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هدف های رفتاری : پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود: 
ـ اساس کار دوربين های ديجيتال را شرح دهد.

ـ با ويژگی های کلی دوربين های ديجيتال آشنا شود. 
ـ انواع حسگرها را شرح دهد.
ـ قدرت تفکيک را شرح دهد.

ـ حساسيت و نويز را در دوربين عکاسی بشناسد.
ـ قالب های مختلف عکس ديجيتال را شرح دهد.

ـ قالب Row را بشناسد و توضيح دهد. 
ـ کارت حافظه در دوربين عکاسی را بشناسد و آن را به کار گيرد. 

ـ انواع اسکنرها را بشناسد و با آن کار کند. 
ـ با چاپگر آشنا شده و عکس های گرفته شده را با آن چاپ کند. 

ـ تراز سفيدی را شرح دهد.
ـ بتواند در شرايط مختلف با دوربين ديجيتال عکس بگيرد.

ـ عکس های گرفته شده را به رايانه منتقل کند.

۳فصل
عکاسی ديجيتال
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بشر غار نشين با تکه چوبی نيم سوخته نقوشی را بر ديواره های غارها رسم کرد. سپس اندکی 
زمين را شناخت، کشاورزی آموخت، رنگ ها را از طبيعت استخراج کرد و با آن نقاشی کرد.

هزاران سال گذشت، پس از انقالب صنعتی؛ از علم شيمی و فيزيک کمک گرفت و عکاسی را 
ابداع کرد، تصاويری دقيق که بر سطح فيلم ها ثبت می شد.

پيشرفت بشر متوقف نشد، در نيمه دوم قرن بيستم بسياری از ساختارهای مکانيکی جای خود 
شکل  به  قديمی  شکل  از  جديد  فن آوری های  تأثير  تحت  هم  عکاسی  و  دادند  الکترونيک  ابزار  به  را 

ديجيتال تبديل شد.
اما بدون شک اين پايان ماجرا نيست و قطعاً دور نيست که شيوه ديگری در ثبت تصاوير ما را 
شگفت زده کند. شايد چند سال ديگر با بهره گيری از امکانات نامحدود طبيعت روش های ديگری ابداع 
گردد، شايد تصاوير دو بعدی ناقص و ابتدايی به نظر برسند و همه جا با تصاوير سه بعدی روبرو شويم، 

شايد و صدها شايد ديگر.

اساس کار دوربين های ديجيتال
و  مهم  تفاوت  تنها  هستند.  فيلمی  دوربين های  شبيه  جهات  بسياری  از  ديجيتال  دوربين های 

بنيادی آن ها در قسمتی است که تصاوير روی آن ثبت می شود.
در يک دوربين ديجيتال تصاوير به جای آنکه بر روی سطح فيلم نقش بسته و ثبت شوند، روی 
يک قطعه الکترونيکی تشکيل می شوند و پس از طی مراحلی به صورت فايل های ديجيتال ذخيره شده 

و قابل رؤيت خواهند بود.
اين عناصر الکترونيک که به آن حسگر يا سنسور١ گفته می شود به دو شکل ساخته می شوند، 

يک نوع آن سی ماس CMOS و نوع ديگر آن سی. سی. دی CCD ناميده می شود.
تا چند سال پيش انواع حسگرهای سی ماس CMOS فقط در دستگاه هايی استفاده می شد که 
نياز به کيفيت باالی تصويری نداشتند، مثل در بازکن های تصويری، دوربين های مدار بسته و غيره و 
علت آن هم ارزان تر بودن آن ها و مصرف کمتر انرژی توسط اين قطعات بود و هر جا که نياز به کيفيت 

باالتری بود از سی سی دی ها CCD استفاده می شد. 
CMOS ايجاد  سی ماس ها  در  که  تحولی  با  سازندگان  از  بعضی  که  است  سالی  چند  اما 
کرده اند توانسته اند کيفيت های بسيار بااليی از آن ها به دست بياورند و در حال حاضر در بسياری از 

