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مقدمه
از آغاز پیدایش عکاسی تاکنون ،دوربین عکس برداری به عنوان ابزاری
مهم در فرایند عکاسی به کار گرفته شده است .وسیله ای که عکاسان به کمک آن،
تصویرهای بسیار متنوعی از دنیای پیرامون خود عرضه کرده اند .با وجودی که
دامنه این تالش ها بسیارگسترده بوده ،اما وجود محدودیت های رایج عکاسی مانع
از به تصویر کشیدن تمامی ایده ها و افکار می شده است .چه بسیار تصویرهایی
که در ذهن ،تصور و تخیل شخصی شکل می گیرند ،اما در قالب ها و شیوه های
معمولی عکاسی نمی توانسته بروز کند.
وجود این محدودیت ها انگیزه ای شد که در زمانی کوتاه روش های گوناگونی
برای تلفیق و ترکیب تصویرها ،تغییر و دگرگونی آنها یا حذف و اضافه های متعدد
در مراحل عکس برداری ،ظهور فیلم ،چاپ عکس و یا پس از چاپ ابداع شود
و روز به روز بر دامنه آنها افزوده شود به گونه ای که امروز ،جایگاه ویژه ای در بین
طراحان گرافیک و هنرمندان عکاس به خود اختصاص داده است.
روش هایی که در تصاویر حاصل از آنها،فضاهای ذهنی ،وهمی  ،خیالی،
تمثیلی ،احساسی و روایی به چشم میخورند ،صحنههایی که در طبیعت وجود ندارند اما

تک تک اجزای آن ها طبیعی است .تصویرهایی که در مقابل چشمان ما پنجره ای
به جهان خالقیت ها و مرزهای بی کران احساس و بیان غیرمعمول می گشاید.
تصاویری که در زمانی اندک مفاهیم عمیق و مطالبی گسترده را بیان می کند.
عرصه
با پیدایش عکاسی دیجیتال و ورود نرم افزارهای ویرایش عکس به
ٔ
عکاسی ،گرافیک و هنرهای تصویری ،این روش ها تنوع و گستردگی بسیار زیادی
یافته اند.
ساله اخیر از روش های عکس برداری با فیلم
شیوه عکاسی در چند ٔ
تغییر ٔ
به عکاسی دیجیتال و پیوستگی بسیار زیاد این گونه از عکاسی با نرم افزارهای
ویرایش عکس ،همسویی آن را با دیگر هنرها و روش های بیان هنری بیشتر از
زمینه
گذشته کرده و بخش قابل توجهی از عکاسان و دیگر هنرمندان به ویژه در ٔ
طراحی گرافیک ،از عکاسی به عنوان زبانی تأثیرگذار در آفرینش آثار خود استفاده
می کنند .این موضوع همچنین سبب شده است تا بخش قابل توجهی از ایده ها و
ذهنیات تصویری که پیش از ورود عکاسی دیجیتال و نرم افزارهای ویرایش تصویر
قابل عینی کردن و ارائه به صورت عکس یا محصوالت گوناگون گرافیکی نبود ،به
گسترده این نرم افزارها و ویژگی های بارز
آسانی قابل اجرا و ارائه شود .با پیشرفت
ٔ
آن ها در دقت ،سرعت و یکسانی نتایج و کیفیت مطلوب آثار به دست آمده از طریق
کاربرد
گسترده عکاسی به روش دیجیتال ،الزم است تا تکنیک ها و روش های
ٔ
اجرای این تکنیک ها با به کارگیری نرم افزارهای ویرایش عکس معرفی شوند.
روش های یاد شده از گوناگونی بسیاری در شکل و چگونگی اجرا
برخوردارند ،اما تمامی این شیوه ها به چند بخش کلی قابل دسته بندی هستند و هر
کدام از آنها ،روش های گوناگون دیگری را در زیر
مجموعه خود قرار می دهند:
ٔ
1ــ تکنیک های عکس برداری
2ــ تکنیک های نرم افزاری و ویرایش عکس

در این کتاب تالش شده است تا هنرجویان گرافیک ،با روش های مهم
تکنیک های یاد شده که امروزه کاربردهای بسیاری در هنرهای تصویری ،به
ویژه آثار گرافیکی یافته اند و جذابیت و تأثیر آنها چشمگیر است آشنا شوند .در
این مورد ،مطالبی طرح می شود که با امکانات موجود بتوان آنها را تجربه کرد.
مباحث کتاب در قالب درس های نظری و تمرینات عملی طراحی شده که حجم
تجربه این تکنیک ها نیازمند آگاهی کافی از
عمده را تمرینات عملی در بر می گیرد.
ٔ
اصول عکاسی است که قبال ً آنها را فرا گرفته اید .الزم به یادآوری است ،نرم افزار
به کار گرفته شده برای ایجاد تکنیک های این کتاب ،فتوشاپ سی اس  )CS3( 3و
نسخه های پس از آن است.

هدف کلی
کاربرد تکنیک های عکاسی در آثار گرافیکی
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ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﮑﺲ در ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس ،از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ:
١ــ ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان داداﺋﻴﺴﺖ در روش ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٢ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﻮرﺋﺎﻟﻴﺴﺖ در ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٣ــ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﻫﺎوس در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻫﻨﺮی آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
٤ــ ﻧﻘﺶ ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﺑﻪ وﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺮﻳﺎت و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت را ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ٥ــ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﻧﺘﺰاﻋﯽ )آﺑﺴﺘﺮه( از ﻋﮑﺎﺳﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.

ﺗﺎرﻳﺨﭽﮥ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﮑﺲ در ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ
ﺷﻴﻮه دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺗﻼش ﻫﺎی
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻫﻨﺮی ﺑﻪ
ٔ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اُﺳﮑﺎر ﺟﯽ رﻳﻠﻨﺪر ١از ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .در
اﻳﻦ دوره از ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ٢و ﭼﺎپ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻮﺿﻮع
اﻳﻦ ﭼﺎپ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮی رواﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی دﻳﻨﯽ ،ادﺑﻴﺎت و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
دوره زﻣﺎﻧﯽ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ در ﻋﮑﺎﺳﯽ رواج ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده ای داﺷﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ در ﻳﮏ ٔ
 ،Photomontage -٢ﺷﻴﻮه ای در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﺛﺮی ﺧﺎص ﮐﻪ از ﺑﺮﻳﺪن و ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﮑﺲ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

١- Oscar Gustave Rejlander

١

ﻧﻘﺎﺷﺎن داداﺋﻴﺴﺖ ،١ﻋﮑﺎﺳﯽ را روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺮدن اﺷﻴﺎء و آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ داﻧﺴﺘﻨﺪ
و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ روش ﻫﺎی
ﻣﻮﻧﺘﺎژ ،ﻋﮑﺲ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ دادﻧﺪ) .ﺷﮑﻞ ١ــ(١

ﺷﮑﻞ ۱ــ۱

دﻫﻪ ﺑﻴﺴﺖ ،داداﺋﻴﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻟﻴﻦ ،درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﮑﺎری اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ
در ٔ
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺪازه و ﺟﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﻴﻮه ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ،ﺑﻪ اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
واﻗﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ٔ
ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ.
دﻫﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﭘﺲ از ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ،ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ و
از ﺳﺎل ﻫﺎی ٔ
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﻫﻨﺮ ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪ و
ﻓﺘﻮﮐُﻼژ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ را در ﺑﻴﺎن اﻓﮑﺎر و
ٔ
ﺑﺎزﺗﺎب آن در ﻧﺸﺮﻳﺎت آن دوران ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮد .ﮔﺮوﻫﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ در آﻟﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ روش ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﻓﺘﻮﮐﻮﻻژ ﺑﻴﺎن
ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٢

 -١دادا ﻳﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻨﺮی و ادﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻐﻴﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول در ﺳﺎل  ١٩١٥آﻏﺎز

ﺷﺪ و ﺗﺎ  ١٩٢٢اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ.

درﺑﺎره ﺧﺴﺎرات و ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺮآﻣﺪه از
ﮐﻨﻨﺪه ﻃﻨﺰﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و روﺷﻨﮕﺮی
ٔ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ آﺛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺎن ٔ
ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﻴﻮه ﻫﻨﺮی اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و از روش ﻫﺎﻳﯽ ﻫﻤﭽﻮن »ﺗﮑﻨﻴﮏ
آﻧﻬﺎ ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ
ٔ
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻋﮑﺲ و ﻧﻮﺷﺘﻪ« ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮدﻧﺪ و از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﮏ و ﭼﺎﭘﯽ ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﯽ از ﻣﺘﻮن ﭼﺎپ ﺷﺪه
و ﺗﮑﻪ ﭘﺎره ﻫﺎی روزﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮرﺋﺎﻟﻴﺴﻢ) ١ﻓﺮا واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﯽ( در ﺳﺎل  ،١٩٢٤ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ روش ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ،ﮔﺎم ﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺑﺮداﺷﺖ .ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎی ﺳﻮرﺋﺎﻟﻴﺴﺘﯽ در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ در اداﻣﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ
ﺗﻬﻴﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ روش ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﮑﺎﺳﺎن اروﭘﺎﻳﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ .در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪٔ ،
و ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را در ﻣﻴﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان داﺷﺖ .ﻋﮑﺎﺳﺎن در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﻮ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و اﻳﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ درآورﻧﺪ .ﮔﺮﻳﺰ از
ﭘﺎﻳﻪ رؤﻳﺎﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﻫﻤﻮاره از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﻮرﺋﺎل ﺑﻪ
واﻗﻌﻴﺖ و آﻓﺮﻳﻨﺶ آﺛﺎری ﺑﺮ ٔ
آن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎر وﻳﮋه ای ﮐﺮده اﻧﺪ) .ﺷﮑﻞ ٢ــ(١

ﺷﮑﻞ ۲ــ۱

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

 ،Surrealism -١ﺟﻨﺒﺸﯽ در ﻫﻨﺮ و ادﺑﻴﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺎﻟﻢ رؤﻳﺎ و ﺿﻤﻴﺮ ﻧﺎآﮔﺎه اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻨﺮ

ﺗﺠﺴﻤﯽ ،ادﺑﻴﺎت و ﺳﻴﻨﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺸﺪ.

٣

ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻨﺮی ﺑﺎﻫﺎوس ١در آﻟﻤﺎن ،ﻧﻘﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری در ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﻫﻨﺮ
اﺳﺘﺎدان ﻧﻮﮔﺮای
ٔ
٢
زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺳﺮﻣﺸﻖ
ﻣﻌﺎﺻﺮ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎﻫﺎوس ﮐﺎرﻫﺎی »ﻻزﻟﻮ ﻣﻮﻫﻮﻟﯽ ﻧﺎﮔﯽ « را در ٔ
ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ،ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از ﺳﻮی آﻧﺎن ﺑﺮای آراﻳﺶ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺗﺼﺎوﻳﺮ در ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﺠﺎری
ﻣﺼﻮر( ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ
در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت) ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ّ
ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ از ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ در آﻏﺎز ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭼﺎپ
ﺳﺮﺑﯽ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎﺷﻮرﻫﺎی ﻣﻮازی ﻳﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻳﺎ
ﮔﺮدش ﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ اﺟﺴﺎم ،ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻓﻠﺰی ﻳﺎ راﭘﻴﺪوﮔﺮاف
و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺟﺮا و رﺳﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ اﺧﺘﺮاع ﮔﺮاوور ﺳﺎزی ،٣اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻌﻤﺎری و ﻃﺮاﺣﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻈﻴﻤﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .اﻳﻦ
،Bauhaus -١
ٔ

ﻣﺪرﺳﻪ را واﻟﺘﺮ ﮔﺮوﭘﻴﻮس ،ﻣﻌﻤﺎر آﻟﻤﺎﻧﯽ ،در ﺳﺎل  ١٩١٩ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد.

٢-Laszlo Moholy- Nagy

 -٣ﮔﺮاوور ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ای از ﻣﺲ ﻳﺎ روی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری و ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺧﺎص ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮﺿﻮع
ﻋﮑﺲ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎزک ﻳﺎ ﻧﻘﺎط ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺮ آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺧﺘﺮاع آن در ﭼﺎپ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺳﺮﺑﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ) ،ﭼﺎپ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻟﺘﺮﭘﺮس( ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﮑﺲ ) (Photographyدر ﻣﺠﺎورت ﺣﺮوف ﺳﺮﺑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ).ﺷﮑﻞ ٣ــ(١

ﺷﮑﻞ ٣ــ١ــ اﻟﻒ ــ اراﺋﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ در ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ ﭘﺲ از ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻓﻦ آوری

ﺷﮑﻞ ٣ــ١ــ ب ــ ﻃﺮح ﺧﻄﯽ در ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﻨﯽ

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٤

ﭼﺎپ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ از روی ﻋﮑﺲ  ،آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ ٣ــ ١ــ ج ــ ﻋﮑﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاوور ﺳﺎزی

ﻋﮑﺲ در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ در آﻏﺎز ،ﮐﻴﻔﻴﺖ آن ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ
زﻣﺎن و رﺷﺪ ﻓﻦ آوری ،اﻳﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ.

