شماره	106شكل	چند	ابزار	كه	براي	نرم	كردن	نور	استفاده	مي	شود	

را	مي	بينيد.

  تصویر106 

با	هنرآموز	خود	هر	كدام	از	ابزارهاي	فوق	را	بر	روي	منبع	نور	نصب	و	عكاسي	كنيد.
عكس	ها	را	با	هم	مقايسه	و	دربارة	نتيجه	آن	با	همكالسي	هاي	خود	گفت	وگو	كنيد.

فعالیت کارگاهی

تأثیر استفاده از سافت باکس بر روی مدل   تصویر105 

کاسه استاندارد   تصویر102  کاسه چتر   تصویر103  کاسه بک گراند   تصویر104 
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پودمان چهارم   عکاسی پرتره بزرگسال

تفاوت	سافت	باكس	و	آكتاباكس	تنها	در	ظاهر	آن	ها	و	در	نوع	
انعكاسی	است	كه	در	موضوع	به	وجود	مي	آورد.

به	تصاوير107	و	108	نگاه	كنيد.

با	نرم	كننده	هاي	مختلف	تهيه	و	دربارة	نتيجه	آن	با	هم	 در	كارگاه	خود	با	كمک	هنرآموز	تصاويري	
گفت	وگو	كنيد.

فعالیت کارگاهی

سافت باکس   تصویر107 آکتاباکس   تصویر108 

عکس گرفته شده با سافت باکس   تصویر109   عکس گرفته شده با آکتاباکس   تصویر110 
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)Reflector(انعکاس دهنده ها
در	 سايه	ها	 كردن	 پر	 براي	 انعكاس	دهنده	 از	
نورپردازي	استفاده	مي	شود،كه	هم	در	استوديو	
و	هم	در	فضاي	باز	قابل	استفاده	است.	تفاوت	
اين	ابزار	در	اندازه	و	رنگ	بازتاباننده	آن	است	

)تصاوير111و112(.

چتر ها
چتر	ها	ابزاري	هستند	كه	برخی	از	آن	ها	در	دسته	
انعكاس	دهنده	ها	قرار	مي	گيرد	و	نوعي	از	آن	ها	در	

نرم	كننده	ها. دسته	
دارند.	 متفاوت	 كاربرد	 كه	 هستند	 ابزاری	 چترها	
در	 و	گروهی	 انعكاس	دهنده	ها	 در	دسته	 گروهی	

دسته	نرم	كننده	ها	قرارمی	گيرند.

عکس بدون استفاده از انعکاس دهنده   تصویر111 عکس با استفاده از انعکاس دهنده   تصویر112 

چتر نرم کننده   تصویر113 چتر انعکاس دهنده   تصویر114 
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پودمان چهارم   عکاسی پرتره بزرگسال

از	چترهای	انعكاسی	بيشتر	برای	گسترده	كردن	نور	استفاده	می	شود.

طراحی عملکرد چتر انعکاس دهنده   تصویر116 

عکس با استفاده از چتر انعکاسی   تصویر115 

توجه
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از	چترهای	نرم	كننده	بيشتر	برای	نرم	كردن	جنس	نور	استفاده	می	شود.

عکس با استفاده از چتر نرم کننده  تصویر117 

طراحی عملکرد چتر نرم کننده  تصویر118 

توجه
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پودمان چهارم   عکاسی پرتره بزرگسال

پایه ها
پايه	ها	در	استوديو	وسيله	هاي	مناسبي	براي	نگهداري	ابزار	نورپردازي	هستند.	در	تصوير	شماره	

119	برخی	از	پايه	هايي	كه	در	فضاي	استوديو	استفاده	مي	شود	آورده	شده	است.	
پايه	ها	در	استوديو	به	دو	دسته	تقسيم	مي	شوند:

1- پایه ها و نگهدارنده هاي نور 
2- پایه هاي دوربین عکاسي

تصویر119 
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2- بوم:	از	اين	ابزار	براي	نورپردازي	سوژه	از	باال،	بدون	حضور	
پايه	در	كادر	عكاسي	استفاده	مي	شود	)تصوير122(.

پایه ها و نگهدارنده هاي نور	عبارتند	از:	
1- پایه نور:	ابزاري	ساده	براي	نگاه	داشتن	نورهاي	استوديويي	

كه	تنوع	آن	ها	در	ارتفاع	آن	ها	است	)تصاوير120و	121(.

تصویر120 تصویر121 

تصویر122 
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پودمان چهارم   عکاسی پرتره بزرگسال

يا	ستون		 ديوار	 به	 نور	 اتصال	 براي	 ابزار	 اين	 از	 بازویي:	  -3
استفاده	مي	شود	)تصوير123(.

4- پانتوگراف:	از	اين	ابزار	براي	اتصال	نورها	به	سقف	استوديو	
استفاده	مي	شود	)تصوير124(.

پانتوگراف  تصویر124 

  بازویی   تصویر123 

استفاده	از	پايه	هايي	مثل	پانتوگراف	و	بازويي،	امكان	استفاده	از	فضاي	كف	استوديو	را	فراهم	می	سازد	و	
به	دليل	اتصال	نورها	به	سقف	مانع	ضربه	خوردن	آنها	می	شود.		

توجه
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پایه هاي دوربین عکاسي

1- پایه صلیبي: اين	پايه	ها	بسيار	سنگين	هستند	و	صرفاً	در	
داخل	استوديو	استفاده	مي	شوند	)تصوير125(.

و	ضربه	خوردن	 آن	ها	 افتادن	 امكان	 بودن،	 دليل	سنگين	 به	
دوربين	عكاسي	بسيار	كم	است.	تغيير	ارتفاع	در	اين	سه	پايه	ها	

به	سرعت	انجام	مي	شود.
	2- سه پایه دوربین: از	ويژگي	هاي	اين	پايه،	قابليت	حمل	و	
نقل	است.	درحاليكه	تغيير	ارتفاع	آن	زمان	بر	است	)تصوير126(.

سه پایه صلیبی   تصویر125 سه پایه دوربین   تصویر126 
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سیم سینکرون   تصویر132 

نورسنج و فالش متر   تصویر127 کلوین متر   تصویر128 نورسنج دستی   تصویر129 

رادیو تریگرTTL، مدل با باطری   تصویر130 رادیو تریگر مدل برقی   تصویر131 

ابزار سنجش نور در استوديو

در	تصاوير	زير	ابزار	هاي	سنجش	نور	در	استوديو	را	مي	بينيد	كه	
قباًل	با	نام	آن	ها	آشنا	شده	ايد	در	ادامه	مطالب	با	كاركرد	برخی	

از	آن	ها		آشنا	خواهيد	شد	)تصاوير127	تا	129(.

ابزار هاي اتصال فالش ها  به دوربین عکاسي
دوربين	 اتصال	 ابزارهاي	 از	 تريگر	 راديو	 و	 الكترونيک	 چشم	
عكاسي	به	فالش	استوديويي	هستند	)تصاوير	130	تا	132(.
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)Radio Trigger (رادیو تریگر
با	 اتصال	دوربين	 امكان	 است	كه	 ابزار	وسيله	اي	 اين	 	 	
فراهم	 راديويي	 امواج	 طريق	 از	 را،	 استوديويي	 فالش	

مي	كند	)تصوير133(.
درتصاوير	شماره	134	تا	138	چگونگي	نصب	اين	ابزار	

به	دوربين	و	فالش	را	مالحظه	مي	كنيد.

  تصویر133 

اتصال گیرنده رادیو تریگر به برق در مدل های برقی   تصویر134 اتصال ریموت فرستنده به دوربین   تصویر135 
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پایان مرحله اتصال   تصویر138 

اتصال سیم سینکرون رادیوتریگر به فالش   تصویر136  اتصال کابل گیرنده به فالش   تصویر137 
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راديويي	 متفاوت	 كانال	هاي	 داراي	 راديوتريگر	ها	 از	 بعضي	
هستند	كه	از	اختالل	همزمان		چند	راديوتريگر،		در	فضای	
و	 درگيرنده	 بايد	 كانال	ها	 اين	 مي	كنند.	 جلوگيري	 استوديو	

فرستنده	راديوتريگر	يكسان	باشد	)تصوير139(.

از	چشم	الكترونيک	يا	سنسور	هاي	حساس	به	نوري	كه	بر	روي	
فالش	ها	قرار	گرفته	است،	براي	اتصال	بين	فالش	ها	استفاده	

مي	شود	)تصوير140(.

1-	بهتر	است	مهم	ترين	و	قوي	ترين	
منبع	نوری	را	براي	نور	اصلي	و	اتصال	
آن	به	دوربين	انتخاب	كنيد،	زيرا	نور	
در	 سنسور	 تحريک	 سبب	 آن	 قوي	

ديگر	فالش	ها	خواهد	شد.
2-	در	صورتي	كه	يک	يا	چند	فالش	
اندكي	 با	 همزمان	تخليه	نمي	شوند،	
جابجا	كردن	نورها،	سنسور	ها	را	در	

مسير	نور	اصلي	قرار	دهيد.

توجه

   تصویر139 

   تصویر140 
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عوامل تاثير گذار در پرتره

به	عكس	هاي	زير	نگاه	كنيد	)تصاوير141	تا144(.