Sensor ــ١
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Pixel ــ۱

دوربين های گران قيمت ديجيتال از سی ماس استفاده می کنند. البته سی سی دی ها هم در ساخت بعضی 
از دوربين های ديجيتال به کار می روند اما اشکال اصلی آن ها گران تر بودن، پرحجم تر بودن و مصرف 

بيشتر انرژی است.
اما هر دو قطعه سی ماس و سی سی دی از واحدهای بسيار کوچکی ساخته شده اند که نور را به 
از  است  ترکيبی  که  پيکسل١ می نامند  را  کوچک  واحدهای  اين  می کنند.  تبديل  الکتريکی  جريان های 

کلمات Picture و Element به معنی تصوير و عنصر.(تصوير١ــ٣)

بالفالف

ج

ـ   دياگرام يک حسگر دوربين  ديجيتال ـ    ٣  ـ  تصوير ۱ـ

اندازه هر يک از اين پيکسل ها بسته به نوع دوربين بين ۴ تا ۸ ميکرن است.
می بينيد که پيکسل ها چقدر کوچک هستند، به عنوان مثال در يک CMOS سی ماس که اندازه 

آن  ٢٢mm* ۱٥ است ممکن است دوازده ميليون از آن ها را جای داد.
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نور  سه  از  خورشيد  نور  که  می دانيد 
است  شده  تشکيل  آبی  و  سبز  قرمز،  اصلی 
رنگ  سه  همين  ترکيب  از  رنگ ها  ساير  و 
حسگر  يک  پيکسل های  می آيند.  دست  به 
از  بخشی  کدام  هر  خاص  نظمی  با  ديجيتال 
به  بنا  می کنند.  ثبت  را  رنگی  نورهای  اين 
نور  به  حساس  پيکسل های  تعداد  فنی  داليل 
است. آبی  و  قرمز  رنگ های  برابر  دو  سبز 

ـ تجزيه نور خورشيد توسط منشور(تصوير٢ــ٣) تصوير٢ــ٣ـ

پس از ايجاد تصوير بر روی صفحه حساس يا همان حسگر هر کدام از پيکسل ها به نسبت ميزان 
نور و رنگی که دريافت کرده اند، جريان خفيفی ايجاد می کنند که پس از ارسال به يک پردازشگر و اعمال 

برخی اصالحات به صورت يک فايل تصويری ذخيره شده و در زمان نياز قابل نمايش خواهند بود.
دوربين های  می شوند.در  ساخته  گوناگونی  اندازه های  در  فيلم  مثل  هم  ديجيتال  حسگرهای 
ميلی متر   ۸×۶ درحدود  و  کوچک  حسگر ها  ١معروف اند   PS به و  دارند  عمومی  مصرف  که  ديجيتالی 
هستند و در دوربين های نيمه حرفه ای که  APS ٢   ناميده می شوند در حدود ٢٢×۱٥ ميلی متر می باشند. 
(تصاوير ٣ــ۳ و٤ــ٣) در بعضی از انواع حرفه ای آن نيز حسگرهايی به اندازه فيلم ۱۳٥ نصب شده 

است، که به آن ها فول فريم٣ می گويند.

  Full Frame ــAdvance Photo System               ۳ ــPoint and Shoot                 ۲ ــ١

ـ تصوير يک دوربين ديجيتال تصوير٣ــ٣ـ
بالفالف
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                  Resolution ــ۱ 

فنآوری حسگرهای دوربين ديجيتال بسيار پيچيده است و هنوز مراحل تکامل خود را طی می کند.