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

ﻧﻘﺶ ﻋﮑﺎﺳﯽ
رﺳﺎﻧﻪ ﺗﺎزه و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻄﺮح
ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ
ٔ
ﺷﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﻳﺪن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داد .واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﯽ در ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ رﺗﻮش ﮐﺮدن و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻳﺮ ﺑﺮاش و ﺣﺘﯽ دﺳﺖ ﮐﺎری ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ،از ﺑﻴﻦ ﻣﯽ رﻓﺖ.در اﻳﻦ دوران،
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ و
ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮﻧﺘﺎژﻫﺎ در
ٔ
رﺳﺎﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺑﻴﺎن
ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ٔ
ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
دﻫﻪ  ٥٠ﻣﻴﻼدی ،ﮐﻪ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ و
ﻣﺠﻠﻪ
ﭼﺎپ
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﻮﺋﻴﺴﯽ »ﮔﺮاﻓﻴﺲ« از ٔ
ٔ
ٔ
ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﻴﻞ آﺛﺎر ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ،در ﭘﻴﺸﺒﺮد آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ
ﻋﮑﺲ ﺳﻬﻢ زﻳﺎدی داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻧﺸﺮﻳﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺟﺪﻳﺪ ُﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی
زﻳﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﻴﺪ .رﻗﺎﺑﺖ زﻳﺎد ﺳﺮدﺑﻴﺮان ﺑﺮای ﺟﺬاب
ﮐﺮدن ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺧﻮد ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻋﺮﺿﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از
ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﻮد .ﺗﻴﺮاژ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﺎت و
ٔ
ٔ
ﻧﺸﺮﻳﺎﺗﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی از ﻋﮑﺲ ﺑﻬﺮه ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در اﻳﻦ زﻣﻴـﻨﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺗﺠﺎری در ﺳﺎل ﻫﺎی
ﻧﻴﻤﻪ ﻏﺮﺑﯽ اروﭘﺎی وﻳﺮاﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﻳﯽ
ﭘﺲ از دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺑﺎزارﻫـﺎی ٔ
ﮐﺸﺎﻧـﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻓﺮوﺷﮕـﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ﺷﻬﺮوﻧـﺪان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت روزﻣﺮه،
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اروﭘـﺎ را ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﺑـﯽ ﻧﻈﻴـﺮ ﺑﺮای ﻓـﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻣﺮﻳﮑﺎﻳـﯽ ﺗﺒﺪﻳـﻞ ﮐﺮد .در اﻳـﻦ ﻣﻴﺎن،
آﻧﭽﻪ ﺳﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﻧﺼﻴﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗـﻮﻟﻴﺪی ﻣﻮﻓـﻖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗـﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮد.
ﺷﺪ.اﻣﺎ ﻧﺸﺮﻳـﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری در
در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫﻨﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ّ
ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﮑﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﮑﻨـﻴﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻧﻪ ای ﻫﻨـﺮی و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ آن
ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﺠﻠﻪ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ و ﻣﺼﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎر ارزان و در ﺷﻤﺎرﮔﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ،
٥

ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺳﻔﺮ و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .از ﺣﺪود ﺳﺎل ﻫﺎی  ١٩٤٠ﻣﻴﻼدی
ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮ ﻫﻨﺮی در ﻧﺸﺮﻳﺎت ،از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ زﻳﺮا وﻇﺎﻳﻔﯽ ﭼﻮن ﮐﺸﻒ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی
ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﻪ ﻓﻌﻞ درآوردن آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﮔﺴﺘﺮش اﻳﺪه ﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ.
دﻫﻪ  ١٩٤٠ﺑﺎ رﺷﺪی ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ روﺑﺮو
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﭼﺎﭘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﻼت و روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ از ٔ
ﺑﻮد .در دﻫﻪ ﻫﺎی ﭘﺲ از آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮد اداﻣﻪ داد .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،آﮔﻬﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﺟﺬاب ﺗﺮ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮرﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ،ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ای در روﻳﺎروﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﮑﺲ در آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ آﻏﺎز
ﺷﺪ .ﻋﺪه ای ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻌﺎر »اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺎم« ﻳﮑﺴﺮه ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎری دﻳﮕﺮ ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ آﮔﻬﯽ را ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻪ »ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻮب ،ﺑﺪان اﻧﺪازه ﮔﻮﻳﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«ٔ ،
ﻋﮑﺲ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ آﮔﻬﯽ ﻫﺎﻳﯽ ،آﻏﺎزﮔﺮ روﻧﺪی زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻨﺮی آن
روز ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ راﻳﺞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
دﻫﻪ ﭘﻨﭽﺎه ﻣﻴﻼدی ﮐﻪ از ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از
ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎی ﻫﻨﺮی در ٔ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺑﻴﺎن اﻓﮑﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺟﺴﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺎپ آرت ١ﺑﻮد .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻳﻦ
ﺟﻨﺒﺶ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ روﺷﯽ وﻳﮋه دﻧﻴﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ .ﭘﺎپ آرت
از ﻳﮏ ﺳﻮ ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﻳﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺧﻴﺎل اﻧﮕﻴﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از دﻧﻴﺎی
ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ را از ورای ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ.
اﻓﺰون ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﻳﻦ روش ﻫﺎ در ﺑﻴﺎن اﻋﺘﺮاض و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی
ﭘﺲ از دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺤﺼﻮل و ﮐﺎﻻﻫﺎ ،ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﺴﻴﺎری ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دور از اراﺋﻪ ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻧﺘﻘﺎدی ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای ﮐﻪ ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ و روش ﻫﺎﻳﯽ از اﻳﻦ
ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﻴﺎن ذﻫﻨﻴﺎت و اراﺋﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ داد ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ زده و ﺑﻪ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﯽ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
)ﺷﮑﻞ ٤ــ(١

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٦

) Pop Art-١ﻫﻨﺮ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ( ،ﻳﮑﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﺑﺼﺮی دﻫﻪ ﻫﺎی  ١٩٥٠و  ١٩٦٠ﻣﻴﻼدی ﮐﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﺳﻮژه ﻫﺎی ﭘﺎپ آرت از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ ۴ــ۱ــ اﻟﻒ

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

ﺷﮑﻞ ۴ــ۱ــ ب
ﺷﮑﻞ ٤ــ١ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻓﺮا واﻗﻌﮕﺮای ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ

٧

ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻋﮑﺎﺳﯽ آﺑﺴﺘﺮه )اﻧﺘﺰاﻋﯽ(
دﻫﻪ اول ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﺳﺒﮏ
رﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ آﺑﺴﺘﺮه را ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻘﺎﺷﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ٔ
ﮐﻮﺑﻴﺴﻢ ١ﮐﻪ ﭘﻴﮑﺎﺳﻮ ٢و ﺑﺮاک ٣در ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی و ﺗﮑﺎﻣﻞ آن ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای داﺷﺘﻨﺪ ،در ﻣﻴﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی
 ١٩٠٧ﺗﺎ  ١٩١٤ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و ﻧﻘﺎﺷﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ را اراﺋﻪ داد .ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ از ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﻨﺪی اﻧﺘﺰاﻋﯽ
آﻧﻘﺪر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻋﮑﺎﺳﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻳﻦ روﻧﺪ را در آﺛﺎر ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺗﺠﺮﻳﺪ در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎزه ای ﻧﺒﻮد و ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ﻋﮑﺎﺳﯽ در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ،ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﯽ را در
ﺷﻴﻮه ﻓﺘﻮﮔﺮام ٤و ﺑﺮﺧﯽ روش ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﮑﺎﺳﺎن آرزو داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ٔ
ﻓﺮم ﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ را ﺗﻮﺳﻂ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺸﻢ ورزﻳﺪه ﺑﻪ ﻋﮑﺎس
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻨﮕﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﮏ ﺗﺮﮐﻴﺐ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮی اﻧﺘﺰاع ﮔﻮﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﻨﺎﻇﺮ ،اﻏﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﺰاﻋﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ  ٥ــ(١

ﺷﮑﻞ ۵ــ۱

١ــ  ،Cobismﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرگ در ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدی در ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ ﻫﻨﺮ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ آﻳﺪ .ﮐﻮﺑﻴﺴﻢ ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻗﺮار داد ﮐﻪ اﺟﺴﺎم و اﺣﺠﺎم را ﺑﯽ آﻧﮑﻪ از ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻧﻤﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺳﻄﺤﯽ دو ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ
درآورد.

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٨

٢- Pablo Picasso
٣- Georges Braque
۴ــ  ،Photogramﻃﺮح و ﺗﺼﻮﻳﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺷﻴﺎی ﮐﺪر ،ﻧﻴﻢ ﺷﻔﺎف ﻳﺎ ﺷﻔﺎف ﺑﺮ روی ﻣﻮاد ﺣﺴﺎس ﻋﮑﺎﺳﯽ )ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﮐﺎﻏﺬ

ﺷﻴﻮه ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮی از دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری اﺳﺘﻔﺎده
ﻋﮑﺎﺳﯽ( و ﻧﻮر دادن و ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ٔ

ﺷﻮد.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺪرن ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮژه ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻋﮑﺲ ﻫﺎﻳﯽ از اﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﭘﻞ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ،ﻫﺮ
ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻋﻤﺪی ،ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد) .ﺷﮑﻞ  ٦ــ(١

ﺷﮑﻞ  ۶ــ۱

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه ،ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮمﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدی ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﻴﺮوﻧﯽ اﺷﻴﺎء ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
در ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﮏ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮر ﺻﺤﻴﺢ و ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﮑﺲﺑﺮداری از
ٔ
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽداد و اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﻄﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ.
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﻧﺘﺰاﻋﯽ ،ﻋﮑﺎﺳﺎن روشﻫﺎی دﻳﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ
در
ٔ
)ﻣﻴﮑﺮوﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ() ،ﺷﮑﻞ ٧ــ  (١ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری
ﭼﺮﺧﺎن و ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮ روی ﻧﮕﺎﺗﻴﻮ و ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﺣﺴﺎس
را ﻧﻴﺰ آزﻣﻮدﻧﺪ).ﺷﮑﻞ  ٨ــ(١
٩

ﺷﮑﻞ ٧ــ۱ــ اﻟﻒ

ﺷﮑﻞ ٧ــ۱ــ ب

ﺷﮑﻞ ٧ــ۱ــ ج

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
ﺷﮑﻞ  ٨ــ١ــ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮری ﭼﺮﺧﺎن

١٠

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮی
١ــ ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان داداﺋﻴﺴﺖ را در روش ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٢ــ ﮐﺪام وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ روش ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﺳﻮرﺋﺎﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
٣ــ از ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﻫﺎوس ﺑﺮای ﮐﺪام آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ؟
٤ــ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﭼﻨﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٥ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ )آﺑﺴﺘﺮه( را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ
١١

۲

ﻓﺼﻞ

ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﺴﻢ

ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس ،از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ:
١ــ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﺴﻢ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٢ــ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﻫﺎوس در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﺴﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
٣ــ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﺴﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.

ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﺴﻢ
ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از روشﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ و ﻫﺪفﻣﻨﺪ ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای در آﺛﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺮاﻓﻴﮏ دارد .اﻳﻦ روﻳﮑﺮد در ﻫﻨﺮ ﮔﺮاﻓﻴﮏ را ﻣﯽ ﺗﻮان
ﮔﻮﻧﻪ ای ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻋﮑﺲ ﻣﺤﻮر ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ،در ﺟﺬاﺑﻴﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم اﺛﺮ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺤﻮری و ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ دارد
ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﺳﺮآﻏﺎز ﭘﻴﺪاﻳﯽ ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل اﻣﺮوزﻳﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان درﺗﻼش ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﺳﺪه ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻼدی و ﮐﺸﻒ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﮑﻨﻴﮑﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ
در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ٔ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻨﺮی
در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ داد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ  ١اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻣﺪرﺳﺎن
ٔ
١

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
١٢

١-Photographism

ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽُ ،ﻣﺪ و
ﺑﺎﻫﺎوس در آﻟﻤﺎن ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﺟﻨﮓ در
ٔ
ﻃﺮاﺣﺎن ﭘﻴﺸﺮو ﮔﺮاﻓﻴﮏ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را در ﮐﺸﻒ و ﮔﺴﺘﺮش اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮی و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺛﺎر ﺧﻮد
دﻫﻪ  ،١٩٣٠ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ٔ
در ٔ
ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،اﻧﺪک اﻧﺪک از اﻳﻦ روش ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ارزش در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻨﺮی
ﺑﺎﻫﺎوس ،ﻧﮕﺎه آﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﺮم ﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﺳﺎده و آﺑﺴﺘﺮه ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در آﺛﺎرﺷﺎن
ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪ.
١
،ﻣﻦ ری ٢و ﻻزﻟﻮ ﻣﻮﻫﻮﻟﯽ ﻧﺎﮔﯽ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﮑﺎﺑﻴﺎ َ
و دﻳﮕﺮان اﺑﺪاع ﺷﺪ .اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ؛ ﻓﺘﻮﮔﺮام ،ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ،ﻓﺘﻮﮐﻮﻻژ ،ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻳﺎ روی ﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﻴﻠﻮﺋﺖ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد ،ﺳﻮﻻرﻳﺰه ﮐﺮدن ،٣ﭘﻮﺳﺘﺮی ﮐﺮدن ٤و دﻳﮕﺮ
ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از آﻧﻬﺎ درﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺪرﺳﺎن و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮان
ﺑﺎﻫﺎوس ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ در آﺛﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﻓﺮم و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﻴﺎﻧﯽ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎ ،ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﻨﺮ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻳﺎﻓﺖ و در ٔ
ٔ
ﺳﺎل ﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ﭘﺲ از آن ،اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻴﻮه ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻳﮏ
اﺛﺮ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻮﻫﻮﻟﯽ ﻧﺎﮔﯽ ،ﻃﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺣﺮوف ،از ﻃﺮﻳﻖ
ﭼﺎپ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﮕﺎﺗﻴﻮ و روی ﻫﻢ ﻧﻬﺎدن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺎﻟﺒﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را »ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی
آﺑﺴﺘﺮه« ﻧﺎﻣﻴﺪ.
اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﺰرگ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﻣﻨﺎﻇﺮ
ﺷﻬﺮی ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ آﺑﺴﺘﺮه ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ٔ
درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»روش ﻫﺎی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻓﺮم«
ٔ
دﻫﻪ  ١٩٥٠ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ در دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ،ﺳﺒﺐ رﻓﺎه ﻧﺴﺒﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
در ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪ .اﻧﺪک اﻧﺪک ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ در آﮔﻬﯽ ﻫﺎی
ٔ

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

١-F.Picabia
٢- Man Ray
٣- Solarization
٤- Posterization

١٣

ﺗﺠﺎری رواج ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ ﻫﻨﺮ ﭘﺎپ آرت در دو دﻫﻪ  ٥٠و  ٦٠ﻣﻴﻼدی ،آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری
از ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻳﺎ ﮐﻮﻻژ ﻋﮑﺲ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮد ﺑﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻦ ﭼﺎپ؛ اﻣﮑﺎن ﭼﺎپ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب را در
ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد و آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺴﻴﺎری در ﻧﺸﺮﻳﺎت ،ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ.ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ آﮔﻬﯽ ﻫﺎ ،اﻣﺮوز ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻬﻨﻪ و ﭘﻴﺶ
ﮔﺴﺘﺮده روش ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪ ای ،ﺷﻨﺎﺧﺖ
دﻫﻪ ١٩٥٠ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رواج
ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ٔ
ٔ
ارزش ﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از آن ،ﮐﺸﻒ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﻟﻘﺎی ﻣﻌﻨﺎ ﻳﺎ ﭘﻴﺎم ،دﻫﻪ ای
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﮑﺲ در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ،در
ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﮑﺲ در ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ
ّ
دﻫﻪ ﻫﺎی  ٦٠و  ٧٠ﻣﻴﻼدی ﻓﺰوﻧﯽ ﻳﺎﻓﺖ.
در اﻳﻦ دوران؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﭘُﺮ ﺷﻤﺎرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻨﺶ ﻋﮑﺲ ﻣﺤﻮر
ﮔﺴﺘﺮه ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﮔﺴﺘﺮده از ﻋﮑﺲ و
آﻧﻬﺎ
ٔ
ٔ
در ﻣﻴﺎن ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮد) .ﺷﮑﻞ ١ــ(٢