   تصویر143    تصویر144 

   تصویر142    تصویر141 
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نوع	 و	 جزئيات	 به	 توجه	 تركيب	بندي،	 در	 تنوع	 كنيد	 دقت	
پديد	 سبب	 قبل	 صفحه	 عكس	هاي	 از	 يک	 هر	 نورپردازي	

آمدن	پرتره	هاي	زيبا	و	متفاوتي	شده	است.
بيان	هدف	 در	 لنز	 انتخاب	 كنيد.	 نگاه	 پرتره	شماره143	 به	

عكس،	نقش	به	سزايي	دارد.
در	 عكس،	 ديد	 زاويۀ	 انتخاب	 نوع	 	144 شمارة	 درعكس	

تأثيرگذاري	پرتره	موثر	بوده	است.
موضوع،	 روي	 بر	 نورپردازي	 با	 عكاس	 تأكيد	 	145 در	عكس	

پديدآورنده	تصويري	زيبا	و	متفاوت	شده	است.
در	 بصری	 عناصر	 تركيب	بندي	 به	 توجه	 و	 جزئيات	 در	 دقت	
لحاظ	 به	 پرتره	 شدن	 بهتر	 هر	چه	 به	 مي	تواند	 پرتره،	 يک	

زيبايي	شناسي	كمک	كند	)تصوير146(.

با	توجه	به	مطالب	فوق	آيا	مي	توانيد	عكس	هايي	را	از	طريق	فضاي	مجازي	و	...	جمع	آوري	كنيد	كه	در	
آن،	از	روش	هاي	نام	برده	شده	استفاده	هاي	مطلوبي	شده	باشد؟	عكس	ها	را	با	خود	به	كارگاه	بياوريد	و	

دربارة	آن	صحبت	كنيد.

فعالیت کارگاهی

   تصویر145    تصویر146
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نورپردازي

براي	شروع	نورپردازي،	نخست	بايد	جايگاه	و	نقش	هر	كدام	از	
نورها	را	كه	در	هنگام	نورپردازي	استفاده	مي	شوند		مشخص	

كنيد	)تصوير	147(.
اين	وظايف	عبارتند	از:	

نور	اصلي )Key Light(: نور	اصلی	وظيفه	روشن	كردن	موضوع	
را	برعهده	دارد	و	بيان	گر	هدف	ما	از	ثبت	پرتره	است.

نور	پركننده )Fill Light(:	نور	پركننده	برای	كمک	به	نور	اصلی	
و	پركردن	سايه	ها	استفاده	می	شود.

نور	پس	زمينه )Background Light(: اين	نور	برای	پركردن	
پس	زمينه	استفاده	می	شود.

نور	سر	)Head Light(: اين	نور	برای	روشن	كردن	سر	و	مو	در	
پرتره	استفاده	می	شود.

   تصویر147 

KEY LIGHT
CAMERA

FILL LIGHT

BACK GROUND
LIGHT 
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نورهاي پركاربرد در نورپردازي چهره

1- نور متقارن
صورت	 به	 نوری	 منبع	 دو	 شيوه،	 اين	 در	
مايل	به	چهره	فرد	تابيده	می	شود	و	هركدام	
از	نورها،	سايه	به	وجود	آمده	از	يكديگر	را	
خنثی	می	كنند	و	به	دليل	نبود	سايه،	چهره	
از	 می	كند.	 پيدا	 بعد	 بدون	 و	 تخت	 حالت	
اين	شيوه	در	عكاسی	پرسنلی	نيز	استفاده	

می	شود	)تصوير148(.

	با	توجه	به	شيوه	نورپردازی	تخت	عكس	هايی	از	هم	كالسی	های	خود	در	كارگاه	هنرستان	تهيه	كنيد.
فعالیت کارگاهی

   تصویر148 
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 )Split Lighting( 2- نور نیم کننده
در	اين	نوع	نورپردازی،	يک	جهت	چهره	به	وسيله	يک	منبع	نوری	روشن	

می	شود	و	سايه	ای	سمت	ديگر	چهره	تشكيل	می	شود	)تصوير149(

با	هماهنگي	هنرآموز	خود	نسبت	به	گرفتن	يک	پرتره	با	نورپردازي	نيم		كننده	اقدام	كنيد.
فعالیت کارگاهی

   تصویر149 
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)Butterfly Lighting( 3- نور پروانه اي
در	اين	نوع	نورپردازي،	يک	منبع	نور	از	پشت	
دوربين	عكاسی	به	صورت	مستقيم	با	ارتفاعی	
كه	سبب	پديد	آمدن	سايه	نوك	بينی	بر	روی	
پشت	لب	شود،	تنظيم	كنيد.	دقت	كنيد	كه	
سايه	بينی	نبايد	به	لب	ها	برسد	)تصوير150(.

با	انتخاب	چند	چهره	متفاوت،	اقدام	به	عكاسی	پرتره		با	نورپردازي	كنيد	و	نتيجه	را	به	كارگاه	بياوريد	و	
با	هم	مقايسه	كنيد.	نورپردازي	در	اين	افراد	در	چه	ارتفاعی	به	وجود	آمده	است؟

فعالیت کارگاهی

   تصویر150 

Butterfly LightingButterfly Lighting
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 )Loop Lighting( 4- نور حلقه اي
در	اين	نوع	نورپردازي،	يک	منبع	نوری	به	صورت	مايل	با	اندكی	
ارتفاع	نسبت	به	سر	مدل،	به	صورت	او	تابيده	می	شود	به	شكلی	كه	
سايه	نوك	بينی	به	سمت	مخالف	جهت	نور	متمايل	شود	و	تشكيل	

يک	دايره	كوچک	را	بدهد	)تصوير151(.

	-	با	استفاده	از	نور	سخت	و	نور	نرم	دو	پرتره	با	نورپردازي		حلقه	اي	تهيه	و	نتيجه	را	در	كالس	با	همديگر	
مقايسه	كنيد.

فعالیت کارگاهی

   تصویر151 
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 )Rembrandt lighting( 5- نور رامبراند
نام	 همين	 به	 نقاشي	 توسط	 بار	 اولين	 كه	 نور	 اين	
معروف	ترين	 از	 يكي	 شد،	 استفاده	 كارهايش	 در	
از	يک	 نورپردازي	هاي	پرتره	است	كه	عبارت	است:	
نور	اُريب	با	ارتفاع	45	تا	70	درجه	كه	در	آن	به	غير	از	
روشن	شدن	نيمي	از	صورت،	مثلثي	از	نور	روي	گونۀ	

مخالف	جهت	نور	شكل	مي	گيرد	)تصوير152(.

دو	پرتره	با	نور	رامبراند		عكاسی	كنيد	كه	در	يكي	از	آن	ها	از	نور	نرم	و	در	ديگري	از	نور	سخت	به	عنوان	
نور	اصلي	استفاده	شده	باشد.

فعالیت کارگاهی

   تصویر152 
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)Broad lighting( 6- نورگسترده
در	اين	نورپردازي،	سر	مدل	اندكي	به	سمت	دوربين	
مي	چرخد	و	قسمت	بيشتري	از	چهره		در	مقابل	
نور	قرار	مي	گيرد	و	اين	نور	سبب	مي	شود	كه	چهره	

فرد	گسترده	تر	و		پرتر	ديده	شود	)تصوير153(.

	دو	مدل	با	صورت	هاي	كشيده	و	گرد	انتخاب	كنيد.	از	هر	دو	نفر	با	نور	گسترده	عكاسي	كنيد	و	نتيجه	
را		در	كارگاه	با	هم	مقايسه	كنيد.

فعالیت کارگاهی

   تصویر153 
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  )Short Lighting( 7- نور باریک
در	نورپردازي	باريک	برخالف	نور	گسترده،	
آن	قسمت	از	چهره	كه	به	سمت	دوربين	
چرخيده	است	)سمت	گسترده(	در	سايه	

قرار	مي	گيرد	)تصوير154(.

	از	يک	فرد	بوسيله	نور	گسترده	و	كوتاه	عكس	پرتره	تهيه	كنيد	و	نتيجه	را	در	كالس	با	هم	مقايسه	كنيد.
فعالیت کارگاهی

البته	الزم	به	ذكر	است	كه	برای	پركردن	سايه	ها	در	تمامی	شيوه	های	مختلف	نورپردازی	می	توانيد	از	
انعكاس	دهنده	يا	منابع	نوری	بسته	به	نياز	نوری	پرتره	خود	استفاده	كنيد.

توجه

   تصویر154 
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شروع به كار در استوديو

آيا	با	فضاي	يک	استوديو	آشنايي	داريد؟
اندازه	يک	استوديوي	استاندارد	براي	پرتره	چه	مقدار	است؟

اندازه	يک	استوديو	نسبت	به	شرايط	و	نوع	كاري	كه	در	آن	
انجام	مي	شود،	متفاوت	است.	بنابراين	استوديويي	كه	در	آن	

در	شكل	زير	طرح	يک	استوديوي	پرتره	و	محل	قرارگيري	ابزار	
موجود	در	استوديو	را	مي	بينيد	)تصوير157(.

A:	دوربين	عكاسی
B:	نورهای	استوديويی

C:	مدل
D:	پس	زمينه

عكاسي	پرتره	انجام	مي	شود	مي	تواند	در	ابعاد	كوچک،	متوسط	
يا	در	فضايي	بزرگ	طراحي	و	تجهيز	شود.	قباًل	با	اين	فضاي	
عكاسي	در	عكاسي	پرسنلي	آشنا	شده	و	با	ابزار	و	تجهيزات	

موجود	در	آن	كار	كرده	ايد	)تصاوير155	و	156(.