قدرت تفکيک۱
دوربين  يک  مورد  در  معموالً  که  است  سؤالی  اولين  اين  است؟  مگاپيکسل  چند  دوربين  اين 
ديجيتال پرسيده می شود. تعداد پيکسل های موجود در حسگر دوربين ديجيتال قدرت تفکيک ناميده 

می شود و معموالً برحسب مگاپيکسل(ميليون پيکسل) محاسبه می شود.
بر خالف تصّور رايج بايد بدانيد که قدرت تفکيک مهم ترين عامل در کيفيت تصوير يک دوربين 
ديجيتال نيست. قدرت تفکيک تنها تعيين کنندٔه اندازه چاپی است که می توانيم از يک فايل ديجيتال 
به  کنيم.  چاپ  بزرگ  می توانيم  اندازه  چه  تا  را  عکس  يک  اينکه  ديگر  عبارت  به  بياوريم.  دست  به 
عنوان مثال عکس های يک دوربين ۶ مگاپيکسل تا اندازه ۴۰×۳۰سانتيمتر و عکس های يک دوربين 

۱٢ مگاپيکسل تا اندازه ۷۰×۱۰۰ سانتيمتر امکان بزرگ شدن با کيفيت مطلوب را دارد.

رابطۀ حساسيت و کيفيت تصوير 
می گردد.اگر  نهايی  عکس  کيفيت  در  تغييراتی  ايجاد  باعث  فيلم  حساسيت  شدن  زياد  و  کم 
بلورهای بروميد نقره کوچک باشند حساسيت فيلم ها کم و اگر درشت باشند باعث باال رفتن حساسيت 
فيلم می گردد. همين مسئله باعث می شود که هر گاه از فيلم های با حساسيت کم استفاده کنيم وضوح 

APSـ مقايسۀ اندازۀ سطح فيلم ۱۳٥ و حسگر تصوير٤ــ٣ـ
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 Contrast ــFine Grain                    ۳ ــGrain                       ۲ ــ۱ 

تصوير، بسيار بيشتر شده و آن را در ابعاد بزرگتری می توان چاپ کرد. 
حال آن که فيلم های با حساسيت باال از وضوح کمتری برخوردارند و وقتی از چنين فيلم هايی 
عکسی چاپ شود مشاهده می کنيم که تصوير دارای دانه های درشتی خواهد بود. اين دانه ها را در عکاسی 

گرين۱ می نامند.(تصوير ٥   ــ٣)

تصوير ٥    ــ٣ــ  تصوير درشت از يک نگاتيو و گرين های آن

 بنابراين اگر موضوعی که می خواهيم از آن عکاسی کنيم دارای جزئيات زياد است بهتر است در 
عکاسی فيلمی از فيلم های با حساسيت پايين استفاده کنيم و تنها زمانی به سراغ فيلم های با حساسيت 

باال برويم که محيطی که قرار است در آن عکاسی کنيم دارای نور کمی باشد.
به همين دليل فيلم های با حساسيت متوسط تقريبًا واجد همه ويژگی ها هستند. يعنی هم به اندازه 
کافی ريز دانه۲ هستند و هم حساسيت آن ها به آن اندازه است که به راحتی بتوانيم در شرايط مختلف 

عکاسی کنيم. 
تفاوت ديگر فيلم ها اين است که هر چه حساسيت فيلم کمتر باشد کنتراست تصوير بيشتر است. 
کلمه کنتراست۳ (تضاد) در عکاسی به معنی اختالف بين تيره ترين و روشن ترين قسمت های يک عکس 
در  متعددی  عوامل  البته  می شود.  تصوير  کنتراست  کاهش  باعث  فيلم ها  حساسيت  رفتن  باال  است. 

افزايش و کاهش کنتراست تصوير دخالت دارند که به تدريج با آنها آشنا خواهيم شد.(تصوير٦  ــ٣)
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را  فيلم ها  است  بهتر  می شوند،  فساد  دچار  ديگری  شيميايی  ماده  هر  مثل  عکاسی  فيلم های 
کار  اين  برای  خانگی  يخچال های  پايين  طبقات  کنيم.  نگه داری  سانتيگراد  حدود۱۰درجه  دمای  در 
مناسبند. سعی کنيد معموًال از يک نوع فيلم استفاده کنيد و به آن مسلط شويد. تجربه های پراکنده هيچ 

سودی ندارند.
مطالب بسيار زيادی در مورد فيلم ها وجود دارند که به تدريج و در صورتی که بخواهيد عکاسی 

را در مقاطع باالتر ادامه بدهيد خواهيد آموخت.

