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مواد، ابزار و تجهیزات 
 مقدمه

ـ گرافیك کاربرد دارند آشنا شده و طریقة  ابزار و دستگاه هایی که در رشته فتو  در این فصل، هنرجویان با 
به کارگیری و روش های نگهداری از آنها را می آموزند. همچنین نسبت به حوادث و خطرات شغلی این رشته و 
زمینه های آن آشنایی پیدا کرده و راه های پیشگیری از بروز آنها را می آموزند.در بخش مهارت های حل مسئله 
نیز هنرجویان با روش های اجرای کار، از شکل گیری ایده اولیه تا مراحل پایانی آشنا می شوند و روش های 

گوناگون اجرای  کار را می آموزند.

  دستگاه ها، وسایل کار

تجهیزات
نرم افزار های  نورپردازی،  و  استودیویی  تجهیزات   

گرافیکی، کارت های حافظه، مانند آن.
تجهیزات  عکاسی،  دوربین  سرمایه ای:  تجهیزات 

استودیو و نورپردازی، رایانه. 
یا صفحه کلید،  تجهیزات غیرسرمایه ای: کی بورد 

چاپگر، اسکنر، نرم افزارها.
و  مواد  ابزار،  از  گسترده ای  طیف  با  رشته  این  در 
راهنمای  آنها  بیشتر  که  هستیم  روبه رو  تجهیزات 
قرار  استفاده  مورد  موارد خاص  در  و  دارند  استفاده 
می گیرند. فهرست کاملی از این تجهیزات در کتاب 

همراه هنرجو آورده شده است. این مواد و تجهیزات 
می توانند در انواع مصرفی، نیمه مصرفی، سرمایه ای و 

نیمه سرمایه ای تعریف شوند. 
مواد  و...  رنگ ها  مداد ها،  کاغذ ها،  انواع  نمونه  برای 
مصرفی به شمار می روند و تا لحظه  به پایان رسیدن از 
آنها استفاده می شود. به عنوان نمونه می توان برخی از 
مواد و تجهیزات را به شکل زیر در گروه مواد مصرفی 
نیمه مصرفی، سرمایه ای و غیرسرمایه ای طبقه بندی کرد.

)مواد مصرفی تصویر سازی: مدادها، قلم ها، رنگ ها، 
کاغذ ها، چسب ها، مفتول ها، نیمه مصرفی: ابزار های 

کارگاهی مانند ابزارهای کارگاه چاپ سیلك(

شکل1 ـ2

شکل4 ـ2شکل3 ـ2

شکل2 ـ2

 امروزه دوربین های عکاسی از چنان تنوعی برخوردارند 
ادعا  نمی توانند  حرفه ای  افراد  از  هیچ یك  حتی  که 
کنند که همه آنها را دیده و یا دانش استفاده از آنها را 
دارند. انسان با دوربین های گوناگون از دورترین نقاط 
کهکشان تا اعماق اقیانوس ها عکس تهیه کرده است. 
این تنوع کاربرد های عکس، نیازمند تنوع ساختمان 
دوربین  ها نیز هست اما با وجود این تفاوت ها همه این 

دوربین ها در قسمت های اصلی مشترک اند.
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برخی از این قسمت ها را به راحتی می توان دید ولی 
بعضی از آنها در داخل دوربین قرار دارند. دوربین های 
از  بر اساس ویژگی های گوناگون  را می توان  عکاسی 
جمله شکل، عملکرد، قطع فیلم یا اندازه حسگر و قدرت 
تفکیك تصویری که تولید می کنند، به سه دسته کلی 
قطع بزرگ، قطع متوسط و قطع کوچك تقسیم بندی 
کرد. دوربین های قطع بزرگ برای عکس های تبلیغاتی، 
معماری، چهره نگاری، مناظر طبیعی و ... به کار می روند. 
دوربین های قطع متوسط نیز تقریباًًً همان کاربرد ها را 

دارند اما به کارگیری آنها کمی ساده تر است.
بیشتر  برای  تقریباً   PS کوچك  قطع  دوربین های 
به کار  آن(  غیر حرفه ای  شکل  عکاسی)در  شاخه های 
 ... و  خانوادگی  شخصی،  امور  برای  اما  می روند 

مناسب تر  هستند.

مهم ترین قسمت های یك دوربین عبارت اند از:
بدنه، منظره یاب، صفحه نمایش دیجیتال، عدسی)لنز( 
که خود شامل لنز های )نرمال، زاویه باز، زاویه بسته و 
ماکرو( است، دیافراگم، مسدود  کننده یا شاتر و نور سنج.

1 بدنه: بدنه یك دوربین تا حدودی نشان دهنده نوع 

عکس هایی است که با آن گرفته می شود. بعضی از آنها 
از مواد اولیه بسیار مرغوب و مقاوم ساخته می شوند، 
مثل دوربین هایی که مورد استفاده عکاسان خبری قرار 
می گیرد. برخی ساده تر و ارزان ترند مانند دوربین هایی 
بدنه  می گیرند.  قرار  عادی  مردم  استفاده  مورد  که 
با  هر شکل و هر نوع ماده ای که ساخته  دوربین ها 
شده باشند یك چیز در همه آنها مشترک است. یك 

نفوذ  کنترل نشده  از  تاریك سیاه رنگ که  محفظه 
نور جلوگیری می کند، در انتهای همین محفظه است 
که تقریباًً فیلم عکاسی و یا در دوربین های دیجیتال، 
یك  تاریك  اتاقك  می گیرد.  قرار  الکترونیکی  حسگر 
دوربین در تهیه تصویر خوب نقش مهمی ایفا می کند 
و در انواعی که می توان به آن دسترسی داشت باید 
مراقب بود که رنگ سیاه آن آسیب نبیند زیرا باعث 

کاهش کیفیت عکس می شود.

قسمت های اصلی یك دوربین عكاسی
شکل5 ـ2

شکل6ـ2
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عدسی ها در دو نوع کلی ساخته می شوند که به آنها 
عدسی هم گرا و واگرا می گویند. روش شناخت آنها 
نازک تری  لبه های  که  هر عدسی  است.  ساده  بسیار 
نسبت به مرکز داشته باشند، هم گرا و عدسی هایی که 
لبه های آنها از مرکزشان ضخیم تر باشند واگرا هستند.