   تصویر155    تصویر156 

  تصویر157 
A: دوربین عکاسی
B: نورهای استودیویی
C: مدل
D: پس زمینه
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حالت دهي به مدل
در	حالت	دهي	به	مدل	به	دو	قسمت	سر	و	بدن	وي	بايد	توجه	كرد.	چهره	فرد	و	فرم	

بدن	او	دو	عامل	بسيار	مهم	در	تعيين	حالت	مدل	براي	عكاسي	پرتره	است.	
به	عكس	هاي	پرتره	نگاه	كنيد	)تصاوير158	تا	160(.

تنوع	حالت		مدل	ها	در	اين	عكس	ها	مي	تواند	به	بيان	متفاوت	
شخصيت،	احساسات	و	حتي	كاربرد	آن	ها	تأثير	بگذارد.

شامل	 عكاسي،	 دوربين	 به	 نسبت	 كادر	 در	 چهره	 قرارگيري	
موارد	زير	است.

1- تمام رخ:	چهره	روبه	روي	دوربين	)تصوير161(.
2- 7/8 رخ :	سر	به	گونه	اي	چرخيده	مي	شود	كه	در	كادر	

يكي	از	گوش	ها	نسبت	به	تمام	رخ	ديده	نمي	شود	)تصوير162(.
3- 3/4 رخ:	در	اين	حالت	يک	نيم	رخ	حد	فاصل	گونه	تا	بيني	

در	رخ	مقابل	ديده	مي	شود.		)تصوير163(.
4- نیم رخ:	در	اين	حالت	صرفاً	نيمي	از	صورت	در	كار	ديده	

مي	شود	)تصوير164(.

   تصویر158    تصویر159    تصویر160 

   تصویر164    تصویر163    تصویر162    تصویر161 
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مدل،	 به	 حالت	دهي	 نكات	 ديگر	 از	
توجه	به	چشم	ها	و	َسمِت	نگاه	مدل	
حد	 از	 بيش	 شدن	 مشخص	 است.	
سفيدي	چشم	از	مواردي	است	كه	در	
حالت	دادن	به	مدل	عكاسي	مناسب	

نيست	)تصاوير165	و	166(.

به	 موها،	 به	 خاصي	 نور	 اختصاص	
مي	كند	 كمک	 پرتره	 هدف	 بيان	

)تصاوير167	و	168(.

	از	يک	مدل	در	هر	چهار	حالت	مختلف	)تمام	رخ،	7/8	رخ،	3/4	رخ	و	نيم	رخ(	عكاسي	و	نتيجه	را	با	خود	
به	كالس	بياوريد.

فعالیت کارگاهی

حالت نامناسب چشم   تصویر165 

پرتره بدون نور مو   تصویر167 

حالت مناسب چشم   تصویر166 

پرتره با نور مو   تصویر168 
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به	حالت	سر	و	شانه	هم	بايد	توجه	ويژه	اي	داشت،	زياد	جلو	بودن	يا	عقب	بودن	سر،	
افتادگي	شانه	ها	يا	بيش	از	حد	باال	بودن	آن	ها	نيز	به	زيبايي	عكس	لطمه	مي	زند.

در	بيشتر	مواقع	وضعيت	عادي	افراد	با	اندكي	خالقيت	به	حالت	خوبي	براي	عكاسي	
تبديل	مي	شود.

وضعيت	دست	ها	با	توجه	به	نوع	شخصيت،	فرم	بدن	و	پيام	موجود	در	عكس	مي	تواند	
در	حالت	هاي	مختلفي	استفاده	شود	)تصاوير169	تا	172(.

  تصویر169 

  تصویر171 

  تصویر170 

  تصویر172 
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براي	انتقال	مفهوم	حالت	به	مدل	از	گفتن	فرم،	پرهيز	كنيد	و	سعي	كنيد	به	مدل	نشان	دهيد	كه	چگونه	
حالت	بگيرد.	براي	رسيدن	به	اين	وضعيت	مي	توانيد	هم	به	مدل	نمونه	عكس	نشان	دهيد	و	يا	حالتي	را	

كه	بايد	بگيرد	در	مقابل	او	اجرا	كنيد.

براي	شروع	به	كار	بهتر	است	كه	قبل	از	عكاسي،	نسبت	به	موضوع	و	كاربرد	پرتره	طرحي	از	محل	
قرارگيري	نورها،	حالت	مدل،	كادربندي	و	حتي	عناصري	كه	در	عكس	در	صورت	لزوم	استفاده	مي	كنيد	

آماده	كنيد.	الزم	به	ذكر	است	كه	اين	طرح	مي	تواند	با	خطوطي	بسيار	ساده	تهيه	شود.	

استفاده	از	طرح	هايي	از	اين	نوع	به	شما	كمک	مي	كنند	كه	در	زمان	عكاسي	هم	صرفه	جويي	كنيد	و	
هم	برنامه	اي	از	پيش	تعيين	شده	براي	حالت	دهي	به	مدل	و	نورپردازي	وی	داشته	باشيد.

توجه

توجه

عکاسی در حالت ژست دادن   تصویر173 

  تصویر175   تصویر174 



248

تنظیم دوربین
به	ياد	داشته	باشيد	كه	هميشه	قبل	
گرفتن	 و	 نورپردازي	 به	 شروع	 از	
عكس،	دوربين	خود	را	چک	كنيد.	

نقش ISO در عکس پرتره
به	دليل	قابل	كنترل	بودن	نور	در	
هميشه	 كه	 است	 بهتر	 استوديو،	
عكاسي	 براي	 پايين	 ايزو	هاي	 از	
پرتره	استفاده	كنيد	اين	امر	سبب	
كيفيت	 شما	 تصوير	 كه	 مي	شود	
باشد	)تصاوير176	 داشته	 باالتری	

و	177(.

RAW استفاده از فرمت
اهميت	 و	 نقش	 به	 اينجا	 تا	
استفاده	از	فايلRAW	در	عكاسي	
پی	برده	ايد.	باز	هم	توصيه	مي	شود	
براي	بهتر	شدن	نتيجه	عكاسي	از	
فايل	RAW	استفاده	شود.	عكس		
را	با	فايل	RAW	ثبت	و	در	فضاي	
نرم	افزار	مثل	فتوشاپ	يا	اليت	روم	
ويرايش	الزم	را	بر	روي	آن	انجام	

دهيد	)تصاوير178	و	179(.

ایزو باال   تصویر176 

خروجی JPEG   تصویر178 

ایزو پایین   تصویر177 

خروجی RAW   تصویر179 
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WB تنظیم
استفاده	 اصلي	 نور	 عنوان	 به	 استوديويي	 فالش	هاي	 از	 عكاسي	 هنگام	 در	 اگر	

مي	كنيد،	بهتر	است	كه	WB را	روي	فالش	تنظيم	كنيد	)تصاوير180	و	181(.
البته	در	صورتي	كه	از	فايلRAW	استفاده	مي	كنيد،	تنظيم	WB	مي	تواند	بعد	از	

عمل	عكاسي	در	محيط	نرم	افزار	انجام	شود	)تصوير182(.

تنظیم فالش به عنوان وایت باالنس   تصویر180 

پرتره با فالش)سمت راست(
 پرتره بدون فالش)سمت چپ(   تصویر181 

   تصویر182 



250

انتخاب لنز
انتخاب	لنز	در	عكاسي	پرتره،	به	كادري	كه	انتخاب	
مي	كنيد	بستگی	دارد.	ولي	عموماً	از	لنز	هاي	با	فاصله	
كانوني	بلند	و	نسبتاً	بلند	براي	عكاسي	پرتره	استفاده	
در	 اغراق	 عدم	 و	 تصوير	 جزئيات	 تفكيک	 مي	شود.	
پرسپكتيو	دليل	انتخاب	اين	نوع	لنز	ها	براي	عكاسي	
محيطی	 پرتره	 های	 عكس	 برای	 مي	باشد.	 پرتره	
استفاده	 كوتاه	تر	 كانونی	 فاصله	 با	 لنزهای	 از	 بيشتر	

می	شود	)تصاوير183	و184(.
البته	براي	شرايط	ويژه	و		پرتره	هاي	خالقانه	انتخاب	
فاصله	كانوني	لنز	با	عكاس	است	و	می	تواند	شامل	اين	

قواعد	و	قوانين	نباشد	)تصوير185(.

پرتره محیطی با لنز تله   تصویر183 

پرتره با لنز واید    تصویر184  پرتره با لنز تله   تصویر185 
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پرتره با لنز تله   تصویر186 
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پس	از	حالت	دهي	و	نورپردازي	مدل،	نوبت	به	عمل	نورسنجي	
ويژه	اي	 اهميت	 از	 عكاسي	 استوديوي	 در	 اين	عمل	 مي	رسد.	

برخوردار	است.	
براي	نورسنجي	در	استوديو،	اگر	از	نور	ممتد	استفاده	مي	كنيد،	
مي	توانيد	هم	از	نورسنج	دستي	و	هم	از	نورسنج	دوربين	عكاسي	

خود	استفاده	كنيد.	
چنانچه	اگر	از	نور	فالش	استوديويي	استفاده	مي	كنيد	نياز	به	

ابزاري	به	نام	فالش	متر	داريد.