حساسيت و نويزحساسيت و نويز۱
قبالً  آموختيم که در عکاسی با فيلم هر چه حساسيت باالتر برود، کيفيت تصوير کاهش می يابد. 
در عکاسی ديجيتال هم با باال رفتن حساسيت تصوير دچار افت کيفی می شود. اين پديده را در عکاسی 
هنگام  پديده  اين  می کند.  خودنمايی  عکس  در  رنگی  دانه های  صورت  به  نويز  می نامند.  نويز  ديجيتال 
عکسبرداری در محيط های کم نور يا عکسبرداری در شب، به شکل نقاط ريز سفيد در عکس پديدار 
می شود. تصاوير زير نشان دهندٔه تفاوت عکس هايی است که با ISO ۱۰۰ و ISO ۱۶۰۰ گرفته شده اند. 

ـ  ٣) (تصاوير ۷ــ٣ تا ١۰ـ

تصوير ٦        ــ٣ــ با افزايش حساسيت از کيفيت نگاتيو کاسته می شود 

                   ISO400 حساسيت زياد                                   ISO100 حساسيت متوسط                                        ISO32 حساسيت کم          

Noise ــ۱
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ISO100 ـ تصويرالف،  عکاسی با حساسيت ـ٣ـ  تصوير۸ــ٣ــ تصوير ب،  عکاسی با حساسيت ISO1600تصوير ۷ـ 

ISO100 تصوير۹ــ٣ــ برشی از تصوير الف، حساسيتISO1600 ـ٣ــ برشی از تصويرب، حساسيت تصوير۱۰ـ 
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 panchromatic ــEmulsion                         ۲ ــ۱

برای مطالعه
فيلم های عکاسی و حساسيت آنها 

در آغاز پيدايش عکاسی محققان و دانشمندان بسياری برای تهيه مواد حساس 
به نور کار می کردند و هر يک نيز روش هايی را ابداع نمودند. اما در اواخر قرن نوزدهم 
شدند.  ساخته  بودند  امروزی  فيلم های  شبيه  حدودی  تا  که  عکاسی  فيلم های  نخستين 
دانشمندان دريافتند که هالوژن های نقره حساسيت زيادی نسبت به نور دارند و در اين 
ميان بروميد نقره از همه بهتر بود. ترکيبی از کريستال های بروميد نقره با ژالتين مخلوط 
ناميدند.  امولسيون۱  را  ترکيب  اين  شد.  کشيده  شفافی  انعطاف  قابل  نوار  روی  و  شده 

بعدها افزودن مواد شيميايی ديگری باعث ارتقاء کيفی فيلم ها گرديد. 
فيلم های سياه و سفيد امروزی قابليت ثبت همه رنگ های موجود در نور خورشيد 

را دارا هستند، به همين دليل به آنها فيلم های پانکروماتيک۲ می گويند.
هر فيلم عکاسی برای آن که تصوير مطلوبی ارائه دهد نيازمند تابش مقدار معينی 

نور به سطح آن می باشد، اين مقدار معين نور را حساسيت فيلم تعيين می کند. 
ريزتر  و  کوچکتر  فيلم  امولسيون  در  موجود  نقره  بروميد  کريستال های  چه  هر 
بيشتر  آنها  بين  فاصله  و  بزرگتر  کريستال ها  اين  چه  هر  و  کمتر  فيلم ها  حساسيت  باشند، 
بـاشد فيلم هــا دارای حساسيت بيشتری هستند. بــه عبارت ديگر هر  چه که حساسيت 
قدر  عکس هر  بر  دارد و  احتياج  بيشتری  نور  تصوير به  تهيه  برای  باشد  کمتر  فيلم  يک 
حساسيت فيلم بيشتر باشد با مقدار کمتری از نور می تواند ايجاد تصوير نمايد. از آنجا که 
شرايط نوری هميشه  يکسان نيست کارخانه های سازنده فيلم سعی می کنند که فيلم های 