باید بدانیم که فقط عدسی های هم گرا توانایی ایجاد تصویر روی یك سطح را دارند که به آن تصویر حقیقی 
می گوییم. اما عدسی های واگرا تصاویری تولید می کنند که فقط با چشم قابل دیدن هستند و امکان ثبت 

ندارند که به آن تصویر مجازی می گوییم.

2 عدسی یا لنز1:  شاید بتوان گفت که مهم ترین قسمت یك دوربین عکاسی لنز آن است. لنز ها بیشترین 

سهم را در تهیه یك تصویر خوب دارند. لنز های امروزی بسیار پیچیده اند.
اگر یك عدسی یا ذره بین را در مقابل نور خورشید قرار  دهیم، می بینیم که در فاصله ای از عدسی یك نقطه 
بسیار نورانی تشکیل می شود. این نقطه چیست؟ در واقع، این نقطه کوچك نورانی تصویر کوچك شده خورشید 
است. عدسی ها این خاصیت را دارند که تصویری از دنیای مقابل خود، به صورت کوچك تر و وارونه )و البته 

گاهی اوقات بزرگ تر از شیء( در طرف دیگر ایجاد کنند.

شل7ـ2

شکل9ـ2شکل8ـ2

Lens ـ1

عدسی هم گراعدسی واگرا
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لنز یك دوربین از چند عدسی هم گرا و واگرا ساخته می شود. به این گونه لنز ها، لنز های مرکب می گویند.
یك لنز با مشخصه های متفاوتی شناخته می شود که یکی از مهم ترین آنها فاصله کانونی است. اگر جسمی 
در فاصله  بی نهایت از یك لنز قرار گرفته باشد؛ فاصله محل تشکیل تصویر آن را تا مرکز لنز، فاصله کانونی 

می نامند. فاصله کانونی بر حسب میلی متر محاسبه می شود.
لنز های نُرمال1 ، زاویه باز )واید اَنِگل(2 و زاویه بسته )تِله ُفتو(3 : لنز ها را درگروه های مختلف و براساس 
نیاز های متفاوتی دسته بندی می کنند. بعضی از لنز ها برای کارهای عکاسی معماری مناسب اند، دسته دیگر، 
برای عکاسی خبری کاربرد دارند، برخی از لنز ها را برای عکاسی از اشیای کوچك به کار می بریم و انواع دیگری 

نیز برای کار های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

یکی از روش های تقسیم بندی لنز ها، دسته بندی آنها 
براساس فاصله کانونی آنها است. کم و زیاد شدن فاصله 
کانونی لنز ها سبب می شود که میدان دید آنها تغییر 
از لنز ها گسترده است، مثاًلً  کند. میدان دید بعضی 
زاویه 180 درجه را پوشش می دهند. به همین دلیل 
به آنها زاویه باز می گویند. برخی از لنز ها زاویه دید 
کمی دارند و برای مثال 2 درجه را پوشش می دهند، 
به همین دلیل به آنها زاویه بسته )تله فتو( می گوییم. 
پیش تر اشاره کردیم که دوربین های عکاسی در اندازه  و 
شکل های گوناگونی ساخته می شوند. همین تنوع شکل 
و کاربرد سبب می شود که اندازه فیلم  و حسگر های آنها 
نیز متفاوت باشد. بنابر تعریف یاد شده، اگر فاصله کانونی 
یك لنز به اندازه قطر فیلم مورد استفاده یا حسگر آن 

دوربین باشد به آن لنز نُرمال یا استاندارد می گوییم.
مهم ترین ویژگی لنز های نرمال این است که شبیه ترین 
تصویر را مانند آنچه که چشم می بیند، ایجاد می کنند. 
اگرچه چشم انسان میدان دید وسیعی دارد اما زاویه دید 
مفید آن در حدود 45 درجه است. زاویه دید یك لنز 
نرمال هم در حدود 46 درجه است. مثاًل در یك دوربین 

عکاسی 135 میلی متری که اندازه های تصویر آن 36×24 
میلی متر است اندازه قطر تصویر در حدود 44 میلی متر 
لنز های 50  سازنده؛  کارخانه های  بیشتر  اما  می شود، 

میلی متری را به عنوان لنز نرمال ارائه  می دهند.
آن  دید  زاویه  باشد،  کمتر  لنز  کانونی  فاصله  هرچه 
گسترده تر و هرچه فاصله کانونی یك لنز بیشتر باشد، 
بنابراین  زاویه دید آن کمتر و محدودتر خواهد بود. 
در یك دوربین 135 میلی متری، لنز های کمتر از 50 
میلی متر مانند 35، 28، 24، 20، 15و 8 میلی متری، 
دارای زاویه دید گسترده تری هستند و به همین دلیل 
به آنها لنز های زاویه باز )واید( می گوییم. از سوی دیگر، 
لنز های بیشتر از 50 میلی متر که زاویه دید بسته تری 
دارند، لنز های زاویه بسته یا تله فتو نامیده می شوند. 
 ،400  ،200  ،135  ،105  ،85  ،70 لنز های  مانند 

500، 600 ،1000، 1200  و ...
و  امکانات  با  آشنایی  و  گوناگون  لنز های  شناخت 
محدودیت های آنها برای یك عکاس بسیار مهم است. 
لنز ها  درباره  بیشتر  بعد،  بخش های  در  همین  برای 

گفت وگو خواهیم کرد.