نورسنج دستی و اجزاي آن: )تصاوير187	تا	189(

  تصویر187 

1-	كالهک	شيری
2-	صفحه	اطالعات

3-	حلقه	متحرك	برای	انتخاب	حالت	ها
4-	دكمه	روشن	و	خاموش

5-	دكمه	انتخاب	حالت	های	نورسنج
)ISO(حساسيت	6-
7-	دكمه	نورسنجی

   تصویر188 
نورسنج در حالت سنجش180 درجه 
برای چند منبع نوری همزمان

   تصویر189 
نورسنج در حالت سنجش نور
برای یک منبع نوری

1 7

3

2

6
4

5
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چگونگي کار با نورسنج دستی از طریق تصویر: )تصاوير190	تا	193(

اتصال نورسنج به فالش از راه سیم سینکرون: )تصاوير194	تا	196(

  تصویر190
سنجش نور ممتد

  تصویر191
سنجش ارزش نوری
)exposure value(

  تصویر192
سنجش نور فالش بدون 
دخالت سیم سینکرون

  تصویر193
سنجش نور فالش با اتصال 
سیم سینکرون

اتصال سیم سینکرون به نورسنج    تصویر195 اتصال سیم سینکرون به قالب    تصویر196 
 تصویر194 

سیم سینکرون و محل اتصال آن به نورسنج
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از	نورسنج	دستی	مي	توانيد	به	دو	روش1-	مستقيم	و	2-	انعكاسی،	براي	عمل	نورسنجي	استفاده	كنيد	)تصاوير197و198(.

نورسنجی با نورسنج دستی
با	توجه	به	شكل	هاي	زير	مي	توانيد	عمل	نورسنجی	را	انجام	دهيد	)تصاوير199	و200(.

با	توجه	به	شكل	هاي	باال	آيا	مي	توانيد	تفاوت	اين	دو	نوع	نورسنجي	را	بگوييد؟	............................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
در	كدام	يک	از	موارد	فوق	انعكاس	نور	محيط	بر	نورسنجي	تأثير	ندارد؟	.........................................................................................................

زير	نظر	هنرآموز	خود	از	هم	كالسي	هاي	خود	در	فضاي	
عكس	هاي	 از	 و	 كنيد.	 تهيه	 پرتره	 هنرستان	 استوديوي	

گرفته	شده	يک	آلبوم	تهيه	كنيد.

فعالیت کارگاهی

نورسنجی مستقیم   تصویر197 نورسنجی انعکاسی   تصویر198 

نورسنجی در فضای باز   تصویر199

نورسنجی در فضای بسته   تصویر200 
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گاهي	مي	توان	پرتره	ها	را	در	فضاي	غير	از	استوديو	و	در	فضاي	باز	گرفت.	به	نظر	شما	چه	تفاوت	هايي	بين	عكاسي	در	فضاي	بسته	
و	فضاي	باز	وجود	دارد؟	داليل	خود	را	يادداشت	كنيد:	.........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
از	ويژگی	های	عكاسي	در	فضاي	باز،	استفاده	از	نور	طبيعي	و	امكان	بهره	گيري	از	فضاي	طبيعي	بجاي	فضاي	بسته	استوديو	است.	

در	عكاسي	فضاي	باز،	نقش	پس	زمينه	ها	به	مراتب	اهميت	بيشتري	نسبت	به	عكاسي	در	استوديو	دارد	)تصاوير203و204(.

عكاسي پرتره در فضاي باز

به	تصاوير	زير	نگاه	كنيد	چه	مواردي	در	همۀ	آن	ها	مشترك	است؟

  تصویر203    تصویر204 

   تصویر201    تصویر202 
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امكان	استفاده	از	نورهاي	متنوع	طبيعي،	سبب	ايجاد	جلوه	اي	
ويژه	در	اينگونه	از	عكس	ها	مي	شود	)تصاوير205و206(.

مي	دانيد	كه	در	عكاسي	فضاي	باز،	امكان	نورپردازی	برای	
عكاس	محدودتر	می	شود.	كنترل	عكاس	بر	روي	فالش	هاي	
استوديويي،	به	عنوان	نور	اصلي	نسبت	به	نور	خورشيد،	در	
فضاي	باز	قابل	مقايسه	نيست.	از	همين	رو	عكاس	با	انتخاب	

فصل	و	زمان	مناسب	عكاسی،	آماده	انجام	كار	مي	شود
	)تصاوير207	تا	209(.

  تصویر205  تصویر206 

  تصویر207 

   تصویر209    تصویر208 

به	اين	نكته	توجه	داشته	باشيد	كه	در	هنگام	عكاسي	در	فضاي	باز،	استفاده	از	نورهاي	ماليم	و	سايه	هاي	نرم	صبح	
و	عصر	نسبت	به	نور	شديد	ظهر	با	سايه	هاي	شديد	توصيه	مي	شود	)تصاوير210	و	211(.

توجه
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باز،	اهميت	ويژه	ای	دارند.	 نيز	در	عكاسی	در	فضای	 فصل	ها	
نور	طبيعي	خورشيد	در	بعضي	از	فصل	ها	به	دليل	زاويه	تابش	
به	سمت	زمين،	ماليم	تر	)پاييز-	زمستان-	بهار(	و	در	بعضي	از	
فصل	ها،	عمودی	تر	)تابستان(	مي	تابد،	بنابراين	بايد	در	هنگام	

برنامه	ريزي	برای	عكاسی	در	فضاي	باز	مورد	توجه	قرارگيرند.

پرتره با نور مالیم   تصویر210 پرتره در نور شدید   تصویر211 

پرتره در تابستان   تصویر212 

پرتره در پاییز   تصویر213  پرتره در زمستان   تصویر214 
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»	هميشه	حق	با	مشتري	است.«،»	خدمت	به	مشتري	وظيفۀ	
ماست.«،	»	رضايت	مشتري	هدف	ماست.«	و	جمالتي	از	اين	

دست	را	شايد	زياد	شنيده	باشيد.
آيا	تاكنون	به	اين	جمالت	فكر	كرده	ايد؟	

وقتي	به	عنوان	يک	مشتري	اين	جمالت	را	مي	خوانيد،	چه	
تأثيري	در	شما	مي	گذارد؟

متوجه	 مي	دهيد،	 ارائه	 ديگران	 به	 را	 خدمتي	 كه	 زماني	 آيا	
مسئوليتي	كه	شامل	شما	در	قبال	مشتريان	مي	شود	هستيد؟
كداميک	از	روش	هاي	زير	در	ارتباط	با	مشتري،	سبب	رضايت	

او	مي	شود؟
امانت	داري،	احترام	 خوش		برخوردي،	منظم	بودن،	صداقت،	

به	حريم	شخصي	افراد.

آيا	شما	مي	توانيد	مواردي	را	به	روش	هاي	باال	اضافه	كنيد؟
............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................
روش	هاي	جلب	نظر	مشتري	تنها	در	عكاسي	»	پرتره«	كاربرد	
ندارد	بلكه	بهتر	است	در	همۀ	فعاليت	هاي	يک	عكاس	رعايت	
شوند؛	يک	ارتباط	مؤثر	در	فرايند	عكاسي	و	رعايت	قوانين	و	

قواعد	اين	شغل	از	ضروريات	ورود	به	محيط	حرفه	اي	است.

روش هاي ارتباط با مشتري در عكاسي پرتره

با	انتخاب	محل	های	مناسبی	مانند	پارك	يا	فضاهای	سبز	ديگر	در	شهر	خود،	پرتره	هايی	از	افراد	تهيه	و	
به	كالس	بياوريد.	در	پايان	كار	آلبومی	از	پرتره	های	خود	تهيه	كنيد.

فعالیت کارگاهی
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 	 آماده	كردن	مدل	براي	عكاسي 1

1 	 	 	انتخاب	صحنه	و	پس	زمينه 2

2 	 نورپردازي	و	نورسنجي	چهره 3

2 تهية	عكس	)عكس	برداري) 4

1 	 ويرايش	و	چاپ	عكس 5

2
شایستگی های غیرفنی،ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 

و نگرش:
		مسئوليت	پذيري،	درستكاري،	صداقت	و	امانت	داري

* ميانگين	نمرات

شرح کار:
1-	مهارت	عكاسي	از	پرتره	بزرگسال	با	استفاده	از	ابزار	حرفه	اي	و	رعايت	عناصر	و	سواد	بصري

2-	مهارت	اصالح	و	ويرايش	عكس	در	نرم	افزار	و	ارائه	آن

استاندارد عملکرد: 
تهية	عكس	از	چهره	افراد	بزرگسال	با	استفاده	از	ابزار	حرفه	اي	عكاسي	و	نورپردازي	در	محل	آتليه،	با	توجه	به	استانداردهاي	حرفه	اي	عكس	پرتره	
بزرگساالن:	داشتن	وضوح	و	جزئيات،	ثبت	فايل	با	فرمت	Raw،	رعايت	اصول	زيبايي	شناسي،	تنوع	در	كادربندي،	نورپردازي	و	پس	زمينه		قابل	

قبول	مشتري.
شاخص ها:

1-	انتخاب	پس	زمينه	مرتبط	با	شخصيت	و	ظاهر	فرد
2-	طراحي	نور	و	حالت	مرتبط	با	شخصيت	و	ظاهر	فرد

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:	زمان:	30دقيقه							مکان:	استوديو	عكاسي		

ابزار و تجهیزات:    
دوربين	SLR	،	لنز	فاصله	كانوني	بلند،	سه	پايه	،	لوازم	نورپردازي	)	ست	فالش	شامل	سه	شاخه	نور	و	پايه	ها	و	كاسه	و soft box و	snoot )،	رايانه،	
چاپگر،	لوازم	نورسنجي	)شامل	فالش	متر،	نورسنج)																																																																																																																																																																																																				

*		حداقل	ميانگين	نمرات	هنرجو	برای	قبولی	وكسب	شايستگی،2	می	باشد.