با حساسيت مختلف بسازند.
امـروزه فيلم هـای عکـاسی از تنوع بسياری بـرخوردار هستند و بـرحسب نياز 

ـ ٣) شاخه های مختلف عکاسی ساخته می شوند.(تصوير ۱۱ ـ
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اندازه گيری  برای  واحدی  بايد  حتمًا  می کنيم  صحبت  فيلم  حساسيت  از  وقتی 
 ASA/Din واحد دو  برحسب  را  فيلم ها  حساسيت  پيش  سال  چند  باشيم،تا  داشته  آن 
به  مربوط  واحد   Din و  آمريکا  کشور  به  مربوط  واحد   ASA می کردند.  اندازه گيری 
کشور آلمان بود. روی تمام قوطی های فيلم همزمان هر دوی اين واحدها نوشته می شد 
برابر  دو  حساسيت  عددی  مقدار  گاه  هر  آمريکايی  واحد  در   ASA 100/21 Din مثًال
 100ASA 200 دو برابر فيلمASA می شد حساسيت فيلم هم دو برابر می شد مثًال فيلم
حساسيت داشت، اما در واحد Din با اضافه شدن سه واحد به عدد، حساسيت فيلم دو 
برابر می شد. مثًال فيلم 24Din دو برابر فيلم 21Din حساسيت داشت. اما چند سالی 
است که يک واحد بين المللی برای حساسيت فيلم انتخاب شده است. اين واحد جديد 
١ISO نام دارد. امروزه روی قوطی های فيلم حساسيت فيلم را به اين صورت مشاهده 

.ISO 400/27 و يا ISO 100/21 می کنيم
در واقع مقادير عددی ASA و Din بعد از کلمه ISO می آيد.

 ISO  3200/36  تا  ISO 25/15 فيلم هايی که امروزه در دسترس عکاسان قرار دارد بين
حساسيت دارند.

 International Standard Organization ــ۱

تصوير ۱۱ــ٣ــ انواع فيلم های رنگی و سياه و سفيد
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طبقه بندی فيلم ها از نظر حساسيت 
متوسط        حساسيت  ۲ــ  کم    حساسيت  ۱ــ  دسته   سه  در  می توان  را  عکاسی  فيلم های 

۳ــ حساسيت زياد طبقه بندی کرد.
۱. حساسيت کم از ISO 25/15 تا ISO 64/19 مناسب برای کپی برداری، چهره نگاری، 

منظره، معماری و...
۲. حساسيت متوسط از ISO 80/20 تا ISO 200/24 مناسب برای موارد باال،عکاسی 

مستند و خبری و اکثر کارهای معمولی
۳. حساسيت زياد از ISO 400/27 تا ISO 3200/36 مناسب برای عکاسی خبری، 

تئاتر، و مواقعی که نور کم است.
توجه داشته باشيد که فيلم هايی با حساسيت ISO 100/21 برای اغلب کارهای عکاسی 

مناسب هستند و ساير فيلم ها در موارد خاص به کار می روند.

