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اﺻول ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭘرﺗره و ﭼﮭره
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺻﻮل ﭘﺎﯾﮫ ای ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭘﺮﺗﺮه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت :از ﺷﺮوع
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ) (Classic Portraitsاﺻﻮل اوﻟﯿﮫ و اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﭘﺮﺗﺮه ھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺘﺪاول
ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﻮرد ﻧﮑﺎت ﺳﺎده وﻟﯽ ﻣﻮﺛﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﮑﺲ ھﺎی ﺷﻤﺎ را از دوﺳﺘﺎن و ﻓﺎﻣﯿﻞ و  ..را ﺑﮭﺘﺮ
ﮐﻨﺪ .ھﺪف ﻣﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﺻﺤﻨﮫ ای ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ ارﺗﺒﺎط اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺪل در آن ﻣﺸﮭﻮد ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺳﻮژه ﺟﺬاب ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺑﯽ
ﺣﻮﺻﻠﮫ ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﮭﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر در
ﻣﮭﺎرت داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ PhotoShop

راﺣﺘﯽ و آراﻣﺶ ﻣﺪل
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻟﺤﻈﮫ ای را ﺷﮑﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺪل ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ’ ارﺗﺒﺎط‘ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .دورﺑﯿﻦ ھﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ را دارا
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺎت ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ’ ارﺗﺒﺎط‘ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻣﺪل راﺣﺖ و آرام ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺘﮭﺎ و ﯾﺎ ﺑﺎ
.داﺷﺘﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و اطﺮاف ﺧﻮد
زاوﯾﮫ درﺳﺖ:
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﮫ ای ﺳﺮ ﻣﯿﺘﻮان از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ھﺎی ﺑﯽ ﺣﺲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ای ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮد .ﻣﻨﺒ ﻊ ﻧﻮر را در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ
ﺻﻮرت ﻣﺪل ﺑﮫ طﻮر واﺿﺢ و ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﮫ ھﺎ:
ﺑﮫ ﻣﺪل زاوﯾﮫ ای ﺑﺪھﯿﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زوم ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎ وﺿﻮح ﺑﺎﻻ و دارای ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ طﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورﯾﺪ .ﺑﮫ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر
ھﻢ زاوﯾﮫ ای ﺑﺪھﯿﺪ ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻞ ﺳﻄﺢ ﺻﻮرت ﺳﺎﯾﮫ ھﺎﯾﯽ رﯾﺰی را در ﭘﺸﺖ ﺑﻮﺟﻮد آورد.
ﭘﺮﺗﺮه ھﺎی ﺟﺬاب اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ ﻓﮭﻤﯿﺪن ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮر ﻧﯿﺰ دارد:
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ از ﻧﻮر طﺒﯿﻌﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮرھﺎی اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی روی ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﺪه ھﺎی ﻧﻮ و ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻮﻓﺘﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
!!ﻣﺪل ﺷﻤﺎ ﺧﺴﺘﮫ و ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ

ﺗﻤﺎم ﻗﺪ
ﺣﺎﻟﺖ :ﺑﺮای ﺻﻼﺑﺖ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﺪل ،او را در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ ﮐﮫ دﺳﺖ ھﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻤﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎھﺎ
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ  wideﮐﻤﯽ از ھﻢ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﻤﯽ ﺧﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از زاوﯾﮫ ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻨﺰھﺎی

ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺟﺎزی اﯾراﻧﯾﺎن ﮔراﻓﯾﮏ

www.iraniangraphic.com

ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﭘﺮﺗﺮه
ﭘﺮﺗﺮه از آﻏﺎز اﺧﺘﺮاع ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﺮﺗﺮه ﺧﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
(1ﺻﻮرت و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺻﻮرت ﻣﺪل را ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻮرت را ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺪل را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اول ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺎﯾﺐ او ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دارای ﭼﺎﻧﮫ ﭼﺎق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورد.