ارزشیابی شایستگی عکاسی پرتره



261

پودمان پنجم   عکاسی از کودک و نوجوان

پودمان 5

عکاسی کودک

هنرجويان	براي	انجام	برخي	از	فعاليت	هاي	هنري	به	عنوان	كمك	تكنسين،	بايد	بتوانند	از	كودک	
در	محيط	های	گوناگون	عكاسی	كنند.	اين	كار	به	ويژه	برای	طراحی	از	كودک	و	يا	كاربرد	آن	
در	تصويرسازی	نيز	بسيار	مفيد	و	مؤثر	بوده	و	عالوه	بر	پاسخگويی	به	سفارشات	كاری	در	اين	
زمينه،	شناخت	آنها	را	از	دنيای	كودک،	هم	در	عكاسی	و	هم	در	تصويرسازی	ارتقا	می	بخشد.
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در عکاسی از کودکان و نوجوانان، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

				هنرجويان	در	اين	واحد	يادگيري	مهارت		های	عكاسی	از	كودک	را	می	آموزند.	برای	انجام	اين	شايستگی،	شناخت	
كلی	از	كودک	و	روحيات	و	ويژگی	های	سنی	آن	ها	و	نيز	نوع	ارتباط	عكاس	با	كودكان	و	نوجوانان	اهميت	ويژه	ای	دارد.	
برای	آنكه	هنرجويان	بتوانند	نتايج	خوبی	در	اين	زمينه	شغلی	بدست	آورند،	عالوه	بر	ارزيابی	محيط	و	فضای	عكاسی،	نوع	

تعامل	با	كودک	و	به	كارگيری	فناوری	های	مرتبط	نيز،	ضروری	است.

				تهيه	تصوير	چهره	كودک	با	استفاده	از	لوازم	حرفه	اي	و	تخصصي	عكاسي	و	نورپردازي	بنا	به	سفارش	مشتري	و	متناسب	با	
و	 Raw،	وضوح	 با	فرمت	 فايل	 پرتره	كودكان	شامل:	ثبت	 استوديو	در	سايزهاي	مشخص	شده	 استانداردهاي	حرفه	اي.	در	مكان	
جزئيات،	رعايت	اصول	زيبايي	شناسي،	متناسب	با	دنيای	كودكانه،	تنوع	حالت	ها	و	كادربندي	ها	متناسب	با	شرايط	و	موضوع،	تنوع	

پس	زمينه	و	تنوع	رنگ.
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مقدمه

با	 تفاوت	زيادي	 از	نظر	تكنيك	عكاسي	 اگرچه	پرتره	كودک	
پرتره	بزرگسال	ندارد،	اما	به	دليل	ويژگي	هايي	كه	دنياي	كودک	
با	دنياي	بزرگسال	دارد.	در	اين	نوع	از	عكاسي	بايد	به	مواردي	
توجه	كرد	مانند:	رشد	جسمي،	روحي	و	فكري	كودک.	اينها	به	

آيا	در	نورپردازي	اين	دو	گونه	عكاسي	تفاوتي	مي	بينيد؟	در	نوع	
كادربندي	چطور؟

در	كادربندي	عكس	ها	به	چه	مواردي	توجه	شده	است؟

عكاس	كمك	مي	كند	تا	هر	چه	بيشتر	و	بهتر	در	ثبت	و	انتقال	
لحظات،	حاالت	و	احساسات	اين	دورة	سني	بهتر	عمل	كند.

به	عكس	هاي	زير	نگاه	كنيد	چه	تفاوت	ها	و	شباهت	هايي	در	اين	
عكس	ها	مي	بينيد.

   تصویر1 

   تصویر2 

از	آلبوم	خانوادگي	يا	اينترنت،	عكس	هايي	از	كودكان	و	بزرگساالن	جمع	آوري	كرده	آن	ها	را	به	كالس	
بياوريد	و	دربارة	تفاوت	ها	و	شباهت	هاي	آن	ها	با	يكديگر	صحبت	كنيد.

فعالیت کارگاهی
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-		عكس	هاي	خود	را	در	سنين	مختلف	)	از	تولد	تا	15	سالگي)	انتخاب	و	بررسي	كنيد	كه	در	كداميك	
از	سال	هاي	زندگي،	عكس	بهتري	از	شما	گرفته	شده	است.	عكس	ها	را	با	مطالب	بررسي	شده	به	كالس	
بياوريد	و	با	يكديگر	مقايسه	كنيد.	جدولي	تهيه	كرده	و	موارد	اشتراک	را	در	آن	مشخص	كنيد.	)در	اين	
جدول	به	مواردي	مانند	زمان	عكس،	سن	شما	در	عكس،	فضاي	داخلي،	استوديو	يا	فضاي	باز،	مناسبت	

عكس	و	...	توجه	كنيد.)
-	به	عكس	هايي	كه	در	دوران	كودكي	از	شما	گرفته	شده	است،	دقت	كنيد.	خصوصيات	عكس	هاي	خود	

را	با	ديگر	همكالسي	هاي	خود	بررسي	كنيد.	

فعالیت کارگاهی

مهمترين	ويژگي	كه	سبب	مي	شود	پرتره	كودک	از	بزرگسال	
جدا	شود	چيست؟

مهمترين	عامل	تفاوت	اين	دو	گروه	)كودک	و	نوجوان)	سن	
آن	هاست.	به	همين	دليل	رويكرد	و	نوع	تعامل	عكاس	با	اين	دو	
گروه	سني	هنگام	عكاسي	بايد	متفاوت	باشد.	پرتره	در	كودک	از	

زمان	به	دنيا	آمدن	تا	سن	15	سالگي	را	شامل	مي	شود.

يكي	از	مهم	ترين	عواملي	كه	بايد	در	عكاسي	كودک	به	آن	توجه	
زمان	 به	 توجه	 است.	 عكاسي	 براي	 كودک	 كردن	 آماده	 كرد،	
ما	كمك	مي	كند	 به	 نظر	گرفتن	حالت	كودک،	 با	در	 عكاسي	
ثبت	 عكس	 در	 را	 كودک	 حس	 طبيعي	ترين	 و	 بهترين	 كه	

كنيم	)تصوير5).

   تصویر4    تصویر3 

كودک	خسته	يا	خواب	آلود	براي	عكاسي	و	گرفتن	حس	خوب	مناسب	نيستند.	
نکته
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کودک در حالت مناسب   تصویر6  کودک در حالت مناسب   تصویر7 

کودک در حالت نامناسب   تصویر5 
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كمك به انتقال حس آرامش به كودك

حس	 انتقال	 برای	 شيوه	 دو	 از	 می	توان	 عكاسی	 هنگام	
آرامش	به	كودک	استفاده	كرد:

	1-	ايجاد	فضاي	دلنشين	براي	كودک
	2-	استفاده	از	ابزارهاي	بازي	كه	براي	كودک	آشناست.

ايجاد	حس	 به	 استوديو،	 در	 يا	 عكس	 در	 والدين	 حضور	
آرامش	براي	كودكان	به	ويژه	در		سنين	1	تا	5	سال	كمك	
از	 متفاوت	 حالت	هاي	 گرفتن	 در	 شيوه	 همين	 مي	كند.	

كودكان	مفيد	است	)تصاوير10و11).

يكي	از	مناسب	ترين	حالت	هاي	عكاسی	از	نوزادان،	عكاسي	در	حالت	خواب	است	كه	ويژگي	اين	گروه	سني	
است.

توجه

   تصویر8 

   تصویر11    تصویر10 

   تصویر9 
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حس دادن يا حالت دهي به كودكان

عموماً	كودكان	در	گرفتن	حالت	و	احساسات	شبيه	بزرگساالن	
نيستند.	استفاده	از	واژه	هايي	مانند	قشنگ	ايستادن،	شاد	نگاه	
كردن	و	خنديدن،	براي	كودكان	كمكي	به	گرفتن	حالت	هاي	

مناسب	از	جانب	ايشان	نمي	كند	)تصاوير	12و13).

   تصویر13    تصویر12 
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   تصویر14    تصویر15 

دادن	 حالت	 يا	 و	 احساسي	 عكس	 گرفتن	 رو	 همين	 از	
به	صورت	 مناسب	عكاسي،	 لحظة	 به	 براي	رسيدن	 كودک،	
عكاسي	 به	 زيادي	 كمك	 شده	 هدايت	 و	 مستقيم	 غير	

مي	كند	)تصاوير14و15).
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يكي	از	راه	هاي	رسيدن	به	اين	مهم	استفاده	از	والدين	كودک	
است.	كودكان	به	راحتي	از	والدين	خود	الگو	مي	گيرند.	كافي	
است	حالتي	را	كه	از	كودک	انتظار	داريد	با	كمك	يكي	از	والدين	
در	مقابل	كودک	اجرا	شود،	تا	كودک	نيز	به	تبعيت	از	والدين	
خود	آن	كار	را	تقليد	كند	و	شما	هم	يك	زمان	مناسب	براي	

شكار	لحظه	داشته	باشيد.