Format ــ٢                           Hard Disc ــ١

قالب های مختلف تصاوير ديجيتالقالب های مختلف تصاوير ديجيتال 
اطالعاتی که از حسگر دوربين ديجيتال ارسال می شود، پس از پردازش بايد ذخيره شوند. اين 
ذخيره اطالعات ممکن است روی کارت های حافظه دوربين و يا ديسک سخت١ کامپيوتر انجام شود. 
نرم افزارهای  سازندٔه  شرکت های  پذيرد.  انجام  معينی  الگوهای  اساس  بر  بايد  کار  اين  حال  هر  به  اما 
تصويری از سال ها قبل برای مصارف گوناگون تصاوير ديجيتال قالب هايی را طراحی و مورد استفاده 
گوناگون  قالب  ده ها  امروزه  می نامند.  فرمت۲  را  اطالعات  ذخيره سازی  قالب های  اين  داده اند.  قرار 

وجود دارد که هر کدام دارای ويژگی های خاصی بوده و برای هدفی خاص به کار می روند.
به عنوان مثال وقتی قرار است که عکس هايی را توسط اينترنت ارسال کنيم نيازمند آن هستيم 
مـواردی  چنين  در  گـردد.  ارسال  بيشتری  سرعت  بــا  يابد و  کـاهش  االمکـان  حتی  فـايل  حجم  کـه 
فرمت Gif بهترين انتخاب است. اين فرمت توانايی فشرده سازی فايل های تصويری را داراست. البته 
توجه داشته باشيد که به همان نسبت که از حجم فايل کاسته می شود دچار افت کيفيت نيز می گردد. 

(تصوير ١٢ــ٣)
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تصوير۱۲ــ٣ــ فشرده سازی بيش از حد باعث افت کيفيت تصوير می شود.

همه  که  ندارد  لزومی  دارد.  وجود  تصاوير  ذخيره سازی  برای  گوناگون  فرمت  ده ها  که  گفتيم 
به کار ذخيره سازی عکس می آيند بشناسيم،  آنها را بدانيم بلکه تنها بايد چند قالب رايج را که معموالً 

معمول ترين اين قالب ها عبارتند از:
GIF, JPEG, TIFF , EPS, PSD, RAW  

کار  به  اينترنت  و  وب  صفحات  در  معموالً  که  است  قالب  نوعی  شد  گفته  که  همان طور   GIF
می رود قابليت فشرده سازی بااليی دارد اما فاقد کيفيت باالست.

JPEG نيز يکی ديگر از قالب هايی است که هم می توان آن را فشرده کرد و در اينترنت به کار 
برد و هم برای ذخيره سازی عکس ها با کيفيت قابل قبول از آن استفاده کرد، اين قالب را می توان بدون 

فشرده سازی هم به کار برد.
TIFF, EPS قالب هايی هستند که تصاوير را با کيفيت بسيار باالی رنگ مايه و رنگ ذخيره 
می کنند. البته به مقدار کم و بدون آنکه به کيفيت عکس صدمه بزنند نيز می توان آن ها را فشرده نمود. 
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اگر هدف از تهيه عکس چاپ آن به طريق افست باشد اين قالب ها بسيار مناسب اند.
البته فراموش نکنيد که حجم فايل ها در اين قالب ها نسبتاً سنگين خواهد شد.

PSD قالب اختصاصی برنامه فتوشاپ١ است. اين قالب نيز از کيفيت بااليی برخوردار است.
قالب RAW   : که نسبتاً از بقيه قالب ها جديدتر است بهترين قالب ذخيره سازی عکس در مرحله 
عکاسی است. RAW به معنی خام است، در اين قالب کليه اطالعات مربوط به شکل و رنگ و ساير 

مسائل مربوط به تصوير به شکل خام ذخيره شده و بعدًا به يکی از قالب های دلخواه تبديل می شود.
حجم فايل ها در قالب RAW بسيار باالست، اما يک فايدٔه بسيار بزرگ دارد و آن اين است که 
قابليت ويرايش فراوانی را به عکاس می دهد. فايل های ذخيره شده با قالب RAW را می توان از نظر 
نوردهی، رنگ و وضوح و ساير مسائل تا حدود بسيار زيادی اصالح نمود. فراموش نکنيد که برای 
قرار  عموم  ديد  معرض  در  نمايشگاه  در  يا  شوند و  پوستر  است  قرار  که  عکس هايی  مثل  مهم  کارهای 

بگيرند، حتماً در هنگام عکسبرداری از اين قالب استفاده نماييد. 