Normal Lens ـ1
wide angle Lens ـ2
Tele Photo Lens ـ3



20

3 منظره یاب بازتابی: در دوربین های بازتابی تك   
لنز دیده می شود. این نوع منظره یاب از پیشرفته ترین 
انواع به شمار می آید. در این نوع منظره یاب پرتو های 
نور از طریق لنز وارد شده و به یك آینه 45 درجه 
برخورد می کند و سپس به طرف باال منعکس شده 

و روی یك شیشه مات نقش می بندد، در باالی این 
با تراش خاص  شیشه مات، یك منشور پنج وجهی 
قرار گرفته و در مقابل یکی از وجه های منشور، یك 
عدسی بزرگ کننده نصب شده است. چشم عکاس در 
پشت این عدسی کوچك قرار می گیرد و تصویر را به 

منظره یاب

Viseur ـ1

یك دوربین عکس برداری با وجود سادگی، نقش بسیار مهمی در تولید یك عکس دارد. هدف ما از تهیه یك 
عکس هرچه باشد، تصویر را به وسیله منظره یاب دوربین می بینیم و کادر دلخواه را انتخاب می کنیم، پس دیگران 
چیزی را در عکس خواهند دید که ما از طریق منظره یاب دوربین دیده و انتخاب کرده ایم. هر اندازه منظره یاب، 
تصویر واضح  و دقیق تری در اختیار ما بگذارد، میزان خطا ی ما در انتخاب موضوع و کادر مناسب کمتر می شود. 

منظره یاب که ویزور1 هم نامیده می شود، در دوربین های مختلف به شکل های گوناگون ساخته می شود. 

شکل10ـ2

شکل 11ـ2
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شکل کاماًل درست می بیند. در لحظه عکس گرفتن، آینه 45 درجه به طرف باال حرکت کرده و از مسیر نور 
کنار می رود و تصویری که چند لحظه پیش دیده می شد، اکنون بر روی فیلم یا حسگر دوربین دیجیتال ثبت 
می شود. این نوع از منظره یاب در دوربین های قطع کوچك )135( و بعضی از انواع دوربین های قطع متوسط 

)120 ( به کار می رود.

صفحه نمایش1 در دوربین های دیجیتال: در برخی 
نمایش  صفحه  یك  دیجیتال،  دوربین های  انواع  از 
کوچك که در پشت دوربین قرار دارد، کار منظره یاب 
انجام می دهد. به این منظره یاب ها صفحه نمایش  را 

یا منظره یاب »اِل سی دی« می گویند.
4 دیافراگم2 : دیافراگم یا اَپِرِچر3 ، یکی از ابزار های   
مهم در یك دوربین عکاسی است. این وسیله که در 
داخل لنز قرار داده شده، وظایف مهمی را به عهده دارد.
دیافراگم  از چند تیغه فلزی تشکیل شده است که 
می توانند روزنه ای چند ضلعی و تقریبا دایره مانند را 
به وجود بیاورند. این روزنه مانند مردمك چشم انسان، 
می تواند با توجه به شدت یا کمبود نور، در اندازه های 

یا همان  این تیغه های فلزی  گوناگونی تنظیم شود. 
دیافراگم، تقریباً در وسط لنز قرار داده می شوند.

همان گونه که اشاره شد، دیافراگم وظایف گوناگونی 
را به عهده دارد و یکی از مهم ترین آنها کنترل مقدار 
و  کوچك  با  است.  دوربین  به  شده  وارد  نور  شدت 
بزرگ شدن اندازه روزنه، مقدار نوری که از لنز عبور 
کرده و به سطح فیلم یا حسگر برخورد می کند دچار 
تغییر می شود. با محاسبات ریاضی، هر یك اندازه های 
آن  به  که  است  شده  مشخص  عددی  با  دیافراگم، 

f-stop یا f-number می گویند.

شکل 12ـ2

شکل 14ـ2شکل13ـ2

1- LCD  Monitor
2- Diaphragm
3- Aperture
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1 که روی حلقه ای که بر روی بدنه دوربین قرار 
4

 1
8

1
2

،، این اعداد نشان دهنده کسری از ثانیه هستند یعنی 
دارد و مربوط به کنترل سرعت های مسدود کننده است نوشته شده اند. در دوربین های جدیدتر، ممکن است 

این سرعت ها از طریق بدنه دوربین کنترل شود.
چیزی که در مورد مسدود  کننده ها باید بدانیم باز هم رابطه بین اعداد سرعت های مختلف است. 

همانگونه که می بینید؛ بین اعداد سرعت هم رابطه نصف و دو برابر حاکم است.

هر چه اعداد دیافراگم بزرگ تر باشد )مثاًل f.16( روزنه 
کوچك تر و هرچه عدد دیافراگم  کوچك تر باشد )مثاًل 

f.2( روزنه بزرگ تر می شود.
مطلب بسیار مهمی که باید به خاطر بسپاریم این است 
که بین اعداد دیافراگم، رابطه ای به این شکل برقرار 
است که هرگاه مثاًل f.5، 6 به عدد باالتر مثالً f.8  برویم 
مقدار نور وارد شده به دوربین دقیقا نصف و هرگاه از 
همان f.5، 6  به عدد پایین تر مثاًل  f .4 برویم مقدار نور 
دقیقاً 2 برابر خواهد شد. این رابطه بین تمام درجات 

دیافراگم صادق است.
5 مسدود كننده یا شاتر1 : یکی دیگر از مهم ترین 

قسمت های یك دوربین عکاسی مسدود کننده یا شاتر 
است. اگر دیافراگم  مقدار نور ورودی را کنترل می کرد، 
مسدود کننده یك دوربین عکاسی، مدت زمان تابش 

نور بر سطح فیلم یا حسگر را کنترل می کند.
لحظه  در  درست  باشد،  که  نوع  هر  از  مسدودکننده 
عکس گرفتن به مدت مورد نیاز، باز و بسته می شود. 
این زمان ممکن است از کسری از ثانیه تا چند دقیقه 
متغیر باشد. مسدود کننده به صورت پرده ای به فاصله 

تقریباً 2 میلی متر از سطح حساس قرار دارد و به آن 
کانونی می گویند. دوربین های عکاسی  مسدودکننده 
سرعت  برای  مشابهی  اعداد  از  باشند  که  نوع  هر  از 

مسدودکننده استفاده می کنند.
تقریباًً اعداد زیر را در همه دوربین ها مشاهده می   کنیم. 
-500 -250 -125 -60 -30 -15 - 8 -4 -2 -1

1000
البته در بعضی از دوربین ها ممکن است بعد از عدد 

1000 عدد 2000 ، 4000 و ... هم دیده  شود.

Shutter ـ1

شکل 16ـ2

شکل 15ـ2ـ انواع مسدود كننده

1
30

1
60

1
125

زمان دوبرابر شده زمان نصف شده
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در برخی دوربین ها سرعت های بیشتر از یك ثانیه هم دیده می شود، برای مثال از یك ثانیه تا 30 ثانیه که 
تقریباًً با یك رنگ متفاوت روی حلقه سرعت مسدود کننده مشخص شده است. 