   تصویر16    تصویر17 

-	با	مراجعه	به	سايت	هاي	اينترنتي،	10	عكس	از	كودكان	كه	در	شرايط	خاصي	شكار	شده	اند	انتخاب	و	
با	خود	به	كالس	بياوريد.	با	عكس	هاي	دوستان	خود	مقايسه	كنيد	و	برترين	عكس	ها	را	با	داليل	انتخاب	

آن	ها	مشخص	كنيد.
-	از	يك	كودک	در	فضاي	باز	عكاسي	كنيد.	برای	حالت	دادن	از	والدين	كودک	كمك	بگيريد.	عكس	ها	را	

به	كالس	بياوريد	و	با	هم	كالسي	ها	و	راهنمايي	هنرآموز	خود	دربارة	عكس	ها	صحبت	كنيد.

فعالیت کارگاهی
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-		به	كودک	اجازه	دهيد	كه	زمان	كوتاهي	را	در	استوديوي	عكاسي	بگذراند.	اين	امر	كمك	مي	كند	كه	
كودک	با	فضاي	استوديو	آشنا	شده	و	احساس	غريبي	نكند.

-		كودكان	معموالً	نسبت	به	اجسام	و	مكان	هاي	جديد	كنجكاو	ند.	با	احتياط	و	به	آرامي	به	آن	ها	اجازه	
دهيد	كه	با	محيط	استوديو	و	ابزار	آن	آشنا	شوند.

-		استفاده	از	رنگ	ها	و	پس	زمينه	هاي	شاد،	به	ارتباط	بهتر	كودک	با	محيط	استوديو	كمك	بيشتري	
مي	كند	)تصاوير18و19).

-	در	مورد	كودكان	با	سنين	باالتر	)10	سال	به	باال)	از	عواملي	كه	براي	آن	ها	جالب	بوده	و	به	حس	و	
حال	و	دنياي	آن	ها	نزديك	تر	است	استفاده	كنيد	)تصاوير20و21).

توجه

   تصویر19    تصویر18 

   تصویر21    تصویر20 
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-	استفاده	از	ابزارهاي	صحنه	يا	پس	زمينه	با	توجه	به	سن	كودكان،	به	عكاس	كمك	می	كند	تا	بتواند	به	
بهترين	نحو	عكس	را	ثبت	كنيد	)تصاوير22تا	25).

آيا	شما	مي	توانيد	نكاتي	به	اين	مجموعه	اضافه	كنيد؟	آن	ها	را	در	كالس	ارائه	كنيد.

با	مراجعه	به	عكاسي	در	محله	يا	شهر	خود،	گزارشي	از	چگونگي	عملكرد	عكاسان	در	مواجهه	با	كودكان	
و	عكاسي	از	آن	ها	تهيه	و	نتيجه	را	در	كارگاه	بررسي	كنيد.

جست وجو

   تصویر22 

   تصویر24 

   تصویر23 

   تصویر25 
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انتخاب ابزار صحنه

1- ویژگي هاي سني کودک
به	عكس	هاي	زير	توجه	كنيد.	چه	عواملي	سبب	تفاوت	و	شباهت	

در	عكس	هاي	زير	مي	شود؟	نظرات	خود	را	يادداشت	كنيد:
.................................................................................................. شباهت:	
...................................................................................................................
..................................................................................................... تفاوت:	
...................................................................................................................

آيا	جنسيت	كودک	در	انتخاب	لوازم	صحنه	تأثيرگذار	است؟
   تصویر26 

   تصویر28    تصویر27 
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2- ابزارهای مشوق بازی کودک

به	نظر	شما	كداميك	برای	انتخاب	ابزار	صحنه	در	عكاسی	از	كودک	متفاوت	است؟

انتخاب ابزار صحنه

   تصویر36 

   تصویر33 

   تصویر30 

   تصویر35 

   تصویر32 

   تصویر29 

   تصویر34 

   تصویر31 

   تصویر28 
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3- ویژگي هاي فرهنگي و بومي کودک
اين	ويژگي	ها	كه	شامل	لباس،	ابزار	و	محيط	خاص	فرهنگي	
و	بومي	كودكان	مي	شود،	كمك	به	جذابيت	و	خاص		بودن	

عكس	ها	مي	كند	)تصاوير37و38).

بعضی	از	ابزارهای	صحنه	را	می	توان	هم	برای	دختران	و	هم	برای	پسران	استفاده	كرد.
توجه

   تصویر38    تصویر37 
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در	اين	زمينه	حتي	مي	توان	از	نماد	هاي	مخصوص	شغلي	نيز	استفاده	كرد	)تصاوير39	تا	43).

آيا	شما	مي	توانيد	نمونه	هاي	ديگري	مثال	بزنيد؟

   تصویر39 

   تصویر43    تصویر42 

   تصویر41    تصویر40 
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-	فهرستي	از	ويژگي	هاي	فرهنگي	و	بومي	منطقه	خود	تهيه	كنيد	و	مشخص	كنيد	كه	از	كداميك	
مي	توان	در	عكاسي	كودک	استفاده	كرد.	

-	به	كمك	هنرآموز	خود	عكس	هايي	با	نشانه	هاي	فرهنگ	بومي،	از	كودكان	تهيه	كنيد.

-	با	مراجعه	به	آرشيو	و	يا	فضاي	اينترنت،	5	عكس	كه	از	نظر	شما	داراي	كادربندي	خوبي	هستند	را	
انتخاب	و	به	كالس	بياوريد	و	در	اختيار	دوستان	خود	قرار	دهيد	و	از	آن	ها	بخواهيد	كه	نظر	خود	را	دربارة	

اين	عكس	ها	بيان	كنند.

فعالیت کارگاهی

فعالیت کارگاهی

كادر بندي در عكاسي كودك

	كادربندي	عكاسي	كودک	تفاوت	چنداني	با	ديگر	شاخه	هاي	
عكاسي	پرتره	نداشته	و	مانند	آن	ها	انجام	مي	شود.

برخي	از	نكات	مهم	دربارة	كادربندي:
- حذف فضاي اضافي 

و	 كنيد.	 استفاده	 ثبت	عكس	 براي	 كادر	 تمام	 از	 كنيد	 سعي	
فضای	اضافی	را	از	عكس	حذف	كنيد	)تصاوير44	و45).

حذف فضای اضافی در کادر   تصویر44   وجود فضای اضافی در کادر  تصویر45 
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- انتخاب زاویۀ دید
براي	عكاسي	از	كودک،	عموماً	زاوية	ديد	هم	سطح	با	كودک	

توصيه	مي	شود	)تصاوير46و47).

نبايد	از	زاوية	ديدهاي	خاص	و	خالقانه	
	غافل	شويم.

توجه

كادر بندي در عكاسي كودك

زاویه دید از پایین   تصویر46 زاویه دید هم سطح   تصویر47 

   تصویر48 

   تصویر49 
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-	عكس	هايي	با	زاوية	ديد	خاص	و	خالقانه	از	اينترنت،	با	موضوع	كودک	تهيه	و	با	خود	به	كالس	بياوريد	
و	دربارة	آن	ها	صحبت	كنيد.

-	به	پارک	محل	زندگي	خود	برويد	و	با	اجازه	گرفتن	از	والدين	كودكان	از	آن	ها	عكس	هايي	در	حال	بازي	
با	زواياي	خاص	بگيريد	و	در	كالس	ارائه	دهيد.

فعالیت کارگاهی

- انتخاب کادر عمودي و افقي متناسب با موضوع

به	عكس	هاي	باال	دقت	كنيد	به	نظر	شما	كداميك	از	كادرها	صحيح	گرفته	شده	اند؟	سعي	كنيد	كه	كادر	
خود	را	با	توجه	به	موضوع	و	عناصر	موجود	در	عكس،	انتخاب	كنيد	)تصاوير50	تا	53).

   تصویر50 

   تصویر52 

   تصویر51 

   تصویر53 



279

پودمان پنجم   عکاسی از کودک و نوجوان

- خالقیت در کادر 
هرگز	از	خالقيت	در	كادربندي	غافل	نشويد.	توجه	به	اين	موضوع	به	
متفاوت	شدن	عكس	هاي	شما	در	مقايسه	با	عكس	هاي	مشابه	كمك	

مي	كند.
به	عكس	هاي54	و	5	5	نگاه	كنيد.كداميك	داراي	خالقيت	در	كادربندي	

هستند؟

   تصویر55 

   تصویر54 
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-	با	جست	و	جو	در	فضاي	اينترنت،	عكس	كودكی	را	كه	در	آن	از	كادربندي	متفاوت	و	خالقانه	استفاده	
شده	را	انتخاب	و	با	خود	به	كالس	بياوريد	و	داليل	خود	را	بيان	كنيد.

-	با	هماهنگي	اولياي	مدرسه	و	هنرآموز	خود،	كودكي	را	به	كالس	بياوريد	و	از	وي	عكاسي	كنيد.	سعي	
كنيد	از	شيوه	هايي	كه	براي	كادربندي	خالقانه	در	عكس	هاي	جمع	آوري	شده	در	تمرين	قبلي	ديده	ايد	

عكاسي	كنيد.