کارت های حافظه 
دوربين  درون  در  که  حافظه  کارت های  روی  را  شده  گرفته  تصاوير  ديجيتال  دوربين های  همه 

نصب می شود ذخيره می کنند. اين کارت ها نيز انواع مختلف دارند که رايج ترين آنها عبارتند از:
Compact Flash(CF)  ,   Memory Stick(MS), Secure Digital(SD) 

کارت های ساخته شده تا نيمٔه سال ٢۰۰۸، توانايی ذخيرٔه ۸ گيگا بايت (Giga ۸) اطالعات را 
داشتند و البته امروزه اين توانايی ذخيرٔه اطالعات روبه افزايش است.

هر گيگا بايت معادل هزار مگابايت يا هزار ميليون بايت است.

Photo Shop ــ١

تصوير۱٣ــ٣ــ انواع  کارت های حافظه
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                    Day light ــWhite Balance                    ۳ ــCard Reader                           ۲ ــ۱عکا

ـ ٥                                  Cloudy ــ۴                        Fluorescent ــ٦                             Tungsten ـ
ـ ٨                       Fluorescent H ــ٧ Custom ــ٩                                  Flash ـ

اين کارت ها را پس از عکاسی می توان به وسيلٔه کارت خوان١ و يا دوربين به رايانه متصل نمود 
و اطالعات آن را انتقال داد.

تراز سفيدیتراز سفيدی٢  
به  خوشبختانه  اما  است.  مهم  بسيار  مسئله ای  ديجيتال  دوربين های  در  رنگ  تصحيح  مسئله 
تراز  يا  باالنس  وايت  نام  به  گزينه ای  ديجيتال  دوربين های  تمام  در  است.  امکان پذير  ساده ای  شکل 
آمده  زير  شرح  به  گزينه  چندين  باالنس)  سفيدی (وايت  تراز  فرامين  فهرست  در  دارد.  وجود  سفيدی 

است:
نـور   روز٣ ،      هـوای ابـری٤،       نور مصنوعی٥،       فـلورسنت  يا  المپ مهتابی٦، نـوع دوم فـلورسنت٧، 

فالش٨، انتخاب دلخواه٩
صورتی  چنين  در  کنيم.  اعمال  دوربين  روی  و  دهيم  تشخيص  را  نوری  شرايط  است  کافی 

رنگ های عکس ما به رنگ های طبيعت بسيار نزديک خواهد بود.
استفاده از حالت  بهترين شيوه  تأمين می شود،  نامشخصی  منابع  محيط از  شرايطی که نور  در 
دوربين های  در  گوناگونی  روش های  سفيدی،  تراز  دلخواه  حالت  از  استفاده  برای  است.  دلخواه 
سفيد عکس بگيريم و  مختلف پيش بينی شده است. رايج ترين شيوه آن است که از يک کاغذ کامالً 
آن را به عنوان مرجع به دوربين معرفی کنيم، دوربين عکس های بعدی را در آن شرايط نوری با رنگ 

صحيح ثبت خواهد کرد.

اسکنرها 
به  را  خود  نگاتيوهای  يا  عکس ها  که  می دهند  را  امکان  اين  ما  به  که  هستند  وسايلی  اسکنرها 
انواع  تا  قيمت  گران  و  حرفه ای  بسيار  انواع  دارای  دستگاه ها  اين  نماييم.  تبديل  ديجيتال  فايل های 
روميزی و خانگـی هستند. بـا قــرار دادن عکس درون آنـهـا و استفاده از نـرم افزار ارائه شده توسط 

کارخانهٔ     سازنده عکس ها به سادگی به فايل های ديجيتال تبديل خواهند شد.(تصوير١٤ــ٣)
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تصوير١٤ــ٣ــ نمونۀ يک اسکنر روميزی