افزون بر آن، حرف B  که تقریباًً قبل از سرعت های باالی ثانیه نوشته می شود، حالتی است که تا زمانی که 
دست ما دکمه دکالنشور دوربین را می فشارد مسدودکننده باز می ماند و به محض رها کردن آن، مسدود کننده 
بسته می شود. از حالت B در مواقعی استفاده می کنیم که زمان های طوالنی تر از زمان های قید شده روی حلقه 

مسدود کننده مورد نیاز باشد.
در بعضی از دوربین های حرفه ای عالوه بر اینها درجه دیگری برای سرعت قصد شده که با حرف T مشخص 
شده است. هنگامی که از وضعیت T استفاده می کنیم با یك فشردن دکمه دکالنشور، مسدود کننده باز شده 

و همچنان باز می ماند تا بار دیگر دکمه را بفشاریم که در این زمان مسدود کننده بسته می شود.
مسدود کننده های کانونی به صورت یك پرده با فاصله کمی از سطح حسگر که همان سطح کانونی لنز است 
نصب شده اند. تقریباًً این پرده یا به صورت افقی حرکت می کند و یا به صورت عمودی. البته در سال های اخیر 
بیشتر شاتر های کانونی از نوع عمودی که از چند تیغه فلزی تشکیل شده است ساخته می شوند. این نوع 
1  ثانیه را در اختیار عکاسان قرار بدهند.

8000
شاتر ها کمی پر سر و صداتر هستند اما می توانند سرعت های  تا 

مسدود کننده ها عالوه بر کنترل مدت زمان نوردهی، تأثیرات بسیار جالبی می توانند در عکس های ما داشته 
باشند که در بخش های بعد آن را خواهیم آموخت.

 ابزاری است که می تواند تغییرات نور در محیط های 
گوناگون را اندازه گرفته و مقدار آن را به ما اطالع دهد. 
در علوم و صنایع مختلف از نورسنج استفاده می کنند. 
در عکاسی نیز چون تهیه عکس مستقیماً به نور وابسته 

است آگاهی از مقدار شدت نور بسیار اهمیت دارد.
امروزه در بیشتر دوربین ها نورسنج کوچکی نصب شده 
است که کمك می کند تا ما عکس های درست و بدون 
خطایی از نظر فنی تهیه کنیم. در بعضی از دوربین های 
صنعتی،  تبلیغاتی،  عکاسی  منظور  به  که  حرفه ای 
به کار می روند  از مناظر طبیعی  معماری و عکاسی 
نورسنج در داخل دوربین وجود ندارد و کسانی که با 
این دوربین ها کار می کنند از نورسنج های دقیق تری 
معروف اند.  دستی  نورسنج  به  که  می کنند  استفاده 
در  گسترده ای  و  ویژه  امکانات  نورسنج ها  این  گونه 
این،  از  با تجربه قرار می دهند. پیش  اختیار عکاسان 

این نورسنج  ها  به صورت عقربه ای ساخته می شدند 
اما چند سالی است که نوع دیجیتالی آن روانه بازار 

شده است.

نورسنج 1 

Light Meter ـ1

شکل 17ـ2ـ دوگونه نورسنج دستی
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 در دوربین های دارای نورسنج هم اطالعات نوری پس 
از عبور  از لنز به سلول حساس نورسنج دوربین برخورد 
می کند. این سلول ها در هر دوربین در یك قسمت 
از آن نصب شده اما کار همه آنها یکسان است. چون 
اطالعات نوری از طریق عبور از لنز به سلول نورسنج 
می رسند به این شیوه از نورسنجی 1T.T.L  که به 
می شود.  گفته  است،  لنز  میان  از  نورسنجی  معنای 
شاتر  سرعت  به  مربوط  اطالعات  دوربین  سازندگان 
و دیافراگم را که به وسیله نورسنج محاسبه شده به 
به  دوربین  منظره یاب  داخل  در  گوناگون  شکل های 

نمایش می گذارند.

همان طور که می بینید در مقابل هر عدد دیافراگم یك عدد برای سرعت شاتر نوشته شده است. همه این 
اعداد، عکس هایی با نوردهی یکسان و درست در اختیار ما قرار می دهند، البته این عکس ها از نظر تصویری 

تفاوت هایی با هم دارند که به زودی درباره آن گفت وگو خواهیم کرد.

1ـ مخفف Through The Lens، به معنای از درون لنز می باشد.

شکل 18ـ2

شکل 19ـ2ـ رابطۀ گشادگی دیافراگم و سرعت شاتر
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می دانیم که وقتی یك شیء در بی نهایت قرار گرفته  
لنز تشکیل می شود  از  فاصله ای  باشد تصویر آن در 
که این فاصله را فاصله کانونی لنز می گویند. حاال اگر 
شیء به طرف لنز نزدیك شود، تصویر آن در فاصله 
از لنز تشکیل می شود. اگر شیء آن قدر به  دورتری 
لنز نزدیك شود که در فاصله دو برابر فاصله کانونی 
از آن قرار گیرد؛ تصویر آن هم در طرف دیگر لنز و با 
همان فاصله تشکیل خواهد شد. همین مسئله ما را 
وادار می کند که در هنگام عکاسی با کم و زیاد کردن 

فاصله لنز و سطح فیلم همواره کوشش کنیم که تصویر 
واضحی از موضوع روی فیلم ثبت شود به این عمل 
تنظیم فاصله یا واضح سازی )فوکوس کردن( می گویند.

روی بیشتر لنز ها حلقه ای وجود دارد که ما به کمك 
آن می توانیم این کار را انجام بدهیم. با چرخاندن این 
حلقه بعضی از عدسی های داخل لنز به جلو و عقب 
حرکت کرده و باعث می شوند که تصویری واضح روی 

فیلم یا حسگر دوربین های دیجیتال نقش ببندد.