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
١٤

ﺷﮑﻞ ۱ــ۲ــ روی ﺟﻠﺪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻻﻳﻒ ــ Margaret Bourke White

دﻫﻪ ﭘﻴﺶ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی روز اﻓﺰون ﻋﮑﺲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮاﻓﻴﮏ ،در ﺷﻤﺎر
از ﭼﻨﺪ ٔ
وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ آﺛﺎرﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﻴﮏ درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد،
ﺗﻔﮑﻴﮏ رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻋﮑﺲ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﺧﻄﯽ و ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ از روش ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ
ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ آﺷﮑﺎرا دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﯽ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮد در ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﯽ اﺷﻴﺎء ﺑﺮای ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن،
از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻮاردی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﺠﺎری و ﺳﭙﺲ دﻳﮕﺮ آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ).ﺷﮑﻞ
٢ــ(٢

ﺷﮑﻞ ۲ــ۲ــ روی ﺟﻠﺪﮐﺘﺎب ــ ﻓﺮزاد ادﻳﺒﯽ

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

دﻫﻪ
زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ ای در ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ در دو ٔ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری در ٔ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮ اراﺋﻪ آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻋﮑﺲ ﻣﺤﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺴﻴﺎری از اﺟﺮاﻫﺎی دﺷﻮار و ﻳﺎ
ﻧﺎﻣﻤﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﻴﮏ در ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪ ای ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ،ﺗﻮﺳﻂ راﻳﺎﻧﻪ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی
ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﮔﺮاﻓﻴﮏ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ،

١٥

ﻟﻮﮔﻮﺗﺎﻳﭗ و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ ای و ﻋﮑﺎﺳﯽ دﻳﺠﻴﺘﺎل،
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﮑﻨﻴﮑﯽ در ٔ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﻴﮏ ،ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از دﺷﻮاری ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﯽ ،ﺧﻴﺎل اﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ رؤﻳﺎﻫﺎ و
اﻳﺪه ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی را در آﺛﺎر ﺧﻮد اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮی
١ــ ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﺴﻢ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٢ــ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﻫﺎوس ،ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﺴﻢ در ﮐﺪام زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ؟
)آﻧﻬﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ(.
٣ــ ﻧﺎم ﺳﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ در ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻴﻮه ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﺴﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻨﺪ را
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
١٦

ﻓﺼﻞ

۳

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ)اﺳﺘﻮدﻳﻮﻳﯽ(
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس ،از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ:
۱ــ وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰار ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ )اﺳﺘﻮدﻳﻮﻳﯽ( را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
۲ــ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ روشﻫﺎی ﺳﺎدۀ ﻧﻮرﭘﺮدازی آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
۳ــ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺳﺎده ﺑﺮ روی ﺣﺠﻢ و اﺷﻴﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
۴ــ ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺳﺎده را ﺷﺮح دﻫﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ )اﺳﺘﻮدﻳﻮﻳﯽ(
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻳﺎ اﺳﺘﻮدﻳﻮﻳﯽ ،ﮔﻮﻧﻪای از ﻋﮑﺲﺑﺮداری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﺎرﮔﺎه«
ﻳﺎ »اﺳﺘﻮدﻳﻮ« ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰار ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻧﻮرﭘﺮدازی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﻳﺮد .در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﮑﺎﺳﯽ،
ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻋﮑﺎس و ﺑﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪات و ﻣﻘﺪﻣﺎت از ﭘﻴﺶ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺧﺒﺮی ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺳﺮﻳﻊ و ﻳﺎ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل
ﻓﯽاﻟﺒﺪاﻫﻪ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد
ﻋﮑﺲﺑﺮداری ،اﻧﺪازه ،رﻧﮓ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی و ﮐﺎرﺑﺮدی آن ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰار ﻣﻮرد
ﻫﻤﻪ
ﻧﻴﺎز و ﻧﻴﺰ ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪ و ﻓﻀﺎی اراﺋﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﻋﮑﺲﺑﺮداری اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.در ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ٔ
ﺷﺮاﻳﻂ در ﮐﻨﺘﺮل ﻋﮑﺎس اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ۱ــ.(۳

١٧

ﺷﮑﻞ ١ــ٣ــ ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای

ﺑﯽﺷﮏ ذوق و اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﻨﺮی و ﻣﻬﺎرت و ﺗﺴﻠﻂ ﻋﮑﺎس ﺑﺮ اﺑﺰارﮐﺎر ،در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﮑﺎﺳﯽ ،از اﻫﻤﻴﺖ
ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻤﻬﻴﺪات ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻳﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ
ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ٔ
ﮐﻴﻔﻴﺖ زﻳﺎد ﮐﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ دارای ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ،ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ،از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ،از ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢﻫﺎ و اﺷﻴﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻠﻮهﻫﺎی دﻳﺪاری
ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ۱ــ.(۳

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
١٨

ﮐﺎرﮔﺎه ﻳﺎ اﺳﺘﻮدﻳﻮ
ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﻳﺎ اﺳﺘﻮدﻳﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً وﺳﻴﻊ و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
۱ــ دورﺑﻴﻦ ﻗﻄﻊ ﺑﺰرگ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﭘﺎﻳﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ دورﺑﻴﻦ ﺑﺮ روی آن.
۲ــ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻮرﭘﺮدازی ،ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻼشﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ )ﺷﮑﻞ ۳ــ (۳ﭼﺮاغﻫﺎی ﻧﻮرﭘﺮدازی ،اﻧﻮاع
ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪهﻫﺎ ،۱ﻣﻴﺰ ﻧﻮر )ﻣﻴﺰﮐﺎر( ،وﺳﺎﻳﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻮر )ﻓﻼش ﻣﺘﺮ ،ﻧﻮرﺳﻨﺞ و …(.
١- Reflector

۳ــ وﺳﺎﻳﻞ ﺻﺤﻨﻪآراﻳﯽ ،از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﻮاع ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪ۱ﻫﺎی رﻧﮕﯽ ،ﭘﺎرﭼﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،ﺑﺮﺧﯽ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﮑﺲﺑﺮداری.
وﺳﻌﺖ و اﻧﺪازه ﻓﻀﺎی ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪای ،ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻋﮑﺲﺑﺮداری
از اﺷﻴﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ،ﻳﺨﭽﺎل ،ﻣﺒﻠﻤﺎن و … در آن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ و ﺑﺮای آﺳﺎﻧﯽ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺷﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ از آنﻫﺎ ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻧﻤﻮد ،اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪای در ﻃﺒﻘﺎت
ﻫﻤﮑﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ۲ــ.(۳

ﺷﮑﻞ ٢ــ٣ــ ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای

١-Fon

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

ﭼﻬﺮه اﺷﺨﺎص
ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﻳﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﻋﮑﺲ
ٔ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﯽ ﻣﺤﺪود و
ﺑﺎ وﺳﻌﺘﯽ ﮐﻢﺗﺮ و ﻳﺎ در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻓﻀﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺎه
ﻳﺎ اﺳﺘﻮدﻳﻮ ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮرﭘﺮدازی و اﺷﻴﺎ
و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﮑﺲﺑﺮداری در آن ﺑﻪراﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﺮﮐﺖ ﻋﮑﺎس در اﻃﺮاف
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﻧﺸﻮد .در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﮑﺲﺑﺮداری،
ﺗﻬﻴﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎﻳﯽ ﺳﺎده
اﺷﺎرهﻫﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ و ﺑﺎ دورﺑﻴﻦﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮای ٔ
در ﺣﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای درسﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺎه ﮔﺮاﻓﻴﮏ ،ﺻﻔﺤﻪآراﻳﯽ ،ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزی و … ﺑﺸﻮد
)ﺷﮑﻞ ۳ــ.(۳

١٩

ﺷﮑﻞ ٣ــ٣ــ اﻟﻒ

ﺷﮑﻞ ٣ــ٣ــ ب ــ ﻳﮏ اﺳﺘﻮدﻳﻮی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٢٠

دورﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻋﮑﺲﺑﺮداری در ﮐﺎرﮔﺎه
در ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ وﺿﻮح و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد
ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد و ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ ﺗﺤﺮک ﺳﺮﻳﻊ ﻋﮑﺎس در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻧﻴﺴﺖ ،دورﺑﻴﻦﻫﺎﻳﯽ
ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ زﻳﺎد در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻟﻨﺰ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﺑﺮای آﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎر در ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺑﺮ روی ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر
ﻗﻮی و ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﭼﺮخ دار ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺻﻠﻴﺒﯽ« ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺳﺎزﻧﺪه دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی
زﻣﻴﻨﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوری دﻳﺠﻴﺘﺎل در ٔ
ٔ

ﻋﮑﺲﺑﺮداری ،دورﺑﻴﻦﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ دورﺑﻴﻦﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ،اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻣﺎﮐﺮو و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ درﺷﺖﻧﻤﺎﻳﯽ اﺷﻴﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻳﻦ
اﻣﮑﺎن ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری از ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻳﺎ درﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ .اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاز ﺳﻔﻴﺪی ۱ﻧﻴﺰ ﮐﻪ در اﻳﻦ دورﺑﻴﻦﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺖ و در
ﮐﺘﺎب ﻋﮑﺎﺳﯽ ) (۱ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﻳﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت
ﭘﻴﭽﻴﺪه دﻣﺎی رﻧﮓ ،و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﻻزم ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ٔ
وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻮرﭘﺮدازی
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﻧﻮرﻫﺎی ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻣﻤﺘﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﻧﻮراﻓﮑﻦﻫﺎ(
و ﻓﻼشﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻟﺤﻈﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﻪﮐﻤﮏ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری ،ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﻪ اﺷﻴﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﻳﺠﺎد ﺟﻠﻮهﻫﺎی
ﺑﺼﺮی در اراﺋﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﮑﺲﺑﺮداری را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد )ﺷﮑﻞ۴ــ.(۳

١- White Balance

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

ﺷﮑﻞ ٤ــ٣ــ اﻧﻮاع ﻧﻮراﻓﮑﻦ ﻫﺎی ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ و ﻓﻼش ﻫﺎی اﺳﺘﻮدﻳﻮﻳﯽ

٢١

ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺷﺎﻣﻞ  ۳ﺗﺎ  ۵ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﺠﺎد ﻧﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻳﺎ ﻧﻮر ﭘﺨﺶ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﻮری و اﺻﻼﺣﺎت رﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻧﻮر ﻓﻼشﻫﺎ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻳﺠﺎد
ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی وﻳﮋه ﺑﺼﺮی ،در اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﺣﺮﻓﻪای ،از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ﻧﻮر ﻓﻼشﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺷﺪتﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻗﺪرت و ﺷﺪت ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺑﺎ ﻧﻮرﻫﺎی ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ از ﻧﻮرﺳﻨﺞ دﺳﺘﯽ
و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻓﻼشﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ،ﻓﻼشﻣﺘﺮ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻧﻮرﺳﻨﺞﻫﺎ و ﻓﻼشﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺷﮑﻞﻫﺎ و
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری را ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻮرد
ﺳﻨﺠﺶ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﻗﺮار داده ،ﻣﻴﺰان ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻮر را ﺑﺮاﺳﺎس
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ و دﻳﺎﻓـﺮاﮔﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﻪ ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس
)درﺑﺎره روش ﻫﺎی ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ در ﮐﺘﺎب ﻋﮑﺎﺳﯽ ۱
رﺳﺎﻧﺪ
ٔ
)ﻓﺼﻞ ﻳﺎزدﻫﻢ( ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ()ﺷﮑﻞ ۵ــ.(۳
ﺷﮑﻞ ٥ــ٣ــ ﻓﻼش ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٢٢

ﺷﮑﻞ ٦ــ٣ــ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪه ﻫﺎ در ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺳﺒﺐ ﻟﻄﻴﻒ و ﻣﺤﻮ
ﺷﺪن ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

از ﺟﻤﻠﻪ وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر
ﻧﻮرﭘﺮدازی در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺳﻄﻮح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪه ﻧﻮر ﻳﺎ رﻓﻠﮑﺘﻮرﻫﺎ ۱ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻗﺮاردادن آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری،
ﻣﯽﺗﻮان از ﺷﺪت ﻧﻮر ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ،
ﻧﻮری ﻣﻼﻳﻢ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد
ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺗﺎﺑﺎﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۶ــ.(۳
١- Reflector

ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .از اﻧﻮاع ﺑﻮمﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺸﺮده
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ و ﻓﻮﻳﻞﻫﺎی ﻧﺎزک آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ
و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از اﻳﻦ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪهﻫﺎ را در اﻧﺪازهﻫﺎ و ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ
)ﺷﮑﻞ۷ــ.(۳

ﺷﮑﻞ ٧ــ٣ــ اﻧﻮاع ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪه ﻫﺎی ﻧﻮر )رﻓﻠﮑﺘﻮرﻫﺎ(

از دﻳﮕﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮر ۱اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮاردادن آن در ﺟﻠﻮی
ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ،ﻧﻮری ﻣﻼﻳﻢ و ﺑﺪون ﺳﺎﻳﻪﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮ روی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪه را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﻗﺮار دادن ﺻﻔﺤﻪای از ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎﻟﮏ در ﺟﻠﻮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮر اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد )ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۸ــ ۳و ۹ــ.(۳

١- Softer

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

ﺷﮑﻞ  ٨ــ٣ــ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺑﺪون ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮر ،ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪ درﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

٢٣

١

ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎﻟﮏ

ﺷﮑﻞ ٩ــ٣ــ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮر ،ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎی اﺟﺴﺎم را ﮐﻤﺮﻧﮓ و ﻣﻼﻳﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭘﺎﻳﮥ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪۀ ﺻﻔﺤﻪ