(2ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﭘﺮﺗﺮه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺪﺳﯽ ھﺎی ﺧﺎص ﭘﺮﺗﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ
وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺮم ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ واﺿﺢ ﻧﺒﻮدن ﻋﮑﺲ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﯿﺰان ﺑﻮدن ﻋﺪﺳﯽ اﺷﺘﺒﺎه
ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻋﺪﺳﯽ ھﺎ ﺧﻄﻮط ﭼﮭﺮه ﻣﺜﻞ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک را ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﻻزم ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻋﮑﺎس
ﭘﺮﺗﺮه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﮫ ﻋﻤﺪ ،ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻢ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ

) (Soft Focusﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﻦ ﻋﺪﺳﯽ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﻗﻄﻊ .ﻋﺪﺳﯽ ھﺎی ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺪت ﻧﺮﻣﺶ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد
ﺑﺰرگ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ از دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﻗﻄﻊ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ از ﺷﯿﺸﮫ ھﺎی
ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺮ روی ﻋﺪﺳﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻮر ﻧﺮﻣﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺷﯿﺸﮫ ھﺎ ))ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه(( ﯾﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
(3ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮﺗﺮه در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﻮﺟﺎج و ﮐﺞ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻟﺬا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ١/۵ﻣﺘﺮ ﺑﮫ ﻣﺪل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﺪﺳﯽ ھﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫٔ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﮫ ﻣﺪل ،ﻧﻤﺎی درﺷﺘﯽ از
ﭼﮭﺮه اش ﺑﺮدارﯾﺪ .ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻟﻨﺰ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭘﺮﺗﺮه ،ﻟﻨﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ آن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻨﺰ ﻧﺮﻣﺎل
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ  ٣۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ،ﯾﮏ ﻋﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫٔ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ  ٨۵ﺗﺎ  ١٣۵ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺮای ﭘﺮﺗﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻟﻨﺰ واﯾﺪ در ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﭘﺮﺗﺮه
(4ﻧﻮع و اﻧﺪازه دورﺑﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺣﺮﻓﮫ ای ﮐﮫ ﻋﮑﺲ را روﺗﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ .در ﮐﺎدرھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دورﺑﯿﻨﮭﺎی  ١٣۵اﻣﮑﺎن روﺗﻮش ﻧﮕﺎﺗﯿﻮ ﺑﺮاﺣﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻨﮭﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ھﺮﭼﮫ
رزوﻟﻮﺷﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭘﺮﺗﺮه ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖ.
(5زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ
(6دورﺑﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ زاوﯾﮫ ھﺎ را دارا ﺑﺎﺷﺪ
(7ﻓﺎﺻﻠﮫ طﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد و دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻧﻘﺎط اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﮫ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻋﮑﺎس اﺳﺖ ،در داﺧﻞ ﻣﯿﺪان
وﺿﻮح واﻗﻊ ﺷﻮد.
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ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﻖ ﻣﯿﺪان وﺿﻮح
(8ﺳﻮژه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﻣﺎده ﺷﺪن ﻋﮑﺎس ﺗﮑﺎن ﺑﺨﻮرد .در زﻣﺎن ھﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﯿﺸﮫ ھﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻢ ﺑﻮد از آﻻﺗﯽ ﺑﺮای
ﻧﮕﮭﺪاری و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺳﻮژه ﺑﺎ ﺗﮑﺎن ﺧﻮرد از ﻣﯿﺪان وﺿﻮح ﺧﺎرج
ﻧﺸﻮد .در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ھﺎی اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﺳﻮژه داﺋﻤﺎ ً در ﻣﻨﻈﺮه ﯾﺎب دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻮح آن ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ.
(9ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﮫ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ .ﻧﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺘﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺑﺎزﺗﺮی ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﺑﺎﻻ از ﺗﮑﺎن ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮع
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺗﺮهٔ ﮐﻮدﮐﺎن.
(10ﻧﻮر ﺑﯽ ﺷﮏ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﮑﺎس ﺑﺎ آن روﺑﺮوﺳﺖ
ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ دو ﻧﻮع ﻧﻮر وﺟﻮد دارد:
ﻧﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺟﺎی ﻣﺪل را در روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻟﻄﯿﻒ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ
ﻧﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻧﻘﺎط ﻻزم ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺨﺖ و ﻣﺴﻄﺢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﻟﻘﺎی ﻋﻤﻖ و ﺑ ُﻌﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫٔ ﮐﺎﻏﺬ ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﮫٔ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺎﯾﮫ ھﺎ و اﻧﻌﮑﺎس ھﺎی دﻟﺨﻮاه را ﺑﮫ وﺟﻮد آورد .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ در
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻠﻔﯿﻖ دو ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻧﻮر طﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ در ﻋﮑﺎﺳﯽ رﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮات آﺑﯽ و زرد
)ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻧﻮرھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و از ﯾﮏ ﻧﻮع ﻧﻮر )ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﺎ طﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﻮﯾﻦ ﯾﮑﺴﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﻧﻮرﭘﺮدازی ﭘﺮﺗﺮه:
ﻧﻮر روﺑﺮو :
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺴﻄﺢ و ﺑﯽ ﻋﻤﻖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻧﻮر ﻣﺎﯾﻞ :
.ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ھﺎ را ﺑﮭﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ وﻟﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ ازﭼﮭﺮه در ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ
ﻧﻮر ﻣﻤﺎس :
ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﻟﺖ ھﺎی ﭼﮭﺮه در وﺿﻊ ﻧﻮر ﻣﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﺎن ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﺻﻮرت را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ آن
ﻣﻤﺎس ﺷﻮد
ﻧﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦ:
از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﮫ ﭼﮭﺮه ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﻠﻮه ھﺎی وﯾﮋه ﻧﻮری ﮐﺎرﺑﺮد
دارد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮژه ﮐﻤﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
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ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺿﻮع:
ﺻﻮرت ﮔﺮد ﯾﺎ ﭼﺎغ :ﺳﻮژه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دورﺑﯿﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮫ ﭼﮭﺎرم رخ ﻗﺮار دھﯿﺪ ،از ﻧﻮرﭘﺮدازی ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ▪ ،
زاوﯾﮫ دورﺑﯿﻦ را ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺻﻮرت ﻻﻏﺮ :ﺳﻮژه را ﺗﻤﺎم رخ ﻗﺮار دھﯿﺪ ▪
ﺻﻮرت ﭘﺮﭼﯿﻦ :از ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻣﺎت و روﺑﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ▪
ﺻﻮرت ﻟﮏ دار ﯾﺎ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ :ﻧﻮاﺣﯽ دارای ﻣﺸﮑﻞ را در ﺳﺎﯾﮫ ﻗﺮار دھﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻮژه را طﻮری ﻗﺮار دھﯿﺪ ﮐﮫ ▪
ﻣﺸﮑﻞ در ﻋﮑﺲ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد.
ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺰرگ :ﮐﻤﯽ ﭼﺎﻧﮫ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻦ را در راﺳﺘﺎی ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ ▪
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏ :ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻦ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ زاوﯾﮫ ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ ▪
ﻓﮏ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ :از ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮫ ﭼﮭﺎرم رخ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،زاوﯾﮫ دورﺑﯿﻦ را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮﯾﺪ ▪
ﻏﺒﻐﺐ :ﮔﺮدن را ﺑﮑﺸﯿﺪ ،ﺳﺮ ﺳﻮژه را ﺑﮫ طﺮف دورﺑﯿﻦ ﮐﺞ ﮐﻨﯿﺪ ▪
ﭼﺸﻢ ھﺎی ﻏﯿﺮ ھﻢ اﻧﺪازه :ﭼﺸﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ دورﺑﯿﻦ و ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮ را در ﺳﺎﯾﮫ ﻗﺮار دھﯿﺪ ▪
ﭼﺸﻢ ھﺎی ﮔﻮداﻓﺘﺎده :ﻧﻮر را روﺑﺮوی ﭼﺸﻢ ھﺎ ﺑﺘﺎﺑﺎﻧﯿﺪ ▪
.ﭘﻠﮏ زدن :ﻋﮑﺲ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﭘﻠﮏ زدن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ▪
ﮔﻮش ﺑﺰرگ :ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻮژه ﺳﮫ ﭼﮭﺎرم رخ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮔﻮش را ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ .ﮔﻮش دﯾﮕﺮ را در ﺳﺎﯾﮫ ﻗﺮار دھﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮑﯽ ▪
ﺑﺎ ﻓﺮﯾﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻋﯿﻨﮏ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دور از ﻧﻮرھﺎ ﻗﺮار دھﯿﺪ ،ارﺗﻔﺎع ﻧﻮر را زﯾﺎد ﮐﺮده و ﯾﺎ از ﺑﺎزﺗﺎب ﺳﻘﻒ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﻮی ﺗﯿﺮه :ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮫ در ﻣﻮھﺎ ﻣﺤﻮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،از ﻧﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮھﺎ ﺑﺮق ▪
ﺑﺰﻧﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮدان :ﺑﺎﻻی ﺳﺮ را ﺑﮫ طﺮف ﺷﺎﻧﮫ دورﺗﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ ▪
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن :ﺑﺎﻻی ﺳﺮ را ﺑﮫ طﺮف ﺷﺎﻧﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ).اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮای زﻧﺎن از ھﺮ دوی اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎ ﻣﯽ ▪
ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد(
در ﻣﻮرد دﺳﺘﮭﺎ :
ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﺎف دﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪھﯿﺪ ،ﻟﺒﮫ ھﺎی اﻧﮕﺸﺘﺎن را ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ ▪
اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻨﺰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ▪
اﻧﮕﺸﺘﺎن را در ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺎﺻﻞ ﮐﻤﯽ ﺧﻢ ﮐﻨﯿﺪ ▪
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دﺳﺖ ﻣﺮدان ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﮫ ﺗﺮ و دﺳﺖ زﻧﺎن ﺑﺎزﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ▪
اﻧﮕﺸﺘﺎن را در ھﻢ ﻧﭙﯿﭽﯿﺪ ▪
ﺳﺮ را در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮑﯿﮫ داده ﺑﮫ ﻣﺸﺖ ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﺪ ▪
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﮔﺮوھﯽ :
ـ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪهٔ ﮐﻠﯽ ،در ﻋﮑﺲ ﺑﺎﯾﺪ طﯿﻒ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ در ﮔﺮوه دﯾﺪه ﺷﻮد ،ھﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮔﺮوه و ھﻢ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺼﺮی.