تنظیم فاصله یا واضح سازی 1  

Focusing ـ1

شکل 20ـ2ـ چگونگی واضح شدن تصویر در دوربین های عکسبرداری

اگر دقت کنید می بینید وقتی F.11 به F.16 تبدیل شده یعنی به عبارت دیگر دیافراگم یك پله بسته شده و 
در نتیجه میزان نور نصف شده است. زمان عکس برداری به جای 30/1 به 15/1 تبدیل شده یعنی مدت زمان 
تابش نور را دو برابر کرده ایم این عمل باعث جبران بستن دیافراگم شده است. و یا وقتی F.11 به F.8 تبدیل 
1 ثانیه تغییر داده ایم. یعنی زمان تابش 

30
 1
60

به شده یعنی نور وارد شده دقیقاً دو برابر شده است. زمان را از 
نور را دقیقاً نصف کرده ایم. به همین دلیل این عکس ها از نظر مقدار نوری که به سطح فیلم یا حسگر دوربین 

دیجیتال برخورد می کند، کاماًل یکسانند.
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توجه داشته باشید که در بیشتر دوربین های مجهز به سیستم واضح ساز خودکار1 ، امکان تنظیم دستی فاصله 
هم وجود دارد. این دوربین ها  هم در مواردی ممکن است اشتباه کنند. معموالً این دوربین ها هنگامی که از 
سطح های یك دست بخواهیم عکس بگیریم دچار خطا می شوند و نمی توانند عمل واضح سازی را به درستی 
انجام  دهند به همین دلیل همواره باید دقت کنیم که این عمل درست انجام شده باشد و بتوانیم خطا های 
از عکس ها می تواند به بیان هنری ما کمك کند.  احتمالی آن را اصالح کنیم. عمل واضح سازی در بعضی 
گاهی با انتخاب درست نقطه وضوح می توانیم توجه بیننده عکس را به نقطه ای که می خواهیم معطوف کنیم 
و بسیاری از موارد دیگر، و همین مسئله سبب می شود که تالش کنیم مهارت واضح سازی را خوب فرا بگیریم.

امروزه بیشتر دوربین ها به سیستم واضح ساز خودکار مجهز هستند. با توجه به اینکه دوربین چقدر پیشرفته  
باشد از یك نقطه تا بیش از چند ده نقطه را در تصویر شناسایی کرده و به طور خودکار فاصله را تنظیم می کند.

تا اینجا مطالب زیادی درباره عکاسی آموخته اید، حاال وقت آن است که به گونه ای عملی، این دانسته ها را 
به کار ببرید. پس از انتخاب موضوع، باید عمل تنظیم فاصله یا واضح سازی را انجام داد. اگر عمل تنظیم فاصله 

یا به اصطالح واضح سازی درست انجام نشود به احتمال زیاد تصویر، واضح نخواهد بود.

شروع عكس برداری

شکل 21ـ2

تصویر واضح

تصویر غیرواضح

Auto Focusing ـ1
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اساس کار دوربین های دیجیتال

سپس از موضوع، نورسنجی کرده و با انتخاب سرعت 
شاتر و دیافراگم مناسب ، عکس برداری می کنیم.

مسئله مهم دیگر در هنگام عکاسی روش صحیح در 
دست گرفتن دوربین است. تقریباًً دست راست، سمت 
راست دوربین قرار گرفته و انگشت اشاره روی دکمه 
دکالنشور قرار می گیرد و دست چپ در زیر دوربین و 
انگشتان شست و اشاره دست چپ حلقه های کنترل 
لنز مثل دیافراگم و یا حلقه وضوح را حرکت می دهند.

آنجا که ممکن  تا  هنگام عکس گرفتن تالش کنیم 
است به گونه ای بایستیم که دست ما کمترین حرکت 
را داشته باشد، در مواردی می توان از درخت، ستون و 
دیوار استفاده کرده و به آن تکیه کرد، این عمل سبب 

وضوح بیشتر عکس نهایی خواهد شد.
برخی وقت ها هم الزم است از ابزار هایی مثل سه پایه 

و تك پایه استفاده کنیم.
فراموش نکنید که هرچقدر فاصله کانونی لنز بیشتر 
باشد امکان لرزش دست و دوربین و در نتیجه امکان 
غیر  واضح شدن عکس بیشتر است، پس باید بیشتر 

مراقب بود.

دوربین های دیجیتال از بسیاری جنبه ها شبیه دوربین های فیلمی هستند. تنها تفاوت مهم و بنیادی آنها در 
قسمتی است که تصاویر روی آن ثبت می شود.

در یك دوربین دیجیتال تصاویر به جای آنکه بر روی سطح فیلم نقش بسته و ثبت شوند، روی یك قطعه 
الکترونیکی تشکیل می شوند و پس از طی مراحلی به صورت فایل های دیجیتال ذخیره شده و قابل دیدن 

خواهند بود. 
این عناصر الکترونیك که به آن حسگر یا سنسور1 گفته می شود به دو شکل ساخته می شوند، یك نوع آن 

سی  ماس CMOS و نوع دیگر آن سی. سی. دی CCD نامیده می شود.
تا چند سال پیش انواع حسگر های سی ماس CMOS فقط در دستگاه هایی استفاده می شد که نیاز به کیفیت 
باالی تصویری نداشتند، مثل در بازکن های تصویری، دوربین های مداربسته و غیره و علت آن هم ارزان تر بودن 
 CCD  آنها و مصرف کمتر انرژی توسط این قطعات بود و هرجا که نیاز به کیفیت باالتری بود از سی. سی. دی

استفاده می شد.

شکل 22ـ2ـ روش های درست گرفتن دوربین عکسبرداری
 هنگام عکاسی

Sensor  ـ1
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اما چند سالی است که بعضی از سازندگان با تحولی که در فناوری سی ماس CMOS ایجاد کرده اند توانسته اند 
کیفیت های بسیار باالیی از آنها به دست بیاورند و در حال حاضر در بسیاری از دوربین های گران قیمت دیجیتال 
از سی ماس استفاده می کنند. البته سی. سی. دی ها هم در ساخت بعضی از دوربین های دیجیتال به کار می روند 

اما اشکال اصلی آنها گران تر بودن، پرحجم  بودن و مصرف بیشتر انرژی است.
اما هر دو قطعه سی ماس و سی. سی. دی از واحد های بسیار کوچکی ساخته شده اند که نور را به جریان های 
الکتریکی تبدیل می کنند. این واحد های کوچك را پیکسل1 می نامند که ترکیبی است از کلمات Picture و 

Element به معنی تصویر و عنصر.