فعالیت کارگاهی

یا  شلوغ  پس زمینه هاي  از  پرهیز   -
کنترل نشده 

پس	زمينه	هاي	 در	 كودک	 عكس	 گرفتن	 از	
كنيد.	 پرهيز	 نشده	 كنترل	 عناصر	 با	 شلوغ	
وجود	اين	عناصر،	تمركز	بيننده	را	كم	كرده	

و	از	زيبايي	عكس	شما	مي	كاهد.
از	اين	 به	اين	عكس	ها	نگاه	كنيد	كداميك	
عكس	ها	از	نظر	شما	داراي	پس	زمينه	بهتري	

است؟	)تصاوير56	و57)

   تصویر56 

   تصویر57 
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-	چند	عكس	با	پس	زمينه	شلوغ	و	عناصر	زياد	از	كودک	تهيه	كنيد.
اين	عكس	ها	را	در	فتوشاپ	ويرايش	كنيد	و	به	حذف	و	يا	محو	كردن	عناصر	مزاحم	بپردازيد	و	نتيجه	را	

در	كالس	به	نمايش	بگذاريد.

فعالیت کارگاهی

به	نظر	شما	كدام	راه	حل	بهتر	است؟
1-	حذف	عناصر	مزاحم	در	هنگام	عكاسي

2-	حذف	عناصر	مزاحم	بعد	از	عكاسي	و	در	محيط	توسط	نرم	افزارهاي	ويرايش

	داليل	خود	را	يادداشت	كنيد.	....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

جست و جو

عکس در فضای نرم افزار فتوشاپ   تصویر59 

 تصویر60 
عکس پس از ویرایش  

 تصویر58 
عکس پیش از ویرایش  
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- ثبت لحظه اي احساسي یا فعالیت هاي خاص کودک 
از	 يا	عكاسي	 و	 لحظات	 ثبت	 و	 بودن	عكاس	در	شكار	 سريع	
فعاليت	هاي	خاص	كودک،	از	اهميت	ويژه	اي	برخوردار	است.	به	
ياد	داشته	باشيد	كه	اين	حالت	ها	معموالً	در	كودكان	ناخودآگاه	
و	لحظه	اي	رخ	مي	دهد	و	امكان	تكرار	آن	وجود	ندارد	و	يا	بسيار	

نادر	است.	بنابراين	در	عكاسي	از	اين	لحظات	سريع	باشيد.
به	تصاوير61	تا	63	نگاه	كنيد	و	به	پرسش	ها	پاسخ	دهيد:

1-	آيا	شما	هم	مي	توانيد	نمونه	اي	از	اين	نوع	عكس	ها	را	ثبت	
كنيد؟	بهترين	مكاني	كه	مي	توانيد	در	اين	زمينه	تمرين	كنيد	

كجاست؟	................................................................................................

...................................................................................................................
....................................................................................................

يا	 بازي	 كه	كودكان	درحال	 مكان	هايي	 در	 براي	عكاسي	 	-2
فعاليت	هستند	چه	الزاماتي	را	بايد	رعايت	كرد؟	......................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

از	كودكان	در	 با	داشتن	معرفي	نامه	و	هماهنگي	هنرستان	خود	به	يك	مهدكودک	برويد	و	در	آنجا	
بياوريد	و	دركارگاه	نصب	كنيد	و	دربارة	آن	ها	 را	به	كالس	 نتيجه	 حالت	هاي	مختلف	عكاسي	كنيد.	

گفت	و	گو	كنيد.

فعالیت کارگاهی

   تصویر61 

   تصویر63 

   تصویر62 
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- نورپردازي استودیوي عکاسي پرتره کودک
وضعيت	 به	 توجه	 با	 كودک،	 پرترة	 نورپردازي	 شيوة	 و	 شكل	
كودكان	متفاوت	است.	به	عكس	هاي	زير	توجه	كنيد	)تصاوير	
64	تا	66).	آيا	انتخاب	حالت	نورپردازي	اين	عكس	ها	به	زيبايي	

و	انتقال	حس	در	عكس	كمك	كرده	است؟
آيا	تفاوتي	با	نورپردازي	بزرگساالن	در	آن	ها	مي	بينيد؟	

در	عكاسي	پرترة	كودكان	ثبت	حاالت	حسي	و	لحظه	اي	اهميت	
اين	 بهتر	 دادن	هر	چه	 نشان	 در	 نورپردازي	 آيا	 دارد.	 ويژه	اي	
احساسات	و	حالت	ها	به	ما	كمك	مي	كند؟	)تصاوير67	و	68)

   تصویر64 

   تصویر65 

   تصویر68    تصویر67 

   تصویر66 
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آيا	عكس	هاي	ثبت	شده	قابل	پيش	بيني	هستند؟
آيا	شما	براي	ثبت	چنين	لحظاتي،	اين	نوع	از	نورپردازي	را	مناسب	

مي	دانيد؟	
و	پيش	بيني	 قابل	كنترل	 زيادي	 تا	حدود	 آنجايي	كه	كودكان	 از	
سنين	 در	 خصوصاً	 آن	ها	 از	 حسي	 حالت	هاي	 ثبت	 يا	 و	 نيستند	
خردسالی	احتياج	به	سرعت	عمل	بااليي	دارد،	بنابراين	ايجاد	محيط	
قابل	كنترل	به	لحاظ	نوري	به	عكاس	كمك	مي	كند	تا	مدل	را	تحت	

كنترل	نور	و	در	كادر	مناسب	خود	قرار	دهد.
اين	شيوه	به	ثبت	لحظه	اي	و	تغيير	حاالت	آني	كودک	كمك	مي	كند.	
در	چنين	موقعيتي	كودک	را	در	يك	فضاي	كنترل	شده	براي	بيان	

در	 و	 مي	گذاريم	 آزاد	 او	 احساسات	
عكاس	 نيز	 ناگهاني	 حركات	 صورت	
براي	كنترل	نور	و	كادر	آزادانه	عمل	

مي	كند.
به		تصوير	70	دقت	كنيد.	

		قبل	از	عكس	برداري،	نوع	نورپردازي	و	فضاي	مورد	نياز	عكس	خود	را	مشخص	كنيد.	مي	توانيد	از	طرح	هاي	
ترسيمي	نمونه	باال	براي	بررسي	و	آماده	سازي	محيط	كار	خود	استفاده	كنيد.

توجه

   تصویر69 

   تصویر70 
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به	تصاوير71	و72		توجه	كنيد.

آيا	سن	كودک،	در	پيش	بيني	حالت	هاي	او	مؤثر	است؟
كودكان	در	سنين	پايين	درک	كمتري	از	حالت	گرفتن	هنگام	عكاسي	
بيشتر	 و	درک	 با	رشد	عقلي	 قابل	پيش	بيني	هستند.	 و	كمتر	 دارند	
ايشان	از	محيط	اطراف،	امكان	حالت	دهي	و	كنترل	فرم	كودكان	در	

عكاسي	بيشتر	خواهد	شد	)تصاوير73تا77).

   تصویر72    تصویر71 

   تصویر73 



286

   تصویر74 

   تصویر77 

   تصویر75 

   تصویر76 
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عكاسي پرتره كودك در فضاي باز

به	اين	عكس	ها	دقت	كنيد	)تصاوير78	تا	81).
اين	عكس	ها	چه	ويژگي		مهمي	دارند؟	

در	 شده	 گرفته	 استوديو	 در	 كه	 پرتره	هايي	 با	 آن	ها	 تفاوت	
چيست؟	نظرات	خود	را	بنويسيد.	..................................................
..................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

زندگي	 در	 واقعي	 فضاهاي	 ويژه	 به	 باز،	 فضاي	 از	 استفاده	
كودكان	كه	برايشان	جالب	است،	به	بهتر	شدن	عكس	كمك	

زيادي	مي	كند.

   تصویر78 

   تصویر80 

   تصویر79 
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   تصویر81 
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استفاده	از	نور	طبيعي	به	عكاس	اين	امكان	را	مي	دهد	كه	
فارغ	از	محدوديت	هاي	نوري	و	حركتي	در	استوديو،	تمام	
انرژي	و	تمركز	خود	را	براي	ثبت	حالت	هاي	خاص	كودكانه	

بكار	گيرد.

	الزم	به	ذكر	است	كه	در	بعضي	مواقع،	به	ويژه	استفاده	از	مواد	خاص،	در	مورد	نوزادان،	در	نظر	گرفتن	
حساسيت	آن	ها	به	دماي	هوا	و	رعايت	بهداشت	بسيار	مهم	بوده	و	براي	حفظ	سالمتي	نوزادان،	مناسب	تر	

است	از	فضاي	استوديو	برای	عكاسی	استفاده	شود.