ﻣﻴﺰ ﻧﻮر ﻳﺎ ﻣﻴﺰ ﮐﺎر ﻧﻴﺰ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ
ﻋﮑﺲﺑﺮداریﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ )ﺑﺮای اﺷﻴﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﺻﻔﺤﮥ ﭘﻠﮑﺴﯽ ﮔﻼس
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻴﺰﻫﺎی ﺷﻴﺸﻪای ﺳﺎده ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ دو ﭘﺎﻳﻪ
ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ در ﭘﺸﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ﻓﻮنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻗﻮسدار ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﻏﻠﺐ اﻳﻦ
ﻣﻴﺰﻫﺎ ،زﻣﻴﻨﻪای ﻗﻮسدار از ﺟﻨﺲ ﺻﻔﺤﺎت
ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻣﺎت و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
ﺑﺮای
»ﭘﻠﮑﺴﯽ ﮔﻼس« اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن از ﺑﻴﻦ
ی ﻧﻮر،
ارﮔﻴﺮ
ﺤﻞ ﻗﺮ
ﺮ ﻣﻴﺰ
ﺑﺮدن ﺳﺎﻳﻪﻫﺎی اﺷﻴﺎ ،ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮرﭘﺮدازی روی ﻣﻴﺰ
از زﻳ
ﻣ
دازی
ﻧﻮرﭘﺮ
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده و
ﺷﮑﻞ١٠ــ٣ــ ﻣﻴﺰ ﻧﻮر
ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ۱۰ــ.(۳
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻴﺰ ﻧﻮر ،اﻣﮑﺎن ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺮ اﺷﻴﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن ﻗﺮار داده ﺷﺪه ،از ﺟﻬﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﻮرﭘﺮدازی از زﻳﺮ ﻣﻴﺰ و ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺷﻴﺎء ﺑﺪون ﺳﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٢٤

و ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻳﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻌﻠّﻖ ﺑﻮدن اﺷﻴﺎء در ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻴﺰ ﻧﻮر ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ
۱۱ــ.(۳

ﺷﮑﻞ ١١ــ٣ــ اﻳﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﻧﻮری ﮐﻪ از زﻳﺮ ﻣﻴﺰ ﻧﻮر ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه ﺷﺪه ،ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﺿﻮح در ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺼﺎوﻳﺮ

در دورﺑﻴﻦﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ،اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻳﺎدی ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس اﻳﻦ دورﺑﻴﻦﻫﺎ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﻴﻠﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺛﺒﺖ رﻧﮓﻫﺎ و
وﺿﻮح ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد در ﺗﻔﮑﻴﮏ رﻧﮓﻫﺎ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎر ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی ﺗﺼﻮﻳﺮ در اﻳﻦ
دورﺑﻴﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ذﺧﻴﺮه ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻳﮏ
٢٥

ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻧﻮرﭘﺮدازی
ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺿﺪ ﻧﻮر )ﺳﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎ(

۱

در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻮرﭘﺮدازی ،ﻧﺘﻴﺠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ ،ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺳﺎﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻴﻄﯽ
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻴﻢ
از ﺷﯽء ﻣﻮرد ﻋﮑﺲﺑﺮداری اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۱۲ــ .(۳ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻴﺰ ﻧﻮری ﮐﻪ دارای
ٔ
ﺷﻔﺎف ﭘﻠﮑﺴﯽﮔﻼس اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺼﺐ ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎﻟﮏ ﺑﺮ روی ﻣﻴﺰ ﻧﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ اﺷﻴﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را
ﺑﺮ روی ﻣﻴﺰ ﻧـﻮر ﻗـﺮار داده و ﻣﻨﺒﻊ ﻧـﻮر را از ﭘﺸﺖ اﺷﻴﺎء و رو ﺑـﻪ دورﺑﻴﻦ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﻧﻮرﭘﺮدازی ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻄﺢ روﺷﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺷﺪه و ﻋﮑﺲﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮرﭘﺮدازی ،ﻳﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻓﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻴﺎن ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺣﺠﻢ ﮐﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺪون ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﻴﮏ
از اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ در آﻓﺮﻳﻨﺶ آﺛﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی زﻳﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٢٦

ﺷﮑﻞ ١٢ــ٣ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺿﺪ ﻧﻮر

ﺳﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎ = ﺳﻴﻠﻮﺋﻴﺖ

١- Silhouette

ﺷﮑﻞ ١٣ــ٣

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

ﺷﮑﻞ ١٤ــ٣

٢٧

ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮای
دﮐﻼﻧﺸﺮ ﺑﺮای
دورﺑﻴﻦ و ﺳﻴﻢ
ُ
رﻫﺎﮐﻨﻨﺪه ﺷﺎﺗﺮ ﺑﻪ
دﮐﻤﻪ
ﻓﺸﺮدن
ٔ
ٔ
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻟﺮزش دورﺑﻴﻦ ﺑﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺲﺑﺮداری ،در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد
ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ۱۵ــ.(۳

ﺷﮑﻞ ١٥ــ٣ــ ُﺑﺮﺷﯽ از ﻣﻴﻮه ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺿﺪ ﻧﻮر ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٢٨

در ﻋﮑﺲﺑﺮداری از اﺷﻴﺎی
ﺷﻴﺸﻪای و ﺑﻠﻮرﻳﻦ ،ﺗﺮﮐﻴﺐ اﻳﻦ روش
ﺑﺎ روشﻫﺎی دﻳﮕﺮ ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ راه
ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﻴﺸﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺪﻧﻮر،
روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر دﻳﮕﺮ از
روﺑﻪرو و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ ﮐﻪ
ﺳﻄﺢ ﺷﯽء ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﻴﻦ را روﺷﻦ
ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ۱۶ــ.(۳
ﺷﮑﻞ ١٦ــ٣ــ ﻧﻮرﭘﺮدازی اﻳﻦ ﻇﺮوف ﺑﻪ روش ﺿﺪ ﻧﻮر و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر از روﺑﻪ رو اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر

در اﻳﻦ روش ،از ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺮای ﻋﮑﺲﺑﺮداری
از اﺷﻴﺎ و ﺳﻄﻮح دارای ﺑﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﻧﻘﻮش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد)ﺷﮑﻞ ۱۷ــ .(۳ﺑﺮای ﻣﻼﻳﻢ
ﮐﺮدن ﺳﺎﻳﻪﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧـﻮر ﺑﺮ روی ﺷﯽء ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان درﺳﻤﺖ
زاوﻳﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﻪ ﺷﯽء ﻣﯽﺗـﻮان
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ،ﻳﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪه ﻗﺮار داد )ﺷﮑﻞ ۱۸ــ .(۳ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ٔ
دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻓﺖ و ﺟﺰﻳﻴﺎت
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ را ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آن ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﮐﺮد و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ٔ
ﺑﻬﺘﺮ ﺷﯽء اﺳﺖ ،از آن ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻧﻤﻮد )ﺷﮑﻞﻫﺎی۱۹ــ ۳و ۲۰ــ.(۳

د

ج

ﺷﮑﻞ ١٧ــ٣ــ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻮر ﺑﺮاﺛﺮﺗﻐﻴﻴﺮ زاوﻳﻪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪه ﻧﻮر

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

ب

اﻟﻒ

٢٩

ﺷﮑﻞ ١٨ــ٣ــ دﻳﺎﮔﺮام ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺷﮑﻞ ١٧ــ٣

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٣٠

ﺷﮑﻞ ١٩ــ٣ــ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر و ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪه ،ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎی اﺷﻴﺎ ء را ﻧﺮم و ﻟﻄﻴﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ٢٠ــ ٣ــ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ،ﺳﺒﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﻫﺎی روی اﺷﻴﺎء ﻣﯽ ﺷﻮد.

روش ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ،ﺑﺮای ﻋﮑﺲﺑﺮداری از ﭼﻬﺮه ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺎرﺑﺮد دارد )ﺷﮑﻞﻫﺎی
۲۱ــ ۳و ۲۲ــ.(۳

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

ﺷﮑﻞ ٢١ــ٣ــ در ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری از ﭼﻬﺮه ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ،ﺑﺮ ﭼﻬﺮۀ اﻓﺮاد ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.

٣١

ﺷﮑﻞ ٢٢ــ٣ــ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﭼﻬﺮه ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر

ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺎ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٣٢

در اﻳﻦ روش ،ﺑﺎ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺷﺪت ﻳﮑﯽ از ﻧﻮرﻫﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻴﺶﺗﺮ از دﻳﮕﺮی اﺳﺖ و ﻗﺮاردادن
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮر در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﮑﺲﺑﺮداری و ﻳﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دورﺑﻴﻦ ،ﮐﺎر ﻧﻮرﭘﺮدازی اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﻧﻮرﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﻓﻼشﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری
ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﺮد .ﺑﺎ دوری و ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان
اﻳﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد )ﺷﮑﻞ ۲۳ــ.(۳

ﺷﮑﻞ ٢٣ــ٣

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﻴﺮی اﺻﻮل ﻧﻮرﭘﺮدازی،
ﺷﻴﻮه ﻧﻮرﭘﺮدازی اﺣﺠﺎم ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﮑﻌﺐ ،ﮐُﺮه ،ﻣﺨﺮوط و… ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎم
ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎ را ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺲ از ﻓﺮاﮔﻴﺮی
اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺮای ﻫﺮ ﺣﺠﻢ
ﻫﻨﺪﺳﯽ ،اﺷﻴﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻗﺮاردادن ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ آنﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮑﯽ
از اﻳﻦ اﺣﺠﺎم ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻮرﭘﺮدازی و
ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ ۲۴ــ.(۳
ﺷﮑﻞ ٢٤ــ٣

٣٣

ﻧﻮرﭘﺮدازی اﺟﺴﺎم ﮐﺮوی

در ﻋﮑﺲﺑﺮداری از اﺟﺴﺎم ﮐﺮوی ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪﻃﻮری ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻳﮏ ﻧﻮر
۱
۲
__ از ﺳﻄﺢ ﮐﺮه را روﺷﻦ ﺳﺎزد و ﻧﻮر دوم ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﺪﺗﯽ ﻣﻌﺎدل ﻳﮏ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺑﺴﺘﻪﺗﺮ ﺳﻄﺢ __ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
۳
۳
را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان اﺣﺠﺎم ﻣﺨﺮوﻃﯽ و اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺷﮑﻞ را ﻧﻴﺰ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻧﻤﻮد .در اﺣﺠﺎم
اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺷﮑﻞ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﯽ اﺳﺘﻮاﻧﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻬﺎﻳﯽ دﻳﺪه ﺷﻮد،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﻧﻮری ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ از ﻧﻮر دوم ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آن ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۲۶ــ.(۳

ﺷﮑﻞ ٢٥ــ٣

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٣٤

ﺷﮑﻞ ٢٦ــ٣ــ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺮ روی ﺣﺠﻢ ﻫﺎی ﮐﺮوی ﺷﮑﻞ

ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺎ  ۳ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر و ﺑﻴﺸﺘﺮ

ﺑﺮای ﻋﮑﺲﺑﺮداری از ﺑﺮﺧﯽ اﺟﺴﺎم ﮐﻪ دارای ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻌﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦ روش
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه اﺳﺖ و ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﻋﮑﺲ ﻧﻬﺎﻳﯽ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﺪتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮری ،ﺳﻄﻮح ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻧﻤﻮد .ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺲﺑﺮداری از اﺣﺠﺎم ﻣﮑﻌﺐ ﺷﮑﻞ
و ﻳﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ و ﻳﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭼﻨﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﯽﺗﻮان از  ۳ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.
در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻳﮑﯽ از ﻧﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮر اﺻﻠﯽ و ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮر در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻧﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮرﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺳﻄﻮح دﻳﮕﺮ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺳﺎﻳﻪﻫﺎی
اﺷﻴﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﻧﻮر اﺻﻠﯽ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻄﻮح اﺻﻠﯽ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺷﻴﺎ را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
روﺷﻦ ﺳﺎزد و ﻧﻮر دوم ،ﻣﻌﺎدل ﻳﮏ ﭘﻠﻪ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح درﺟﻪ دوم و ﻧﻮر ﺳﻮم ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻧﻮر
ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ از ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر دوم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه و ﮐﻢ اﻫﻤﻴﺖﺗﺮ را روﺷﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺳﺎﻳﻪروﺷﻦﻫﺎﻳﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ ۲۷ــ.(۳

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

ﺷﮑﻞ ٢٧ــ٣

٣٥

ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮری ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺰرگ ﻳﺎ وﺳﻴﻊ ﺑﻮدن ﺳﻄﻮح ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﮑﺲﺑﺮداری
ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺎدﺷﺪه و ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﺎن ﺷﺪت ﻧﻮر ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺮ روی اﺟﺴﺎم و ﺳﻄﻮح ﺑﺰرگ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮﺑﯽ را در ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦ روش
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻴﺪ .در ﻧﻮرﭘﺮدازی ﭼﻬﺮه ﻧﻴﺰ ﮔﺎه ﻣﻮاردی ﭘﻴﺶ ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﭼﻬﺎر ﻳﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﻨﺒﻊ
ﻧﻮری ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺴﺖ )ﺷﮑﻞ۲۸ــ.(۳

ﺷﮑﻞ ٢٨ــ٣ــ در ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر و ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ،ﺗﻤﺎم وﺟﻮه اﺷﻴﺎء ﭘﺪﻳﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﻮرﭘﺮدازی اﺷﻴﺎی ﺑﺮاق

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٣٦

ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺳﻄﻮح و اﺷﻴﺎی ﻓﻠﺰی ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﻀﺎی اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻨﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮای ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻋﮑﺲﺑﺮداری از ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰی ﺑﺮاق،
ﻋﮑﺲﺑﺮداری از آنﻫﺎ در زﻳﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻳﺎ ﭼﺎدری از ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎﻟﮏ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ
دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻨﺰ دورﺑﻴﻦ ﺑﺮﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر دادن ﻟﻨﺰ از ﻣﻴﺎن آن ﺑﺘﻮان از اﺷﻴﺎی ﻗﺮارداده
از آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ٔ
ﺷﺪه در آن ،ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻧﻤﻮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری ﻧﻴﺰ از اﻃﺮاف ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻮری

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﺷﻴﺎ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ً ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺑﺪون ﺳﺎﻳﻪ اﺳﺖ و اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از اﺷﻴﺎی اﻃﺮاف ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﻮح
ﻓﻠﺰی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۲۹ــ.(۳

ﺷﮑﻞ ٢٩ــ٣ــ ﭼﺎدر ﻧﻮر ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎزﺗﺎب اﺷﻴﺎء و ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺷﻴﺎء ﺑﺮ روی اﺟﺴﺎم ﺑﺮاق و ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری

از اﻳﻦ روش در ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻣﺎﮐﺮوﮔﺮاﻓﯽ و ﻋﮑﺲﺑﺮداری از ﺳﮑﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان ﻣﯽﺷﻮد
)ﺷﮑﻞ ۳۰ــ.(۳