اندازه هر یك از پیکسل ها با توجه به نوع دوربین، بین 
4 تا 8 میکرون است. 

به  هستند،  کوچك  چقدر  پیکسل ها  که  می بینید 
عنوان مثال در یك سی ماس CMOS که اندازه آن

mm 22×15 است ممکن است دوازده میلیون از آنها 
را جای داد.

نور خورشید  از سه نور اصلی قرمز، سبز و آبی تشکیل 
شده است و سایر رنگ ها از ترکیب همین سه رنگ 
به دست می آیند. پیکسل های یك حسگر دیجیتال 
با نظمی خاص هر کدام بخشی از این نور های رنگی 
را ثبت می کنند. بنا به دالیل فنی، تعداد پیکسل های 
حساس به نور سبز دو برابر رنگ های قرمز و آبی است.

Pixel  ـ1

شکل 23ـ2ـ تصویر یک حسگر دوربین دیجیتال

شکل 24ـ2ـ چگونگی قرارگرفتن پیکسل ها در یک حسگر 
دیجیتال
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قدرت تفكیك4  
 این دوربین چند مگا پیکسل است؟ این اولین پرسشی است که معموالً در مورد دوربین دیجیتال پرسیده 
می شود. تعداد پیکسل های موجود در حسگر دوربین دیجیتال قدرت تفکیك نامیده می شود و معموالً بر حسب 

مگاپیکسل )میلیون پیکسل( محاسبه می شود.

تفکیك مهم ترین عامل در کیفیت تصویر یك دوربین دیجیتال  بدانید که قدرت  باید  رایج  بر خالف تصور 
نیست. قدرت تفکیك تنها تعیین کننده اندازه چاپی است که می توانیم از یك فایل دیجیتال به دست آوریم. 
به  عبارت  دیگر اینکه یك عکس را تا چه اندازه می توانیم بزرگ چاپ کنیم. به عنوان مثال عکس های یك 
دوربین 6 مگاپیکسل تا اندازه 40×30 سانتی متر و عکس های یك دوربین 12 مگاپیکسل تا اندازه 70×100 

سانتی متر امکان بزرگ شدن با کیفیت مطلوب را دارد.

پس از ایجاد تصویر برروی صفحه حساس یا همان حسگر، هر کدام از پیکسل ها به نسبت میزان نور رنگی که 
دریافت کرده اند، جریان خفیفی ایجاد می کنند که پس از ارسال به یك پردازشگر و اعمال برخی اصالحات به 

صورت یك فایل تصویری ذخیره شده و در زمان مورد نیاز، قابل نمایش خواهند بود. 
اندازه های گوناگونی ساخته می شوند. در دوربین های دیجیتالی که  فیلم در  حسگر های دیجیتال هم مثل 
مصرف عمومی دارند و به 1PS معروف اند حسگر ها کوچك و در حدود 6×8  میلی متر هستند و در دوربین های 
نیمه حرفه ای که 2APS نامیده می شوند در حدود 22×15 میلی متر می باشند. در بعضی از انواع حرفه ای آن 

نیز حسگر هایی به اندازه فیلمmm(135 36 ×24( نصب شده است، که به آنها فول فریم3 می گویند.
فناوری حسگر های دوربین دیجیتال بسیار پیچیده است و هنوز مراحل تکامل خود را طی می کند.

Point and Shoot  ـ1
Advance Photo System  ـ2
Full Frame  ـ3
Resolution  ـ4

شکل 25ـ2ـ دونوع حسگر دیجیتال
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حساسیت و نویز1 

قالب های  مختلف  تصاویر دیجیتال

در عکاسی با فیلم، هرچه حساسیت بیشتر شود، کیفیت تصویر کاهش می یابد.
در عکاسی دیجیتال نیز با باال رفتن حساسیت، تصویر دچار کاهش کیفیت می شود. این پدیده را در عکاسی 

به صورت  نویز  می نامند.  نویز1  دیجیتال 
خود نمایی  عکس  در  رنگی  نه های  دا
می کند. این پدیده هنگام عکس برداری در 
محیط های کم نور یا عکس برداری در شب، 
نشان دهنده  زیر  تصاویر  می شود.  تشدید 
 ISO 100 تفاوت عکس هایی است که با

و ISO 1600 گرفته شده اند. 

اطالعاتی که از حسگر دوربین دیجیتال فرستاده می شود، پس از پردازش باید ذخیره شوند. این ذخیره اطالعات 
ممکن است روی کارت های حافظه دوربین و با دیسك سخت2 رایانه انجام شود؛ اما به هر حال این کار باید 
براساس الگو های معینی انجام پذیرد. شرکت های سازنده نرم افزار های تصویری از سال های پیش برای مصارف 
گوناگون تصاویر دیجیتال قالب هایی را طراحی و مورد استفاده قرار داده اند. این قالب های ذخیره سازی اطالعات 
را فرمت3 می نامند. امروزه ده ها قالب گوناگون وجود دارد که هر کدام دارای ویژگی های خاصی بوده و برای 

هدفی خاص به کار می روند. 

Noise  ـ1
Hard Disc  ـ2
Format  ـ3

)ISO 100( شکل 27ـ2ـ

)ISO 1600( شکل 28ـ2ـ

)ISO 1600( شکل 26ـ2ـ

)ISO 100( شکل 29ـ2ـ
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Gif , JPEG, EPS, TIFF, PSD, RAW،رایج ترین قالب های ذخیره سازی تصویر 

به عنوان مثال وقتی قرار است که عکس هایی را توسط اینترنت بفرستیم، نیازمند آن هستیم که حجم فایل تا 
حِدِّ ممکن کاهش یابد و با سرعت بیشتری فرستاده شود. در چنین مواردی فرمت Gif بهترین انتخاب است. 
این فرمت از توانایی فشرده سازی  فایل های تصویری برخوردار است. البته توجه داشته باشید که به همان 

نسبت که از حجم فایل کاسته می شود تصویر، دچار کاهش کیفیت نیز می شود.