Printer ــ۱

وسايل چاپ عکس های ديجيتالوسايل چاپ عکس های ديجيتال 
فايل های ديجيتال را بـه طرق مختلف مـی توان چاپ کرد. انـواع و اقسام چاپگر١ و پالترهای 
شده اند.  ساخته  آماتوری  و  حرفه ای  مصارف  برای  هم  آنها  که  دارند  وجود  جـوهرافشان  و  ليزری 

(تصوير ١٥ــ٣) و هر کدام از اين دستگاه ها 
ضخامت های  با  کاغذهايی  از  می توانند 
کنند.  استفاده  گوناگون  سطح  و  مختلف 
روی  ديجيتال  فايل های  آن  بر  عــالوه 

کاغذهای عکاسی نيز قابل چاپ هستند.

تصوير١٥ــ٣ــ نمونۀ يک چاپگر
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ــ حسگرهای سی ماس  CMOS و سی سی دی CCD را شرح دهيد. 

ــ دوربني های APS را توضيح دهيد. 

ــ قدرت تفكيك را توضيح دهيد. 

ــ قالب تصويری را شرح دهيد. 

ــ تراز سفيدی و كاربرد آن را شرح دهيد. 

ابعاد  در  را  آن  سپس  و  كنيم  تهيه  عكسی  كـارخـانه  يك  برای  مـی خـواهيم  ــ 

(m × 8 m 3) چاپ كنيم. چه عاملی در كيفيت بهتر اين تصوير مؤثر است   ؟ 

چه  از  مجازی  فضايی  در  اينترنت  توسط  عكس  مجموعه ای  فرستادن  برای  ــ 

قالبی استفاده می كنيد؟ چرا؟ 

آن  كوچك  جزئيات  كه  بگيريد  عكس  طوری  پستی  متبر  يك  از  بخواهيد  اگر  ــ 

قابل مشاهده باشد، از كدام حدود حساسيت استفاده می كنيد؟ چرا؟

ــ آيا می توان از بوته ای گل سرخ در نور بعدازظهر زير چراغ های فلورسنت و 

با استفاده از فالش عكسی با تركيب رنگی صحيح گرفت؟ كدام گزينۀ تراز سفيدی 

در اين شرايط مناسب تر است؟ راه حل مفيد برای بهتر شدن رنگ ها در اين شرايط 

چيست؟ 

ی 
ظر
ی ن
شياب

ارز
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مقايسه  هم  با  و  كرده  عكاسی  مختلف  تفكيك های  قدرت  با  موضوع  يك  از  ــ 

كنيد. 

عكاسی  است،  روز  نور  روی  سفيدی  تراز  كه  درحالی  مختلف  نوری  منابع  با  ــ 

كرده و باهم مقايسه كنيد. 

ــ با منابع نوری مختلف در حالتی كه تراز سفيدی در حالت صحيح تنظيم شده، 

عكاسی كرده و باهم مقايسه كنيد. 

ــ از حالت تراز سفيدی دخلواه استفاده كرده و عكس هايی با رنگ های درست 

بگيريد. 

ــ چند عكس و نگاتيو را اسكن كنيد. 

ــ عكس های منتخب را چاپ كنيد. 

ــ برای گرفنت يك عكس پرتره در فضای داخلی با نور پنجره از چه تنظيمی در 

تراز سفيدی استفاده می كنيد؟ چرا؟ 

ــ همني مترين باال (عكس چهره) را با بقيه شرايط در تنظيم تراز سفيدی در 4 

حالت گوناگون عكسبرداری كنيد.

فالش  از  استفاده  حق  كنيم:  ثبت  را  منايش  يك  از  صحنه هايی  می خواهيم  ــ 

ندارمي و نور روی صحنه نيز كافی نيست: برای اين شرايط نوری چه راه حلی را درنظر 

می گيريد؟  

ارزشيابی عملی 