ب

ﺷﮑﻞ ٣٠ــ٣ــ اﻳﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﺷﻴﺎء در ﭼﺎدر ﻧﻮر ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

اﻟﻒ

٣٧

ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺟﻠﻮه ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪی اﻳﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻳﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری ،در ﭘﺸﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮسدار ﻣﻴﺰ ﻧﻮر ﻗﺮارداده ﺷﻮد ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ
ﻧﻮر دﻗﻴﻘﺎً زﻳﺮ ﺷﯽء ﻣﻮرد ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ژﻻﺗﻴﻨﯽ رﻧﮕﯽ در ﺟﻠﻮی ﻣﻨﺒﻊ
ﻧﻮر ،ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪای رﻧﮕﯽ و ﺗﺪرﻳﺠﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻋﮑﺎﺳﯽ رﻧﮕﯽ ،ﺟﻠﻮهای ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ اﻳﻦ ﺟﻠﻮه را ﺑﺎ ﻃﻠﻖ ﻫﺎی ﺷﻔﺎف رﻧﮕﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد) .ﺷﮑﻞ۳۱ــ.(۳

ﺷﮑﻞ ٣١ــ٣ــ ﻧﻮرﭘﺮدازی از زﻳﺮ ،ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻨﯽ ﺗﺪرﻳﺠﯽ در ﭘﺸﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٣٨

ﺑﺎزﺳﺎزی ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻋﮑﺲﺑﺮداری
از اﺷﻴﺎء در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ،ﺟﺬاﺑﻴﺖ و ﺟﻠﻮه ﻋﮑﺲ ﻧﻬﺎﻳﯽ را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎ

ﻣﻘﺪاری ﻣﺎﺳﻪ و ﭼﻨﺪ ﮔﻴﺎه ﺧﺸﮏ
ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﮐﻮﻳﺮ را در اﺳﺘﻮدﻳﻮی
ﻋﮑﺎﺳﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﺮد و ﺷﯽء ﻣﻮر د ﻧﻈﺮ
را ﺑﺮ روی آن ﻗﺮار داده ،ﻧﻮرﭘﺮدازی
و ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﻤﻮد .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ روشﻫﺎ و
ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
)ﺷﮑﻞ۳۲ــ.(۳

ﺷﮑﻞ ٣٢ــ٣ــ اﻳﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﻈﺮه ای ﻃﺒﻴﻌﯽ دراﺳﺘﻮدﻳﻮ،
ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﻴﮏ :ﻣﻴﺸﻞ ﺑﺎﺗﻮری

ﺷﮑﻞ ٣٣ــ٣

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﮑﺲﺑﺮداری ،ﺑﺎ
آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﮑﺲﺑﺮداری،
اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺸﻴﺪن ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ روش ،ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﺷﻴﺎ ﺑﺮ روی
ﻣﻴﺰ ﻧﻮر ،وﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮی را ﻧﻴﺰ ﻫﻨﮕﺎم
ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﻴﺪ
ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ ۳۳ــ.(۳
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ دﻳﺪن ﻋﮑﺲﻫﺎی
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ،ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری و
ﻳﺎ ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در آن
را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ.

٣٩

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮی
۱ــ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۲ــ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ دورﺑﻴﻦﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﮐﺪام ﻧﻮع اﺳﺖ؟
۳ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮرﭘﺮدازی در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع اﺳﺖ؟ ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۴ــ ﺑﺮای ﻣﻼﻳﻢ ﮐﺮدن ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﮐﺪام وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟
۵ــ ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﭼﻪ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
۶ــ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮای ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری از ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰی ﺑﺮاق ﮐﺪام
اﺳﺖ؟
۷ــ در ﺷﻴﻮۀ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺿﺪﻧﻮر ،ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺪام ﺳﻄﻮح ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ
ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﻳﯽ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻮرﭘﺮدازی و ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﺷﺮح داده ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب
و ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه ،ﻫﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮ ﻳﮏ ﻋﮑﺲ ﺿﺪ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﺮم ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ روش ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺗﮏ ﻧﻮر ﺑﺮ روی اﺣﺠﺎم ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻳﺎ ﺗﮏﭼﻬﺮه ،ﻳﮏ ﻋﮑﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر و ﺗﺮﮐﻴﺐ اﺷﻴﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی ﻣﻴﺰ ﻧﻮر ﻳﮏ ﻋﮑﺲ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺳﺎده ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻟﻨﺰ ﻣﺎﮐﺮو ،از اﺷﻴﺎء ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٤٠

ﺑﺨﺶ دوم
روشﻫﺎی دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ
در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ

۴

ﻓﺼﻞ

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

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو

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

٤٢

ﺷﮑﻞ ۱ــ۴

ﺑﺨﺶ دو

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

٤٣

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

ﺷﮑﻞ ۲ــ۴

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٤٤

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

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

ﺷﮑﻞ ۳ــ۴

٢ــ ﮐﻨـﺘـﺮاﺳﺖ زﻳـﺎد :١

ﺷﮑﻞ ٤ــ ٤

١- Highcontrast

ﺑﺨﺶ دو

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

٤٥

ِ

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

ﺷﮑﻞ  ٥ــ ٤

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٤٦

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

٤ــ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر

ﺷﮑﻞ  ٦ــ ٤

ﺷﮑﻞ ٧ــ ٤

ﺑﺨﺶ دو

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

٤٧

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

ﺷﮑﻞ  ٨ــ ٤

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

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٤٨

ﺷﮑﻞ ٩ــ ٤

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

ﺑﺨﺶ دو
٤٩

ﻓﺼﻞ

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

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٥٠

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

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

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

ﺑﺨﺶ دو

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

٥١

ﺷﮑﻞ ٢ــ  ٥ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻨﺸﻮری

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

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

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٥٢

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

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

ﺷﮑﻞ ٤ــ ٥

ﺑﺨﺶ دو

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

٥٣

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

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

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٥٤

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

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

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

ﺑﺨﺶ دو

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

٥٥

ﺷﮑﻞ ٩ــ ٥

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
ﺷﮑﻞ ١٠ــ ٥

٥٦

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

٢- Night Scene
٣- White Balance

ﺑﺨﺶ دو

١- Noise

٥٧

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

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٥٨

ﺷﮑﻞ ١٢ــ ٥

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

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

ﺑﺨﺶ دو

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

٥٩

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

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٦٠

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

ﺷﮑﻞ ١٥ــ ٥

ﺷﮑﻞ ١٦ــ ٥

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

ﺷﮑﻞ ١٧ــ ٥

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٦٢

ﺷﮑﻞ ١٨ــ ٥

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

ﺷﮑﻞ ١٩ــ ٥

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

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

ﺑﺨﺶ دو

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

٢- Open Flash

٦٣

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

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٦٤

ﺷﮑﻞ ٢١ــ ٥

پرده شاتر برای مدتی
دکمه
هنگامی که سرعت شاتر بر روی  Bقرار دارد ،با فشردن ٔ
رهاکننده شاترٔ ،
ٔ
که عکاس مشخص می کند ،باز می شود و مسیر عبور نور به سطح حساس 1را باز می کند .با رهاکردن
پرده شاتر و در فضایی کامال ً تاریک ،می توان با چند
این دکمه ،پرده شاتر بسته می شود .در مدت باز بودن ٔ
تخلیه نور فالش بر   روی موضوعی متحرک ،حرکت موضوع را در چند نقطه ثبت کرد .این روش در
بار ٔ
عکاسی علمی و تبلیغاتی کاربردهای زیادی دارد (شکل 21ــ  .)5
غیربراق پوشیده باشد)
دیواره مقابل دوربین با
ابتدا فضایی کامال ً تاریک (یا اتاقی که
ٔ
پارچه مشکی ّ
ٔ
رهاکننده شاتر ،با سیم دکالنشور
دکمه
مورد نیاز است .دوربین بر   روی سه پایه قرار می گیرد و فشردن ٔ
ٔ
انجام می شود .در بعضی از دوربین های دیجیتال سیم دکالنشور نصب نمی شود ،می توان از وضعیت
) )Self timerیا خودکار برای جلوگیری از تار شدن عکس بهره برد .برای آن که وضوح عکس دچار
تغییر نشود ،مسیر حرکت موضوع ،از پیش تعیین شده و واضح سازی عدسی بر اساس آن انجام می گیرد.
پس از آن ،دیافراگم صحیح برای به کارگیری فالش محاسبه شود تا نوردهی به سطح حساس درست انجام
شود .برای این کار از فرمول  ،2 G.Nجدول فالش ها و یا فالش متر استفاده می شود( .شکل22ــ )5

شکل 22ــ 5

بخش دو

 -1در این کتاب ،منظور از سطح حساس ،به طور کلی حسگرهای جدید دیجیتال است.

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

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

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٦٦

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

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

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

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

ﺑﺨﺶ دو

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

٦٧

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

ﺷﮑﻞ ٢٦ــ ٥

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٦٨

١- Projection
٢- Data Projectore

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

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

ﺑﺨﺶ دو

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

٦٩

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

ﺷﮑﻞ ٢٩ــ ٥

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٧٠

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

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

ﺑﺨﺶ دو

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

٧١

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

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٧٢

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

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

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

ﺑﺨﺶ دو

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

٧٣

ﺷﮑﻞ ٣٥ــ ٥

ﺷﮑﻞ ٣٦ــ ٥

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٧٤

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

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

ﺑﺨﺶ دو
٧٥

ﻓﺼﻞ

۶
روشﻫﺎی دﮔﺮﮔﻮنﺳﺎزی ﻋﮑﺲ
در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس ،از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ:
۱ــ اﺳﮑﻨﻮﮔﺮاﻓﯽ را ﺷﺮح دﻫﺪ و ﻓﺘﻮﮔﺮام دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﺪ.
۲ــ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺑﺎ ﺟﻠﻮۀ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﺪ.
۳ــ ﺗﺼﺎوﻳﺮ دور ﺳﻴﺎه و دور ﺳﻔﻴﺪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
۴ــ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﺪ.
 ۵ــ از ﻳﮏ ﺟﺰء ﻋﮑﺲ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻳﻪ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
۶ــ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻳﻪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﺪ.
۷ــ ﭘﻮﺳﺘﺮی ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 ۸ــ روش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻓﺖ و ﺗﺮام ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۹ــ روش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻓﺖ و ﺗﺮام ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
۱۰ــ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ.
۱۱ــ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ را ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﺮده و ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
۱۲ــ از ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺤﻮ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﺪ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٧٦

ﻓﺘﻮﮔﺮام و ﻓﺘﻮﮔﺮام دﻳﺠﻴﺘﺎل
ﻳﮑﯽ از ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺑﺮای درک ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭼﺎپ ﻋﮑﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزی ﺑﺎ ﻋﮑﺲ،
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد ،ﻓﺘﻮﮔﺮام ۱اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺘﻮﮔﺮام در ﻋﻴﻦ
ﺳﺎدﮔﯽ و ﺳﻬﻞاﻟﻮﺻﻮل ﺑﻮدن ﺑﺴﻴﺎر ﻟﺬتﺑﺨﺶ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻳﻪ اﺷﻴﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ
ﻓﺘﻮﮔﺮامﻫﺎ در واﻗﻊ ﭼﻴﺰی ﺟﺰ ٔ
ﺷﻴﻮه از ﻫﺮ ﺷﯽء ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪای ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺘﻮﮔﺮام ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻳﻦ اﺷﻴﺎء ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن ﻧﻮر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﻇﻬﻮر ﮐﺎﻏﺬ
ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺘﻮﮔﺮام ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ .در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ اﺷﻴﺎء ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ،ﺑﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻴﺮه ﭘﺪﻳﺪار
ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻏﺬ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺳﺎﻳﻪ اﺷﻴﺎء ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﻮردﻳﺪﮔﯽ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﺎﻏﺬ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ٔ
ﺣﺴﺎس ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر ،ﺗﻴﺮه ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ۱ــ.(۶

ﺷﮑﻞ ١ــ  ٦ــ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻳﮏ ﻧﻮارﮐﺎﺳﺖ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻧﻮردﻫﯽ ﺑﻪ آن ،اﻳﻦ ﻓﺘﻮﮔﺮام ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﻋﮑﺎﺳﯽ دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی اﺳﮑﻨﺮﻫﺎی ﺗﺨﺖ ۲ﻧﻴﺰ
اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ آن »اﺳﮑﻨﻮﮔﺮاﻓﯽ «۳ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

٢- Flat Bed Scanner

ﺑﺨﺶ دو

١- Photogram
٣-Scanography

٧٧

ﻓﺘﻮﮔﺮام دﻳﺠﻴﺘﺎل
ﺗﻬﻴﻪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻓﺘﻮﮔﺮام دﻳﺠﻴﺘﺎل ،ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی اﺳﮑﻨﺮﻫﺎی ﺗﺨﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ٔ
ﻓﺘﻮﮔﺮام دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺷﻴﺸﻪ اﺳﮑﻨﺮ ،ﺗﮑﻪای ﻃﻠﻖ ﺷﻔﺎف را روی آن ﻗﺮار
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﻳﺠﺎد ﺧﺮاش روی
ٔ
دﻫﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ،اﺷﻴﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را روی ﻃﻠﻖ ﺑﭽﻴﻨﻴﺪ و روی آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ .اﮐﻨﻮن
ﻋﻤﻞ اﺳﮑﻦ ﮐﺮدن را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .ﻓﺘﻮﮔﺮام ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ،ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ آن را در ﻧﺮماﻓﺰار
داﻣﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای دارد و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ ،وﻳﺮاﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ) .ﻋﮑﺲ ۲ــ (۶ﻓﺘﻮﮔﺮام ٔ
ﺑﺎ اﻳﻦ روش ،ﺗﺼﺎوﻳﺮی ﺟﺎﻟﺐ را ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ )ﻋﮑﺲ ۳ــ.(۶

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٧٨

ﺷﮑﻞ ٢ــ  ٦ــ اﻳﻦ ﻓﺘﻮﮔﺮام ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻳﮏ ﺷﺎﺧﮥ ُﻣﻮ ،ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﮥ اﺳﮑﻨﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺘﻮﮔﺮام ﻫﺎ ،اﺳﮑﻨﻮﮔﺮام ﻫﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ روش،
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﮑﻨﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺳﮑﻨﻮﮔﺮام
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﮑﻨﻮﮔﺮاﻓﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ اﺳﮑﻨﺮ
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
ٔ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺎه اﺛﺮات ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد.