ـ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ دارای طﯿﻒ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ از رﻧﮕﮭﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،طﯿﻒ ﮔﺮم ﯾﺎ ﺳﺮد
ـ اﻓﺮادی ﮐﮫ رﻧﮕﮭﺎی روﺷﻦ و درﺧﺸﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎﻧﮫ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ
ـ ﻣﺮدان را ﮐﻤﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از زﻧﺎن ﻗﺮار دھﯿﺪ
ـ ارﺗﻔﺎع ﻗﺪھﺎ را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ
ـ ﯾﮑﺒﺎر اﻓﺮاد ﮔﺮوه را ﺑﺮ اﺳﺎس ارﺗﺒﺎطﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داده و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮدان را در ﯾﮏ ﺳﻤﺖ و زﻧﺎن را در ﺳﻤﺖ
دﯾﮕﺮ ﮐﺎدر ﻗﺮار دھﯿﺪ.
اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻋﮑﺴﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ .اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎز ﺑﮫ ﻋﮑﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻓﺎﺻﻠﮫٔ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺴﻤﺖ اﻓﺮاد در ﻋﮑﺲ روی ھﻢ ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﻓﺎﺻﻠﮫٔ ﺑﺼﺮی ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﮫ در ﮔﺮوھﮭﺎی
ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﮑﺴﮭﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
ژﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮص زوﺟﮭﺎ :
ژﺳﺖ روﺑﮫ روی ھﻢ :اﻓﺮاد روﺑﺮوی ھﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ▪
ژﺳﺖ رو ﺑﮫ دورﺑﯿﻦ :در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دو ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ ﺑﺎ زاوﯾﮫ ای رو ﺑﮫ دورﺑﯿﻦ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﻠﻮی ▪
ﺑﺪﻧﺸﺎن دﯾﺪه ﺷﻮد ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ روﺑﺮو ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺻﻤﯿﻤﺖ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﺳﺮھﺎ را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
ﻓﻀﺎی اطﺮاف زوﺟﮭﺎ را در ﮐﺎدر ،زﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎداﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﻮرﭘﺮدازی
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺎ ﻧﻮرﭘﺮدازی ھﻤﺎھﻨﮓ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
اﻟﻘﺎی ﺷﺎدی .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﮐﺜﺮ ﻗﺴﻤﺘﮭﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺳﻮژه روﺷﻦ اﺳﺖ  (High key):ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺎﻻ ▪
اﻟﻘﺎی ﻏﻢ و ﺣﺎﻟﺖ درام .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  (Low key):ﻧﻮرﭘﺮدازی ﮐﻢ ▪
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ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻧﺤﻮهٔ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺎﻻ:
ﻣﯿﺰان ﻧﻮر اﺻﻠﯽ و ﻧﻮرﭘﺮﮐﻨﻨﺪه را ﺑﮫ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ )ﻧﺴﺒﺖ  ١:١ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ▪ ١:٢
ﻟﺒﺎس روﺷﻦ ،زﻣﯿﻨﮫٔ روﺷﻦ ▪
ﺑﺪون ﺳﺎﯾﮫ ▪
ﻧﻮر را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮﮐﺰ زﻣﯿﻨﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﻧﻮر زﻣﯿﻨﮫ را ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻮر اﺻﻠﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ ▪
ﺳﻮژه ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎﻧﮫ راه ﺑﯿﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺎ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ▪
ﻧﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ از دو ﻣﻨﺒﻊ ﭼﺘﺮی ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﺴﺎوی و در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ▪
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه:
اﻟﻒ( اﮔﺮ از ﯾﮏ ﻻﻣﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﭼﮭﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻮر ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺳﺎﯾﮫ ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ را ﻣﻼﯾﻢ ﮐﺮد.
ب( در ﭘﺮﺗﺮه ﺑﺎ دو ﻻﻣﭗ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺻﻔﺤﮫ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎ ﻋﻤﻖ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﮭﻢ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻮرھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ.
ج( در ﭘﺮﺗﺮه ﺑﺎ ﺳﮫ ﻻﻣﭗ ،ﯾﮏ ﻧﻮر را ﻧﻮر اﺻﻠﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻮر را ﻧﻮر ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﻮر ﺳﻮم را از ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﮐﺘﻔﮭﺎ و ﻣﻮ ﻗﺮار
دھﯿﺪ.
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