و  وب  در صفحات  تقریباًً  که  است  قالب  نوعی   Gif
باالیی  فشرده سازی  قابلیت  و  می رود  به کار  اینترنت 

دارد اما از کیفیت زیادی برخوردار نیست.
هم  که  است  قالب هایی  از  دیگر  یکی  نیز   JPEG
می توان آن را فشرده کرد و در اینترنت به کار برد و هم 
برای ذخیره سازی عکس ها با کیفیت قابل قبول از آن 
استفاده کرد، این قالب را می توان بدون فشرده سازی 

هم به  کار برد.
TIFF،EPS قالب هایی هستند که تصاویر را با کیفیت 
بسیار زیاد رنگ مایه و رنگ ذخیره می کنند. البته به 
مقدار کم و بدون آنکه به کیفیت عکس صدمه بزنند 
تهیه  از  هدف  اگر  نمود.  فشرده  را  آنها  می توان  نیز 
عکس، چاپ آن به روش افست باشد، این قالب ها بسیار 
مناسب اند. البته فراموش نکنید که حجم فایل ها در 

این قالب ها نسبتاً زیاد و سنگین خواهد شد. 
PSD قالب اختصاصی برنامه فتوشاپ1 است. این قالب 

نیز از کیفیت بسیار زیادی برخوردار است. 
قالب RAW که نسبتاً از بقیه قالب ها جدیدتر است، 
بهترین قالب ذخیره سازی عکس در مرحله عکاسی 
است. RAW به معنی خام است، در این قالب تمام 
اطالعات مربوط به شکل، رنگ و دیگر موارد مربوط 
به تصویر به شکل خام ذخیره شده و سپس به یکی 

از قالب های دلخواه تبدیل می شود.
حجم  فایل ها در قالب RAW بسیار زیاد است، اما یك 
فایده بسیار بزرگ آن، این است که قابلیت ویرایش 
فراوانی را به عکاس می دهد. فایل های ذخیره شده با 
قالب RAW را می توان از نظر نوردهی، رنگ، وضوح و 
دیگر موارد تا حدود بسیار زیادی اصالح نمود. فراموش 
نکنید که برای کار های مهم مثل عکس هایی که قرار 
نمایشگاه  یا در  و  اندازه پوستر چاپ شوند  است در 
هنگام  در  حتماً  بگیرند،  قرار  همگان  دید  برابر  در 

عکس برداری از این قالب استفاده کنید.

Photoshop  ـ1

شکل 31ـ2ـ تصویر با  حجم زیادشکل 30ـ2ـ تصویر با حجم كم
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کارت های حافظه
همه دوربین های دیجیتال، تصاویر گرفته شده را روی کارت های حافظه که در درون دوربین نصب می شود 

ذخیره می کنند. این کارت ها نیز انواع گوناگون دارند که رایج ترین آنها عبارت اند از:
Secure Digital)SD(, Memory Stick)MS(, Compact Flash)CF(

کارت های ساخته شده تا نیمه سال 2008، توانایی ذخیره 8 گیگابایت )8Giga(  اطالعات را داشتند و البته 
امروزه این توانایی ذخیره اطالعات رو به افزایش  است.

هر گیگا بایت معادل هزار مگابایت یا هزارمیلیون بایت  است.
این کارت ها را پس از عکاسی می توان به وسیله کارت خوان1 و یا دوربین  به رایانه متصل نمود و اطالعات آن 

را انتقال داد.

شکل 32ـ2ـ نمونه هایی از كارت های حافظه

2 تراز سفیدی   

Card Reader  ـ1
White Balance  ـ2
Day Light  ـ3
Cloudy  ـ4
Tungesten  ـ5
Fluorescent  ـ6
Fluorescent H  ـ7
Flash  ـ8
Custom  ـ9

مسئله تصحیح رنگ در دوربین های دیجیتال مسئله ای 
ساده ای  شکل  به  خوشبختانه  اما  است.  مهم  بسیار 
دیجیتال  دوربین های  تمام  در  است.  امکان پذیر 
وجود  تراز سفیدی  یا  باالنس  وایت  نام  به  گزینه ای 

دارد. در فهرست فرمان ها، تراز سفیدی )وایت باالنس( 
چندین گزینه به شرح زیر آمده است:

نور روز3، هوای ابری4، نور مصنوعی5، فلورسنت یا المپ 
مهتابی6، نوع دوم فلورسنت7، فالش8، انتخاب دلخواه9. 
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 رایانه، چاپگر، اسكنر
 اسکنر ها

اسکنر ها وسایلی هستند که به ما این امکان را می دهند 
که عکس ها یا نگاتیو های خود را به فایل های دیجیتال 
تبدیل نماییم. این دستگاه ها دارای انواع بسیار حرفه ای 
و گران قیمت تا انواع رومیزی و خانگی هستند. با قرار 

دادن عکس درون آنها و استفاده از نرم افزار ارائه شده 
توسط کارخانه سازنده، عکس ها به سادگی به فایل های 

دیجیتال تبدیل خواهند شد. 

شکل 34ـ2ـ تصویر یک چاپگرشکل 33ـ2ـ تصویر یک اسکنر

Printer  ـ1
Laser Plater  ـ2
Inkjet Printer  ـ3

 وسایل چاپ عکس های دیجیتال
فایل های دیجیتال را به روش های گوناگون می توان چاپ کرد. انواع گوناگونی چاپگر1 و پالتر های لیزری2 و 
جوهر افشان3 وجود دارند که برای مصارف حرفه ای و آماتوری ساخته شده اند. و هر کدام از این دستگاه ها 
می توانند از کاغذ هایی با ضخامت های مختلف و سطح گوناگون استفاده کنند. افزون بر این، فایل های دیجیتال 

روی کاغذهای حساس مخصوص عکاسی نیز قابل چاپ هستند.

کافی است شرایط نوری را تشخیص دهیم و روی دوربین اعمال کنیم. در چنین صورتی رنگ های عکس ما 
به رنگ های طبیعت بسیار نزدیك خواهد بود.