ﺷﮑﻞ ٣ــ  ٦ــ اﺳﮑﻨﺮ ﺗﺨﺖ و ﺷﻴﻮۀ اﺳﮑﻨﻮﮔﺮاﻓﯽ از ﻳﮏ ﻣﺠﺴﻤﻪ

ﺑﺨﺶ دو

ﺷﮑﻞ ٤ــ ٦ــ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ روش اﺳﮑﻨﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٧٩

ﺷﮑﻞ  ٥ــ ٦ــ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﮑﻨﺮ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ روی ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪه اﺳﺖ).روی ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ــ ﻓﺮزاد ادﻳﺒﯽ(

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٨٠

اﻳﺠﺎد ﺟﻠﻮۀ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻠﻢﻣﻮ ﺑﺮ روی ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﻧﺮماﻓﺰار
ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ اﺛﺮ ﻗﻠﻢ ﻣﻮی ﻧﻘﺎﺷﯽ )ﺗﺎش( ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ،
از اﻳﻦ ﺷﻴﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺟﻠﻮه ﺑﺮروی ﻋﮑﺲ ،اﺑﺘﺪا ﻋﮑﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎز ﮐﺮده و در ﻓﻬﺮﺳﺖ
زﻣﻴﻨﻪ
ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ،رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﺮای ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪ و ﭘﻴﺶ ٔ
ﻻﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺳﭙﺲ در ٔ
ﻻﻳﻪﻫﺎ ،ﻳﮏ ٔ
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻣﻞ
ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺳﻄﻞ رﻧﮓ ) ،(Paint Bucketﺑﺮروی ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻳﮏ
ٔ
ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﭘﺎکﮐﻦ ) (Eraserرا اﻧﺘﺨﺎب و در ﻗﺴﻤﺖ  Brushﻳﮑﯽ از
ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﮐﺮده و از ٔ
اﻧﺪازه
وﺳﻴﻠﻪ اﻫﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻗﻠﻢﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺛﺮ ﻗﻠﻢﻣﻮ اﺳﺖ ،ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﻳﻨﻴﻢ و
اﻧﺪازه آن را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ٔ
ٔ
ٔ

ﻗﻠﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
اﮐﻨﻮن ،ﺑﺮروی ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻢﻣﻮ ،ﻳﮏ ﺗﺎش ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﯽ
ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه و ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ از ﻋﮑﺲ اﺻﻠﯽ
از ﻋﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﺰار ﻗﻠﻢﻣﻮ ﺑﺮروی آن ﮐﺸﻴﺪهاﻳﻢ از ٔ
ﺟﻠﻮه ﻗﻠﻢﻣﻮ ﺑﺮروی ﻋﮑﺲ دﻳﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) .ﺷﮑﻞﻫﺎی
ﭘﺪﻳﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ،ﺟﻠﻮهای ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ٔ
۶ــ ۶ﺗﺎ  ۸ــ.(۶

در ﻧﺮم اﻓﺰار  ،ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﻴﮏ :ﻋﻠﯽ ﺧﻮرﺷﻴﺪﭘﻮر

ﺑﺨﺶ دو

ﺷﮑﻞ  ٦ــ ٦ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻳﮏ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺟﻠﻮۀ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ ﺑﺮ روی ﺗﺼﻮﻳﺮ

٨١

ﺷﮑﻞ  ٧ــ ٦ــ و  ٨ــ ٦ــ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی روی ﺟﻠﺪ ﺑﺮای ﺳﯽدی ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻇﺎﻫﺮ
ﮐﺮدن ﮐﺎﻏﺬ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻮی آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻇﻬﻮر ،ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﻴﮏ :ﻣﻴﺸﻞ ﺑﺎﺗﻮری

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٨٢

١

ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻫﻤﻴﻦ روش و اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻢﻫﺎی دﻳﮕﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮی ﺑﻪدﺳﺖ
آورﻳﺪ )ﺷﮑﻞﻫﺎی ۹ــ ۶ﺗﺎ ۱۲ــ.(۶
١- Michal Batory

ﺷﮑﻞ  ٩ــ ٦ــ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺎغ ﻓﻴﻦ ﮐﺎﺷﺎن

ﺑﺨﺶ دو

ﺷﮑﻞ  ١٠ــ ٦ــ اﻳﺠﺎد ﺟﻠﻮۀ ﺗﺎش ﻗﻠﻢ ﻣﻮی ﻧﻘﺎﺷﯽ

٨٣

ﺷﮑﻞ ١١ــ ٦

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٨٤

ﺷﮑﻞ ١٢ــ٦

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی روش ﻳﺎد ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻠﻢﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎرهای ) (Starدر ﺑﺨﺶ
ﺟﻠﻮه ﭼﮑﺎﻧﺪن ﻗﻄﺮات ﺟﻮﻫﺮ ﺑﺮروی ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻏﺬ را در ﺷﮑﻞﻫﺎ و
اﺑﺰار ﭘﺎکﮐﻦ )،(Eraserﻣﯽﺗﻮان
ٔ
اﻧﺪازهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و دﻟﺨﻮاه ﺑﻪدﺳﺖ آورد.
روش ﮐﺎر:
وﺳﻴﻠﻪ ﻗﻄﺮهﭼﮑﺎن ﺑﺮروی ﺳﻄﺢ ﻳﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﻴﺪ ،ﻣﺮﮐﺐ ﺗﻴﺮه ﺑﭽﮑﺎﻧﻴﺪ .ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن
ﺑﻪ ٔ
وﺳﻴﻠﻪ دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل از آن
ﻣﺮﮐﺐ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﻄﺮهﻫﺎی ﭼﮑﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻏﺬ را اﺳﮑﻦ ﮐﺮده ﻳﺎ ﺑﻪ
ٔ
آﻣﺎده ﺷﮑﻞ ﻗﻄﺮه ﻫﺎی ﭼﮑﻴﺪه ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻳﮏ ﻋﮑﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ .از ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ٔ
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه را در ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎز ﮐﺮده و از ﻓﻬﺮﺳﺖ )،(Imageﺣﺎﻟﺖ ) (Grayscaleرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ
ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﺮروی ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﻄﺮهﻫﺎی ﭼﮑﻴﺪه ﺷﺪه ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﻮد ﮐﭙﯽ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ
زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ .از
از ٔ
ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ،ﺑﺎ اﺑﺰار ﻋﺼﺎی ﺟﺎدوﻳﯽ ) (Majic Wandﺑﺮروی ٔ
دﮐﻤﻪ ﭘﺎکﮐﺮدن ) (Deleteرا ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ .در
ﮔﺰﻳﻨﻪ ) (Inversرا ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴﺪ و ٔ
ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب )ٔ ،(Select
اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺻﻠﯽ ،از زﻳﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﻄﺮهﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۳ــ.(۶

ﺑﺨﺶ دو

ﺷﮑﻞ  ١٣ــ ٦ــ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﻄﺮه ﻫﺎی ﭼﮑﻴﺪه ﺷﺪه و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺮﻧﺪه در ﻧﺮم اﻓﺰار ،اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.

٨٥

ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل در وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺮماﻓﺰاری
ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن و ﺳﺎﻳﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ
اﺟﺮاﺳﺖ .ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﺮدن ) (Dodgeﻳﺎ
ﺳﻮزاﻧﺪن ) (Burnرا ﺑﻪﮐﺎر ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ،اﻳﻦ دو اﺑﺰار ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺑﺰار ) (Dodgeﺑﺮای ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﺮدن و ﻳﺎ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ
از ﺗﺼﻮﻳﺮ و اﺑﺰار ) (Burnﺑﺮای ﭘﺮ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻳﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
روش ﮐﺎر :از ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺑﺰار ،اﺑﺰار ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﺮدن ) (Dodgeﻳﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن) (Burnرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
اﻧﺪازه ﻗﻠﻢ را در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﻠﻢﻣﻮﻫﺎ ) (Brushﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ) (Rangeﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ
ٔ
اﺑﺰار ،ﮐﺪام ﺑﺨﺶ از ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻳﺎ ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺪار ) (Exposureﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻴﺰان
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻴﺮﮔﯽ و روﺷﻨﺎﻳﯽ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﭘﺲ از آن ،ﻗﻠﻢﻣﻮ را ﺑﺮ ﻣﺤﺪودهای از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ
ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻳﺎ ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﻮد ،ﺑﮑﺸﻴﺪ.
ﻣﺤﺪوده آن ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﺑﺎ
ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪای ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻳﺎ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان
ٔ
اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻤﻨﺪ ) (Lassoﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و در آن ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﺘﺮل اﺑﺰار در آن ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪدﺳﺖ آورد )ﺷﮑﻞﻫﺎی ۱۴ــ ۶و ۱۵ــ.(۶
ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و ٔ

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٨٦

ﺷﮑﻞ ١٤ــ ٦ــ ﺳﻮزاﻧﺪن )ﺑﺮﻧﻴﻨﮓ( در ﻧﺮم اﻓﺰار

ﺷﮑﻞ  ١٥ــ ٦ــ ﺳﺎﻳﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ )داﺟﻴﻨﮓ( در ﻧﺮم اﻓﺰار

اﻳﺠﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی دور ﺳﻴﺎه و دور ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی دور ﺳﻔﻴﺪ و دور ﺳﻴﺎه ﺑﺎ ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﻣﺤﻮ ،۱اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺼﻮﻳﺮ را در
ﮐﺎدر دﻟﺨﻮاه ،ﻣﺜﻼ ً ﺑﻴﻀﯽ ﺑﺎ اﺑﺰار اﻧﺘﺨﺎب از ﻧﻮار اﺑﺰار ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﻨﻮی ) (Selectرا ﺑﺎز
ﮐﺮده و
ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﺎز
ﮔﺰﻳﻨﻪ ) (Featherﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ،
درﮔﺰﻳﻨﻪ ) ، (Modifyﺑﺮ روی ٔ
ٔ
ٔ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺪدی ﺑﻴﻦ  ۰/۲ﺗﺎ  ۲۵۰را وارد ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻪ
ﻋﺪد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ و ﻫﺮﭼﻪ ﻋﺪد ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ
دﮐﻤﻪ  Okﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره ﻣﻨﻮی) (selectرا ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮروی ٔ
ﻣﺤﺪوده اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن
ﮔﺰﻳﻨﻪ ) (Inverseﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ،
و ﺑﺮروی ٔ
ٔ
دﮐﻤﻪ  Deleteﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ ﻟﺒﻪﻫﺎ آﺷﮑﺎرا ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ٔ
ﺟﻌﺒﻪ رﻧﮓ ﻧﻮار اﺑﺰار ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
دور ﺳﻔﻴﺪٔ ،
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻴﺮه ﺑﺮای اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻧﺪ)ﺷﮑﻞ ۱۷ــ (۶در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﺎ ٔ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮی
زﻣﻴﻨﻪ روﺷﻦ ٔ
ﺟﻌﺒﻪ رﻧﮓ ﻧﻮار اﺑﺰار ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﺎ ٔ
اﻳﺠﺎد ﺗﺼﺎوﻳﺮ دور ﺳﻴﺎهٔ ،
در اﺟﺮای اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ )ﺷﮑﻞ ۱۸ــ.(۶
اﻳﻦ ﺷﻴﻮه را ﮐﻪ در آن ،ﮐﻨﺎره ﻫﺎی ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﺳﻴﺎﻫﯽ ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪی ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در اﺻﻄﻼح ﻋﮑﺎﺳﯽ »وﻳﻨﯽ ﻳﺖ« ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﺑﺨﺶ دو

١- Vignetting

٨٧

ﺷﮑﻞ  ١٦ــ ٦ــ اﻳﺠﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮ دور ﺳﻔﻴﺪ درﻧﺮم اﻓﺰار

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٨٨

ﺷﮑﻞ  ١٧ــ ٦ــ اﻳﺠﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮ دور ﺳﻴﺎه در ﻧﺮم اﻓﺰار

ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ۱زﻳﺎد
ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد ،ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺪون درﺟﺎت ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﭼﺎپ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﮕﺎﺗﻴﻮﻫﺎ ﻳﺎ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮ روی ﻓﻴﻠﻢﻫﺎی ﻟﻴﺖ ۲ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد ﺑﻪ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ
را ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎی ﻟﻴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآوردﻧﺪ).ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ۱۸ــ ۶و ۱۹ــ(۶

ﺷﮑﻞ  ١٨ــ ٦ــ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎﻧﯽ در آﺑﺎدان ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

ﺑﺨﺶ دو

١- High Contrast
٢- Lith film

٨٩

ﺷﮑﻞ  ١٩ــ ٦ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد

درزﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ دارﻧﺪ و از آن رو ﮐﻪ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی زﻳﺎدی
ٔ
ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب و دﻳﺪﻧﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮد.
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ زﻳﺎد آﻧﻬﺎ درﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ،
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری در ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ) .ﺷﮑﻞ ﻫﺎی۲۰ــ ۶و ۲۱ــ(۶
ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٩٠

ﺷﮑﻞ  ٢٠ــ ٦ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد )روی ﺟﻠﺪ ــ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻤﻴﺰ(

ﺑﺨﺶ دو

ﺷﮑﻞ  ٢١ــ٦

٩١

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎدهﺳﺎزیﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی ﮐﻪ از ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ ،اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ
در ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ )آرم( ﻧﻴﺰ ﮐﺎرﺑﺮد زﻳﺎدی دارﻧﺪ.
ﺗﻬﻴﻪ
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﮑﺎﺳﯽ دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ ،ﻓﻴﻠﻢ ﻟﻴﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ٔ
ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد را
ﺗﺼﺎوﻳﺮﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد ،ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ٔ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽﺳﺎزد داده اﺳﺖ).ﺷﮑﻞ ﻫﺎی۲۲ــ ۶و۲۳ــ (۶در روشﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽﻫﺎی
وﻳﮋه ﺗﺼﻮﻳﺮی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻧﮕﯽ ،ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ و ﺗﮏ رﻧﮓ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی از ﺟﻠﻮهﻫﺎی ٔ
ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد ﺑﻪوﺟﻮد آورد )ﺷﮑﻞ ۲۴ــ.(۶

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٩٢

ﺷﮑﻞ  ٢٢ــ ٦ــ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻫﺎ در ﮐﺎﺷﺎن ،ﺗﺼﻮﻳﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

ﺷﮑﻞ  ٢٣ــ ٦ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد ﺑﺮ روی ﻓﻴﻠﻢ ﻟﻴﺖ

ﺑﺨﺶ دو

ﺷﮑﻞ  ٢٤ــ ٦ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد ﺗﮏ رﻧﮓ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻧﺮم اﻓﺰار