ایمنی و بهداشت

   تصویر82 

   تصویر83 



290

رفع مشكالت نوري در محيط خارج از استوديو

	به	تصاوير84	تا	88	نگاه	كنيد.	چه	مشكالتی	در	برخی	از	آنها	وجود	دارد؟

کمبود نور در عکس   تصویر84  اصالح کمبود نور بوسیله فالش   تصویر85 
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	در	برخی	مكان	های	داخلی	يا	خارجی	ممكن	است	
و	 	(86 و	 باشد	)تصاوير84	 كم	 عكاسی	 برای	 نور	
عكاس	برای	رفع	مشكل	از	شاترهای	پايين	تر)مانند	
1/20،	1/10	و	...)،	استفاده	كند.	اما	درصورت	عدم	
استفاده	از	سه	پايه	مشكل	لرزش	دست	پيش	خواهد	
آمد	)تصوير87).	با	تلفيق	نور	مصنوعي	و	نور	طبيعي	
مي	توان	مشكالت	عكس	ها	را	رفع	كرد.	استفاده	از	نور	
فالش	هاي	دوربين	يا	فالش	هاي	قابل	حمل	مي	تواند	

مؤثر	باشد	)تصاوير85	و	88).

   تصویر86 

   تصویر88 

   تصویر87 
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ممكن	است	در	هنگام	عكاسي	در	محيط	بيرون	از	استوديو	با	
مشكل	سايه	هاي	ناخواسته	كه	از	پرتو	نور	خورشيد	به	وجود	

مي	آيد،	روبه	رو	شويم.
عكس	 در	 مشكل	 اين	 رفع	 براي	 را	 راهكاري	 مي	توانيد	 آيا	

پيشنهاد	كنيد؟
براي	برطرف	كردن	اين	مشكل	مي	توان	به	2	شيوه	عمل	كرد:

1- استفاده از رفلکتور در هنگام عکاسي 
2- استفاده از فالش دوربین 

وجود سایه های ناخواسته در عکس   تصویر89 

وجود سایه های ناخواسته در عکس   تصویر90  اصالح سایه ها به وسیله فالش دوربین   تصویر91 



293

پودمان پنجم   عکاسی از کودک و نوجوان

با	استفاده	از	رفلكتور	يا	نور	فالش،	به	صورت	جداگانه	پرتره	هايي	از	دوستان	خود	در	حياط	هنرستان	تهيه	
كنيد	و	براي	مقايسه	به	كالس	بياوريد.	براي	از	بين	بردن	سايه	هاي	چهره	در	عكاسي	كودک	كداميك	را	

انتخاب	مي	كنيد؟	چرا؟	داليل	خود	را	در	كارگاه	مطرح	كنيد.

فعالیت کارگاهی

شيوه هاي ارائه نمونه كار

براي	ارائه	كار	به	مشتري	و	بهترين	شيوه	داشتن	ارتباط	مؤثر؛	
درک	عاليق	آنان	است.

اندازه	هاي	 در	 عكس	 چاپ	 قبيل	 از	 شيوه	هايي	 رو،	 همين	 از	
آلبوم	 تهية	 يا	 شاسي	 عكس،	 قاب	 مناسب	 انتخاب	 مختلف،	
چاپ	شده	و	حتي	استفاده	از	سايت	ها	در	فضاي	اينترنتي	يا	

شبكه	هاي	اجتماعي	مفيد	خواهد	بود	)تصوير94و95).

وجود سایه های ناخواسته در عکس   تصویر92 

استفاده از قاب برای ارائه عکس   تصویر94 

اصالح سایه ها به وسیله فالش دوربین   تصویر93 
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استفاده ازآلبوم برای ارائه عکس   تصویر95 
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 	 آماده	كردن	كودک	براي	عكاسي 1

1 	 	 انتخاب	صحنه	و	پس		زمينه 2

2 	 نورپردازي	و	نورسنجي	از	چهره 3

2 تهية	عكس 4

1 ويرايش	و	چاپ	عكس 5

2

شایستگی های غیرفنی،ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

	مشتري	مداري،	اجتماعي	بودن،	مسئوليت	پذيري،	انتخاب	و	به	كارگيري
			فناوري	هاي	مناسب،	اخالق	حرفه	اي،	رعايت	حقوق	فردي	مشتري

* ميانگين	نمرات

شرح کار:
مهارت	عكاسي	از	كودک	در	محل	استوديو	و	يا	خارج	از	استوديو	با	رعايت	نكات	ايمني	و	حرفه	اي	و	ارائه	به	مشتري	

استاندارد عملکرد: 
تهية	تصوير	چهرة	كودک	با	استفاده	از	لوازم	حرفه	اي	و	تخصصي	عكاسي	و	نورپردازي	بنا	به	سفارش	مشتري	و	متناسب	با	استانداردهاي	حرفه	اي.	
در	مكان	استوديو	در	سايزهاي	مشخص	شده	پرتره	كودكان	شامل:	ثبت	فايل	با	فرمت	Raw،	وضوح	و	جزئيات،	رعايت	اصول	زيبايي	شناسي،	

متناسب	با	دنيای	كودكانه،	تنوع	حالت	ها	و	كادربندي	ها	متناسب	با	شرايط	و	موضوع،	تنوع	پس	زمينه	و	تنوع	رنگ.
شاخص ها:

1-	توانايي	انتخاب	پس	زمينه	و	ابزار	صحنه	مناسب	با	شرايط	كودک
2-	نورپردازي	براي	كودک	)فضاي	شاد)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:	زمان:	30دقيقه								مکان:	استوديو	عكاسي		

تجهیزات:	فضاي	مناسب،	پس	زمينه	يا	فون	مناسب،	لوازم	نورپردازي،	لوازم	سنجش	نور،	دوربين	هاي	حرفه	اي	عكاسي،	ابزار	صحنه)	لوازم	مربوط	
با	كودک	مانند	اسباب	بازي)

ابزار و تجهیزات:    
دوربين	SLR،	لنز	فاصله	كانوني	بلند،	سه	پايه	،	لوازم	نورپردازي	)	ست	فالش	شامل	سه	شاخه	نور	و	پايه	ها	و	كاسه	و	soft box و	snoot	)،	رايانه،	
چاپگر،	لوازم	نورسنجي)	شامل	فالش		متر،	نورسنج)																																																																																																																																																																																																							

*		حداقل	ميانگين	نمرات	هنرجو	برای	قبولی	وكسب	شايستگی،2	می	باشد.

ارزشیابی شایستگی عکاسی از کودک و نوجوان
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-	پايگاه	اطالع	رسانی	مقام	معظم	رهبری
-	وب	سايت	های	آستان	قدس	رضوی،	آستان	مقدسه	حضرت	معصومه)سالم	اهلل	عليها)،	آستان	مقدس	سلطان	علی	بن		

محمدباقر)مشهد	اردهال)
-	خبرگزاری	ايرنا)	مرضيه	موسوی	)

-	خبرگزاری	مهر)	ليال	قدرت	اللهی	فرد	)
-	محمود	رحيمی،	حسين	خسروی،	محبوبه	بوجار

-	استوديو	لويی)محمد	سليمی)،	استوديو	بهار)	مونا	نيكوگفتار)،	ياسر	سپهر،	سميه	نسيماصفت	
-	فخرالدين	فخرالدينی،	مهرداد	اسكويی،	نگين	گلچين	پور،	سپيده	مظاهری،	عليرضا	خبازيان

-Yener Toroun 
-Junichi Hakoyama  

منابع و مآخذ  تصويری



سازمان	پژوهش	و	برنامه	ريزی	آموزشی	جهت	ايفای	نقش	خطير	خود	در	اجرای	سند	تحول	بنيادين	در	آموزش	و	پرورش	و	
برنامه	درسی	ملی	جمهوری	اسالمی	ايران،	مشاركت	معلمان	را	به	عنوان	يك	سياست	اجرايی	مهم	دنبال	می	كند.	برای	تحقق	
اين	امر	در	اقدامی	نوآورانه	سامانه	تعاملی	بر	خط	اعتبارسنجی	كتاب	های	درسی	راه	اندازی	شد	تا	با	دريافت	نظرات	معلمان	
دربارة	كتاب	های	درسی	نونگاشت،	كتاب	های	درسی	را	در	اولين	سال	چاپ،	با	كمترين	اشكال	به	دانش	آموزان	و	معلمان	ارجمند	
تقديم	نمايد.	در	انجام	مطلوب	اين	فرايند،	همكاران	گروه	تحليل	محتوای	آموزشی	و	پرورشی	استان	ها،	گروه	های	آموزشی	و	
دبيرخانة	راهبری	دروس	و	مديريت	محترم	پروژه	آقای	محسن	باهو	نقش	سازنده	ای	را	بر	عهده	داشتند.	ضمن	ارج	نهادن	به	
تالش	تمامی	اين	همكاران،	اسامی	دبيران	و	هنرآموزانی	كه	تالش	مضاعفی	را	در	اين	زمينه	داشته	و	با	ارائة	نظرات	خود	سازمان	

را	در	بهبود	محتوای	اين	كتاب	ياری	كرده	اند	به	شرح	زير	اعالم	می	شود.

کتاب عکاسی آتلیه و مجالس ـ کد 211592

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

فارس سارا عمادی9گیالن کبری علی پور1

قزوین زهره بشیر پور10کرمان لیلی علیزاده2

گلستان مریم ذهبی11البرز سیده محبوبه زرین قلم3

آذربایجان غربی محمد فتحی12اصفهان معصومه احمدی4

خراسان رضوی هادی عزیزی فر13کرمان ابوذر ساالری5

هرمزگان زهرا محمدی14مازندران سیما سلیمانی6

کردستان آالله بدخشان15آذربایجان شرقی نرمین جودت نیا7

خوزستان مریم جواهری شیرازی16شهرستان های تهران مهتا شریعتی8
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