در شرایطی که نور محیط از منابع نامشخصی تأمین می شود، بهترین شیوه استفاده از حالت دلخواه است. برای 
استفاده از حالت  دلخواه تراز سفیدی، روش های گوناگونی در دوربین های گوناگون  پیش بینی شده است.  
رایج ترین شیوه آن است که در همان شرایط نوری از یك کاغذ کاماًل سفید عکس بگیریم و آن را به عنوان 
مرجع به دوربین معرفی کنیم، دوربین عکس های بعدی را در آن شرایط نوری با رنگ صحیح ثبت خواهد کرد.
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انواع کاغذ ها 
 كاغذهای حساس چاپ در عکاسی 

کاغذ عکاسی، کاغذی با پوشش مواد شیمیایی حساس 
می رود.  به کار  عکس  چاپ  برای  که  است  نور  به 
تماسی  چاپ  مانند  چاپ  انواع  برای  عکاسی  کاغذ 
یا   )Enlarger( آگراندیسور  با  چاپ   ،  )Contact(
چاپگرهای جدید وجود دارد. کاغذ عکاسی تقریباً شبیه 
 به فیلم های نگاتیو عکاسی است و از ترکیب ژالتین
کاغذهای  پایه  نقره ساخته می شود. جنس  برمید  و 

عکاسی از فیبر )FB( یا پالستیك )RC( است.
کاغذ های حساس عکاسی، نقش مهمی در ثبت و ارائة 
تصاویر از روزهای نخستین پیدایش و ظهور عکاسی 
داشته اند و در این روند، تاکنون دچار دگرگونی های 

فراوانی در انواع و فرایندها بوده اند.
در  زیادی  بسیار  اهمیت  و  جایگاه  از  عکاسی  کاغذ 
و  امکانات  شناختن  است.  برخوردار  عکاسی  دنیای 
انواع گوناگون و پرشمار این گونه کاغذها و همچنین 
آگاهی دقیق و فنی نسبت به ویژگی های هر نوع کاغذ، 
با چاپ مناسب و  عکاسان را در داشتن یك تصویر 

نتیجه نهایی یاری می کند.
از آغاز تولید انواع کاغذهای حساس عکاسی، سلیقه ها 
و کاربردهای گوناگون برای انواع نگاتیوها، مورد توجه 
است.  بوده  عکاسي  صنعت  نامدار  تولیدکنندگان 
اندازه، ضخامت،  در  کلی  به طور  شباهت ها  و  تفاوت 
همچنین  و  حساسیت،  سطح،  بافت  جنس،  رنگ، 
درجه کنتراست های گوناگون مورد توجه عکاسان  قرار 
مي گیرد. از ویژگی های آشکار کاغذها می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
 كاغذهای كم كنتراست )سافت(

دارای کنتراست کم و نرم و معموالً برای نگاتیوها یا 
تصاویر دیجیتالی با کنتراست بسیار زیاد مناسب اند.

 كاغذهای با كنتراست معمولي )نرمال(
دارای کنتراستی متوسط و بیشتر برای نگاتیوها یا تصاویر 

دیجیتالی با کنتراست متعادل و نرمال مناسب اند.

 كاغذهای پر كنتراست )هارد(
دارای کنتراست زیاد و بیشتر برای نگاتیوها یا تصاویر 

دیجیتالی که کنتراست ندارند، مناسب اند.
 همچنین انواع کاغذ ها از نظر ضخامت به شرح زیر است:

 كاغذ های نازک
 كاغذ های متوسط
 كاغذ های ضخیم

پایه کاغذهای نازک را یکصد گرم، کاغذهای متوسط 
بیشتر  که  ضخیم  کاغذهای  و  گرم  هشتاد  و  یکصد 
برای چاپ عکس در اندازه های بزرگ و یا اجراهای 
 نمایشگاهی کاربرد دارند، دویست و پنجاه گرم برمتر مربع
 است. کاغذها در اندازه های استاندارد و در گونه های رول
  برای پالترها و تخت )شیت( برای چاپگرها تولید می شوند.

امروزه انواع زیادی از کاغذهای عکاسی برای استفاده 
پالترها  و  تجاری  یا  خانگی  )پرینتر( های  چاپگر  در 
در نمونه های متنوعی از جنس و بافت تولید شده و 
کاربردی،  هر  برای  کاغذها  انواع  شناخت  با  می توان 
نوع خاصی از آنها را انتخاب کرد. برای نمونه می توان 
رنگمایه های  در  نیمه مات  و  مات  براق،  کاغذهای  به 
گرم ، سرد، خنثی، طالیی، نقره ای و متالیك در انواع 

گوناگون اشاره کرد.
همچنین این کاغذها از نظر بافت سطح بیرونی، دارای 
تنوع بسیاری است برای نمونه می توان به بافت های؛ 
ابریشمی )سیلك( و دانه دار که هر کدام در نوع خود 
از تنوع بسیاری برخوردار است، اشاره کرد. اکنون با 
و  ضدآب  کاغذهایی  شیمیایی،  صنایع  در  پیشرفت 
همچنین با جنس های گوناگونی مانند پارچه و ... از 
سوی کارخانه های سازنده تولید می شود. تنوع مواد و 
جنس سطوحی که می توان بر روی آنها عکس و تصویر 
چاپ کرد، به گونه ای زیاد و متفاوت است که اکنون 
پالستیك،  مانند  سطح ها  انواع  روی  بر  عکس  چاپ 
... کاری عادی و  شیشه، پارچه، سنگ و سرامیك و 

روزمره به شمار می رود. 
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 نگهداری و حفاظت بهتر از كاغذ های مخصوص چاپ عکس
باید بدانیم اگر شرایط و نکته هایی را که برای نگهداری از کاغذهای چاپ الزم است رعایت کنیم، می توانیم 

کاغذها را به گونه ای که تا مدت ها دوام داشته باشند، نگهداری و مورد استفاده قرار داد.
 الزم است کاغذهای حساس عکاسی را هیچ وقت از بسته بندی های اصلی و کارخانه ای جدا نکرده و در مکان هایی 
خشك و خنك و دور از آسیب های وارده بر اثر نم، رطوبت، تابش مستقیم نور آفتاب و گازهای مضر و مواد 

گوناگون شیمیایی و مانند شرایط استانداردی که پیشتر، یادآوری شد نگهداری کنید.
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