٩٣

روشﻫﺎی اﻳﺠﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮماﻓﺰار
ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ ،ﭼﻨﺪﻳﻦ روش وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺎدی از ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .روش ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﺗﺼﻮﻳﺮی را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد ﮐﻨﻴﺪ ،در ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎز ﮐﺮده و از ﻧﻮار ﻓﻬﺮﺳﺖ روی ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺣﺎﻟﺖ ) (Gray scale) ،(Modeرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ .ﭘﺲ از اﻳﻦﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ
) (Imageﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ و در ٔ
ﮔﺰﻳﻨﻪ ) (Adjustmsentsﺑﺮ روی ﺣﺎﻟﺖ
ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﺮ روی  Imageﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ و در ٔ
ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ،
) (Thresholdﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ ،ﭘﺲ از ﺑﺎز ﺷﺪن
ٔ
ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ) (use legacyرا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ اﻫﺮمﻫﺎی درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ) (Brightnessو ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ،ﻣﻴﺰان
دﮐﻤﻪ ) (okﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ) .ﺷﮑﻞﻫﺎی ۲۵ــ ۶و ۲۶ــ(۶
ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻬﺎﻳﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی ٔ
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۲۸ــ۶ﺗﺎ ۳۳ــ.(۶

ﺷﮑﻞ  ٢٥ــ ٦ــ ﺳﯽ وﺳﻪ ﭘﻞ اﺻﻔﻬﺎن

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٩٤

ﺷﮑﻞ  ٢٦ــ ٦ــ ﺗﺼﻮﻳﺮﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد از ﻫﻤﺎن ﻋﮑﺲ

ﺷﮑﻞ  ٢٧ــ٦

ﺑﺨﺶ دو

ﺷﮑﻞ  ٢٨ــ٦

٩٥

ﺷﮑﻞ  ٢٩ــ٦

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٩٦

ﺷﮑﻞ  ٣٠ــ٦

ﺷﮑﻞ  ٣١ــ٦

ﺑﺨﺶ دو

ﺷﮑﻞ  ٣٢ــ٦

٩٧

اﻳﺠﺎد ﻧﻘﺸﻤﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد
در ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ رﻧﮓﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﻴﺎه و
ﺳﻔﻴﺪی ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه از ﻣﻴﺎن آن ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑُﺮﺷﯽ را ﺟﺪا ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﮑﺮار آن در ﺻﻔﺤﻪای دﻳﮕﺮ،
ﻧﻘﺸﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺪﻳﺪ آورد.
اﻳﻦ روش را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﮐﺎرﺑُﺮد دارﻧﺪ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ.
دﻫﻨﺪه ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد ،ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﻓُﺮمﻫﺎ را
ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ در ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺪﻳﻊ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .روش ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﺑﺨﺸﯽ از ﻳﮏ ﻋﮑﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده )ﺷﮑﻞ ۳۳ــ (۶و آنرا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺑﺎﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد
ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪا ﭼﻨﺪ ﮐﭙﯽ
ﺗﻬﻴﻪ ﻳﮏ ﻧﻘﺶ ،ﻣﯽﺗﻮان از اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﻳﮏ
ٔ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻴﺪ ) ﺷﮑﻞ ۳۴ــ .(۶ﺑﺮای ٔ
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻳﺎ ﺑﺮﮔﺮدان ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﻧﻘﺶ ﺟﺪﻳﺪی اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ ۳۵ــ .(۶ﺗﺼﻮﻳﺮ را در
ﮔﺰﻳﻨﻪ ) (Flatten Imageﺑﻪﺻﻮرت ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ درآورﻳﺪ .ﺳﭙﺲ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ) (Editﺑﺮ روی
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻻﻳﻪﻫﺎ ﺑﺎ ٔ
ﮔﺰﻳﻨﻪ ) (Define Patternﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﻨﺠﺮه ) (Pattern Nameﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺎﻣﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ
دﮐﻤﻪ ) (okرا ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ .اﮐﻨﻮن از ﻓﻬﺮﺳﺖ ) (Fileﻳﮏ
ﺧﻮد در ﻧﻮار ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ٔ
ٔ
ﭘﻨﺠﺮه
ﮔﺰﻳﻨﻪ ) (Fillﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺎز ﺷﺪن
اﻧﺪازه ) (A4ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ دوﺑﺎره از ﻓﻬﺮﺳﺖ ) (Editﺑﺮ روی ٔ
ٔ
ٔ
) (Fillدر ﻗﺴﻤﺖ ) (Custom Patternﺗﺼﻮﻳﺮی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﻴﺪا
دﮐﻤﻪ ) (okرا ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ .اﮐﻨﻮن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ
ﮐﺮده و ﺑﺮروی آن ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ٔ
را ﭘُﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۳۶ــ.(۶

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٩٨

ﺷﮑﻞ  ٣٣ــ ٦ــ ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﭽﺒﺮی ﻣﺴﺠﺪی در اروﻣﻴﻪ

ﺷﮑﻞ  ٣٥ــ ٦ــ ﺗﮑﺮار ﺗﺼﻮﻳﺮﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد
و اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﻧﻘﺸﻤﺎﻳﻪ
ﺷﮑﻞ  ٣٤ــ ٦ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد ﻧﻘﺶ ﮔﭽﺒﺮی

ﺑﺨﺶ دو

ﺷﮑﻞ  ٣٦ــ ٦ــ ﻳﮏ ﺻﻔﺤﮥ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻧﺮم اﻓﺰار از ﺗﮑﺮار ﻧﻘﺸﻤﺎﻳﻪ

٩٩

ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ دارﻧﺪ )ﺷﮑﻞﻫﺎی
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ روش ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری در ٔ
۳۷ــ ۶و ۳۸ــ.(۶

ﺷﮑﻞ  ٣٧ــ ٦ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﮐﺎرﺑﺮد اﻳﻦ روش ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻ

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
١٠٠

ﺷﮑﻞ  ٣٨ــ ٦ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻔﺤﮥ آﺳﺘﺮﺑﺪرﻗﮥ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦ روش در ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﮥ آﺳﺘﺮﺑﺪرﻗﻪ

ﭘﻮﺳﺘﺮی ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ
ﻳﮑﯽ از ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﻟﻴﺖ در ﮔﺮاﻓﻴﮏ ،ﺗﮑﻨﻴﮏ ﭘﻮﺳﺘﺮی ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ
اﺳﺖ.
رﻧﮕﻤﺎﻳﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ و ﭘﻴﺎﭘﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا
در اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ،ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺑﺎ ﭼﻨﺪ
ٔ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﺟﺪاﻳﯽ رﻧﮕﻤﺎﻳﻪﻫﺎ ،ﺟﻠﻮهای وﻳﮋه در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد و ﮔﻴﺮاﻳﯽ وﻳﮋهای
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﻋﮑﺲ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺗﮑﻨﻴﮏ ﭘﻮﺳﺘﺮی ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ ،ﻳﮑﯽ از روشﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪه در ﮐﺎر ﺑﺎ
ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﻓﻴﻠﻢﻫﺎی ﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﻋﮑﺲ ،ﭘﺲ از ﻣﺮاﺣﻞ
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻧﻮردﻫﯽ ﺑﺮ روی ﻓﻴﻠﻢ ﻟﻴﺖ و ٔ
ٔ
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ روی ﻓﻴﻠﻢ ﻟﻴﺖ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ دﻗﺖ
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ،ﭘﺲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎه آﮔﺮاﻧﺪﻳﺴﻮر ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﻮردﻫﯽ ﻣﯽﺷﺪ .اﻳﻦ
روش ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﮕﻔﺖآوری ﺳﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.
روش ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﻋﮑﺲ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را در ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ ۳۹ــ .(۶ﺳﭙﺲ از ﻧﻮار ﻓﻬﺮﺳﺖ ،ﻓﻴﻠﺘﺮ را
ﮔﺰﻳﻨﻪ ) (Poster Edgesﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن
اﻧﺘﺨﺎب و در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ) (Artisticﺑﺮ روی ٔ
ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻨﻈﻴﻢﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه اﻧﺠﺎم داد .اﻫﺮم ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻟﺒﻪ
ٔ
) (Edge Thicknessﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺮز ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه ،اﻫﺮم ﺷﺪت ﻟﺒﻪ )(Edge Intensity
ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪت ﺗﻴﺮﮔﯽ ﺧﻄﻮط ﺗﻴﺮه در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه و اﻫﺮم ﭘﻮﺳﺘﺮی ﮐﺮدن )(Posterization
ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی رﻧﮕﻤﺎﻳﻪﻫﺎی ﻋﮑﺲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪت رﻧﮕﻤﺎﻳﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.
دﮐﻤﻪ ) ،(okﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻨﻈﻴﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻋﮑﺲ اﺻﻠﯽ
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﻴﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻋﮑﺲ ،ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ٔ
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۴۰ــ.(۶
ﺗﺼﺎوﻳﺮ رﻧﮕﯽ را ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ روش ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﺮی رﻧﮕﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﮐﺮد )ﺷﮑﻞﻫﺎی ۴۱ــ ۶و ۴۲ــ.(۶
۱

ﺑﺨﺶ دو

١- Posterization

١٠١

ﺷﮑﻞ  ٣٩ــ ٦ــ ﻋﮑﺲ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ رﻧﮕﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
١٠٢

ﺷﮑﻞ  ٤٠ــ ٦ــ ﻋﮑﺲ ﭘﻮﺳﺘﺮی ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار

ﺷﮑﻞ  ٤١ــ ٦ــ ﻋﮑﺲ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ رﻧﮕﯽ

ﺷﮑﻞ  ٤٢ــ ٦ــ ﻋﮑﺲ ﭘﻮﺳﺘﺮی ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار

ﺑﺨﺶ دو

ﺑﺎﻓﺖ و داﻧﻪدار ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ
از دﻳﮕﺮ روش ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﻧﻘﺶ زﻳﺎدی دارﻧﺪ،
اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و داﻧﻪ دار ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ اﺳﺖ) .ﺷﮑﻞ ۴۳ــ (۶ﺗﺮام دار ﺷﺪن ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﺮای
ﭼﺎپ در ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،اﮔﺮﭼﻪ ﻳﮏ ﺿﺮورت ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ای
ﺟﻠﻮه ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری
ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﻴﮏ از اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻧﺪک اﻧﺪک ﺟﺰﻳﯽ از روش ﻫﺎﻳﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ٔ
در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﺳﺘﺮ ،ﺻﻔﺤﻪ آراﻳﯽ ،ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزی و دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮاﻓﻴﮏ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﻓﺰودن

١٠٣

ﺑﺎﻓﺖ و داﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ در دو زﻣﻴﻨﻪ اﺻﻠﯽ
ﮐﺎرﺑﺮد دارد:
۱ــ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ
وﻳﮋه ﺗﺼﻮﻳﺮی
۲ــ اﻳﺠﺎد ﺟﻠﻮهﻫﺎی ٔ
در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ،آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد
ﺟﻠﻮه ﻫﺎی وﻳﮋه ﺗﺼﻮﻳﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن
ﺑﺎﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﻪ دار ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺪﻳﺪ
درﺟﻪ اول اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار دارد.
ﻣﯽ آﻳﻨﺪ در
ٔ
)ﺷﮑﻞ ۴۴ــ (۶
ﺷﮑﻞ  ٤٣ــ٦

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
١٠٤

ﺷﮑﻞ  ٤٤ــ ٦ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ روی ﺟﻠﺪ ﻧﺸﺮﻳﮥ رودﮐﯽ ،ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺗﺮام دار ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ــ اﺛﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻤﻴﺰ

در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﺎده ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎت داﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و
رﻧﮓﻫﺎی ﺑﻪﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﻟﮑﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،از روش داﻧﻪدار
و ﺑﺎﻓﺖدار ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۴۵ــ.(۶

ﺷﮑﻞ  ٤٥ــ ٦ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮام در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ ،ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ داﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺮام
را ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﺑﺨﺶ دو
١٠٥

اﻳﻦ داﻧﻪﻫﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎً ،ﺗﺮام ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺮامﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻊ،
ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ،ﺧﻄﯽ ،دوار ،داﻧﻪداﻧﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ داﻧﻪﻫﺎی ﻓﻴﻠﻢ و ﻏﻴﺮه دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺗﺮام درﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ ،داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﻴﺎه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی روﺷﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺗﻴﺮه ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺳﻔﻴﺪ
دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﮑﯽ ﺗﺮام ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ذﻫﻦ از ﺗﺪاﺧﻞ
ﺳﻄﻮح ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﻘﺎط ﻣﺸﮑﯽ ،رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی را ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﺗﺮاﮐﻢ و اﻧﺪازه داﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﭼﺸﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازهﻫﺎ
اﻓﺰوده ﺷﻮد ،آن ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺗﻴﺮهﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻳﮏ
ٔ
و ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺮامﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﮐﺴﺘﺮیﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻣﮑﺎن ﭼﺎپ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻏﺬی و ﻏﻴﺮﮐﺎﻏﺬی ﻓﺮاﻫﻢ
ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﺮامدار
آورده اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روشﻫﺎ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ ،ﻓﺮاﻳﻨﺪ ٔ
دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺷﺪه و در ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎری ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﻮر ﭘﻴﺶ از ﭼﺎپ و ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ در
ﭼﺎﻳﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
١٠٦

ﺗﺮامدار ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ در ﻧﺮماﻓﺰار
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی وﻳﺮاﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺗﺮامدار ﺑﺮ روی ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﺷﻴﻮه ﭘﻴﺸﻴﻦ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ
ﮐﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ روش ،ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﺷﺪه و ﻣﺮاﺣﻞ
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ٔ
ٔ
ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﺮامدار ﺑﻪ ٔ
اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﺮام ﺑﺮ روی ﻋﮑﺲ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﮑﺲ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را در ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ در ﻧﻮار
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺣﺎﻟﺖ ) ،(Modeﻋﮑﺲ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ) (Gray scaleدرآورﻳﺪ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ) (Imageرا ﺑﺎز ﮐﺮده و در ٔ
ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﺎر ،در ﻧﻮار ﻓﻬﺮﺳﺖ (Filter) ،را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ و در ﻓﻴﻠﺘﺮ ) (Sketchﺑﺮ روی ٔ
ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
) (Halftone Patternﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ٔ
اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﻋﮑﺲﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﺮامدار درﻣﯽآورد.
وﺳﻴﻠﻪ اﻫﺮم ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ،ﻣﻴﺰان ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻫﺮم اﻧﺪازه ) ،(Sizeﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ
اﻧﺪازه ﺗﺮامﻫﺎ و ﺑﻪ ٔ
ٔ
ﮔﻮﻧﻪ داﻳﺮهای،
ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ) (Pattern Typeﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﮑﻞ ﺗﺮامﻫﺎ را در ﺳﻪ ٔ
ﻧﻘﻄﻪای )ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ۴۶ــ ۶و ۴۷ــ (۶و ﺧﻄﯽ )ﺷﮑﻞ ۴۸ــ (۶ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢﻫﺎ،
دﮐﻤﻪ ) ،(okﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮام ﺷﺪه در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان
ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ٔ
ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ در ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻫﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد و ﺗﺮامدار ﻧﻴﺰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد

 ٤٦ــ ٦ــ اﻳﺠﺎد ﺗﺮام داﻳﺮه ای ﺑﺮ روی ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﻧﺮم اﻓﺰار

ﺷﮑﻞ  ٤٧ــ٦

ﺑﺨﺶ دو

ﺷﮑﻞ  ٤٨ــ ٦ــ اﻳﺠﺎد ﺗﺮام ﺧﻄﯽ ﺑﺮ روی ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﻧﺮم اﻓﺰار

١٠٧

داﻧﻪدار ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺟﻠﻮهﻫﺎی وﻳﮋه
در روش ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢ ،داﻧﻪدار ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻬﺎﻳﯽ ،ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎد ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ،
ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ
ﺣﺪ دﻣﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﻇﻬﻮر ،ﻗﺪرت ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎی ﻇﻬﻮر و ﻧﻮردﻫﯽ ﺑﻴﺶ از ّ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ّ
ﻓﻴﻠﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺲﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﻴﺪاﻳﯽ ﻓﻨﺎوری دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﮑﺲﺑﺮداری
ﺑﺮروی اﻳﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی وﻳﺮاﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ روشﻫﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ،
اﻧﺪک اﻧﺪک ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﺮای داﻧﻪدار ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ در ﻧﺮماﻓﺰار وﻳﺮاﻳﺶ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻋﮑﺲ را در ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ از ﻧﻮار ﻓﻬﺮﺳﺖ ،ﻓﻴﻠﺘﺮ ) (Filterرا ﺑﺎز ﮐﺮده و
ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺑﺎ دو اﻫﺮم ﺷﺪت
ﮔﺰﻳﻨﻪ ) (Textureﺑﺮ روی ) (Grainﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺎز ﺷﺪن
در ٔ
ٔ
) (Intensityﻣﯽﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﮐﻢ داﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺎ اﻫﺮم ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ،ﻣﻴﺰان ﺗﻴﺮﮔﯽ و روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﺎ ﺣﺪ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺮﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﺮد.در
ﭘﻨﺠﺮه ) (Grain Typeﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ
ٔ
از داﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺮ روی ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﺠﺎد ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢﻫﺎ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮ روی ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﮐﻠﻴﺪ
) (okرا ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ)ﺷﮑﻞﻫﺎی ۴۹ــ ۶و  ۵۰ــ.(۶

ﺷﮑﻞ  ٤٩ــ ٦ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
١٠٨

ﺷﮑﻞ  ٥٠ــ ٦ــ داﻧﻪ دار ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺟﻠﻮه ای ﻣﺘﻔﺎوت ،در
ﻧﺮم اﻓﺰار

ﻣﺸ ّﺒﮏ  ۱ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ
ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از روشﻫﺎی اﻳﺠﺎد داﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،روش ﻣﺸﺒﮏ ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ اﺳﺖ .اﻳﻦ روش
ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ رﻳﺨﺘﻦ و ﺗ َ َﺮک ﺑﺮداﺷﺘﻦ ژﻻﺗﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ دﻣﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻇﻬﻮر ﻳﺎ ﭘﺲ از
ﻇﻬﻮر ﻓﻴﻠﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺒﮏ ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ در ﻧﺮماﻓﺰار ،ﻧﺨﺴﺖ ﻋﮑﺲ را در ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎز ﮐﺮده و از ﻧﻮار ﻓﻬﺮﺳﺖ،
ﮔﺰﻳﻨﻪ ) (Sketchﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪﺑﻨﺪی ) (Reticulationﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ
ﻓﻴﻠﺘﺮ ) (Filterرا ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ در ٔ
ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﻪ اﻫﺮم ﺑﻪﻧﺎمﻫﺎی ﺗﺮاﮐﻢ ) ،(Densityﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﻴﺶزﻣﻴﻨﻪ )(Foreground Level
ﺑﺎز ﺷﺪن ٔ
اﻧﺪازه داﻧﻪﻫﺎ
و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪ ) (Background Levelﺗﻨﻈﻴﻢﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺒﮏﺳﺎزی را از ﻧﻈﺮ رﻧﮕﻤﺎﻳﻪﻫﺎٔ ،
و ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪ و ﭘﻴﺶزﻣﻴﻨﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ را اﻧﺠﺎم داد .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﻴﻢﻫﺎ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮ
روی ﻋﮑﺲ اﺻﻠﯽ ﮐﻠﻴﺪ ) (okرا ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ )ﺷﮑﻞ ﻫﺎی  ۵۱ــ ۶و  ۵۲ــ.(۶

در ﻧﺮم اﻓﺰار

ﺑﺨﺶ دو

ﺷﮑﻞ  ٥١ــ ٦ــ داﻧﻪ دار ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺟﻠﻮه ای ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺷﮑﻞ  ٥٢ــ ٦ــ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺒﮏ ﺷﺪه در ﻧﺮم اﻓﺰار

١- Reticulation

١٠٩

ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪن اﺛﺮ ﻣﺸﺒﮏ ﺳﺎزی ﺑﺮروی ﻋﮑﺲ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﮑﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
ﺷﺪه ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی ﺳﺎده و دارای ﺳﻄﻮح
در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺸﺒﮏ ٔ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻧﺪ.
ﺑﺎﻓﺖدار ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﻳﺮ
در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ ،ﺗﻨﻮع ﭘُﺮﺷﻤﺎری از اﻧﻮاع ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ
از اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻧﺮماﻓﺰار ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ را ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﺮد .ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮ روی ﻋﮑﺲ در ﻧﺮماﻓﺰار ،ﻧﺨﺴﺖ ﻋﮑﺲ
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻓﺖ ) ،(Textureﺑﺮ روی ) (Texturizerﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ در ﻧﻮار ﻓﻬﺮﺳﺖ از ٔ
ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد .در
ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎﻓﺖ ) (Textureﻣﯽﺗﻮان از ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶﻓﺮض
ٔ
ٔ
ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﮑﯽ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه و در
ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻮر ) (Lightﺟﻬﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﭘﻴﺶﻓﺮض ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ
ٔ
را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ اﻫﺮم )(Scaling
اﻧﺪازه رﻳﺰی و درﺷﺘﯽ ﺑﺎﻓﺖ و ﺑﺎ اﻫﺮم ) (Reliefﻣﻴﺰان ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ
ٔ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎﻓﺖ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ زدن در ﻣﺮﺑﻊ ) (Invertﻧﻴﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ
دﮐﻤﻪ ) ،(okﺗﻨﻈﻴﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻋﮑﺲ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ٔ
)ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۵۳ــ ۵۴ ،۶ــ ۶و  ۵۵ــ.(۶

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
١١٠

ﺷﮑﻞ  ٥٣ــ ٦ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

ﺷﮑﻞ  ٥٤ــ ٦ــ در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮ
روی ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  ٥٥ــ ٦ــ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮ روی ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮔﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﺨﺶ دو

ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮ روی ﺗﺼﺎوﻳﺮ در ﻧﺮماﻓﺰار ،روشﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی اﻳﺠﺎد ﺟﻠﻮهﻫﺎی وﻳﮋه ﻣﯽﺗﻮان اﻧﻮاع ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﺮروی
ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻳﺠﺎد ﮐﺮد )ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۵۶ــ ۶و  ۵۷ــ.(۶
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻓﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع درون ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺖ.
در ﺑﺎﻓﺖ دارﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﻳﺮٔ ،
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺎص ﺟﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺑﺮای ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ.

١١١

ﺷﮑﻞ  ٥٦ــ ٦ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
١١٢

ﺷﮑﻞ  ٥٧ــ ٦ــ ﺑﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺸﺠﺮ ) (Glassدرﮔﺰﻳﻨﮥ
از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺟﻠﻮۀ ﺷﻴﺸﮥ ّ
) (Distortاﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ
ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از روش ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎرﺟﺎﻟﺐ و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار درﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲ
زﻣﻴﻨﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ و ﺑﻴﺎن
اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد» ،ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ« ﻧﺎم دارد .ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری در ٔ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ذﻫﻨﯽ در ﻋﮑﺎﺳﯽ دارد .اﻳﻦ روش در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﯽ ﭘﻴﺪاﻳﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ و در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ
ﻣﻴﻼدی ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﺷﮑﺎﻻت ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﺗﻮازن ﻧﻮری ﻣﻴﺎن ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﮐﻢ ﻧﻮر و ﺑﺪﻧﻮر
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و دوم در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری در
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ در
ٔ
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺛﺎر ﺿﺪﺟﻨﮓ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ ﻫﺎی  ۵۸ــ ۶و ۵۹ــ.(۶در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﯽ
ٔ
۲
و ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﮑﺎس ،اﻳﻦ ﺷﻴﻮه را ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ و ﻓﺮاواﻗﻊ ﮔﺮا،
در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ.
۱

ﺷﮑﻞ  ٥٨ــ ٦ــ »در ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺟﻨﮓ« ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ،اﺛﺮ ﺟﺎن ﻫﺮﺗﻔﻠﻴﺪ

٣

ﺷﮑﻞ  ٥٩ــ ٦ــ »درﻧﮑﻮﻫﺶ ﺟﻨﮓ« ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ،ﺑﺮای روی ﺟﻠﺪ ﻧﺸﺮﻳﮥ
 A-I-Zاﺛﺮ ﺟﺎن ﻫﺮﺗﻔﻠﻴﺪ

٢- Surrealism
٣- John Heartfield

ﺑﺨﺶ دو

١- Photomontage

١١٣

ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ روش ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪه ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس ،ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﺗﻮﻫﻤﯽ،
ﺗﺨﻴﻠﯽ و ﻃﻨﺰ اﺳﺖ .اﺟﺮای ﭼﻨﻴﻦ روﺷﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺎز دارد .ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ،اﻳﺪه ،ﻃﺮح و ﻓﮑﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺎﻳﻪ ﮐﺎر را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ
اﺳﺎس اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﻳﺪه اﺻﻠﯽ ارزش واﻗﻌﯽ ﻋﮑﺲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ذﻫﻦ ﺧﻼق و ﺗﺠﺴﻢ ﻗﻮی ﻋﮑﺎس ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ ﻫﺎی  ۶۰ــ ۶و ۶۱ــ.(۶

ﺷﮑﻞ  ٦٠ــ ٦ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺮای ﻳﮏ ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ،ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻴﮏ
ﮔﻮﻧﺘﺮرﻣﺒﻮ
ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ،اﺛﺮ
َ

١

ﺷﮑﻞ  ٦١ــ ٦ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺮای ﻳﮏ ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ،ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻴﮏ
ﮔﻮﻧﺘﺮرﻣﺒﻮ
ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ،اﺛﺮ
َ

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو

اﻳﺪه ﺗﺼﻮﻳﺮی و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آن را در ذﻫﻦ ﭘﺮورش داد.
ﺑﺮای اﺟﺮای اﻳﻦ روش ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﮑﺮ و ٔ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺮﺗﺒﻂ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد).ﺷﮑﻞ  ۶۲ــ(۶
١- Gonter Rambow

١١٤

ﺷﮑﻞ  ٦٢ــ ٦ــ ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ،ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﻓﺮا واﻗﻌﮕﺮاﻳﺎﻧﻪ

ﺑﺮای اﺟﺮای اﻳﻦ روش ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮی را ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه و ﮐﻴﻔﻴﺖ در ﺣﺪ ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﻮﺷﻪ(File) ،
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ .ﭘﺲ از آن ،ﺗﺼﻮﻳﺮ را در ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از ﻧﻮار ﻓﻬﺮﺳﺖ در ٔ
ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﻳﺪ
اﻧﺪازه ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ .ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﺑﺎز ﺷﺪه را در
ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از
ٔ
ٔ
ٔ
ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،در
ﭘﻨﺠﺮه ﻻﻳﻪﻫﺎ ،ﺣﺎﻟﺖ  Multiplyرا ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
ٔ
وﺳﻴﻠﻪ
ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﺗﺼﺎوﻳﺮ را در
ٔ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ از ﻧﻮار ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮروی ﻻﻳﻪﻫﺎ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﺮده
اﺑﺰار ﭘﺎکﮐﻦ ) (Eraserﭘﺎک ﻳﺎ ﻣﺤﻮ ﮐﻨﻴﺪ .در
ٔ
ﮔﺰﻳﻨﻪ ) (Flatten Imageرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر ،ﻻﻳﻪﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ آﻧﻬﺎ
و ٔ
از ﺑﻴﻦ ﻣﯽرود) .ﺷﮑﻞ  ۶۳ــ.(۶

ﺑﺨﺶ دو

ﺷﮑﻞ  ٦٣ــ٦

١١٥

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻣﯽﺗﻮان دﻧﻴﺎی ﺧﻴﺎلاﻧﮕﻴﺰ و ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ را اﻳﺠﺎد ﮐﺮد و ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﺗﺼﻮﻳﺮی را ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن واﻗﻌﻴﺖ اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﺪﻳﺪ آورد )ﺷﮑﻞ ﻫﺎی
۶۴ــ  ۶و ۶۵ــ .(۶

ﺷﮑﻞ  ٦٤ــ ٦ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ﮔﺮاﻓﻴﮏ آﺳﻴﺎ ،ﺑﺎ
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ،اﺛﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻤﻴﺰ

ﺷﮑﻞ  ٦٥ــ ٦ــ ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ،ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺧﻼق از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺎره ﻫﺎی ﺟﻬﺎن
ﺑﺎ ﺣﺒﺎب ﻫﻮا در ﻳﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮه

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
١١٦

ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ درﻳﮏ اﺛﺮ ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ،ﮔﺎه ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﻤﻴﻘﯽ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ آﻳﺪ ﮐﻪ
درﻫﻴﭻ روﺷﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن آن ﻧﻴﺴﺖ.

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ
ﻳﮑﯽ از روش ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در آﺛﺎرﮔﺮاﻓﻴﮏ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﺧﻄﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ
اﺳﺖ .دراﻳﻦ روش ،ﺳﻄﻮح رﻧﮕﯽ و ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﺼﻮﻳﺮﺣﺬف ﺷﺪه و ﻃﺮﺣﯽ ﺧﻄﯽ از ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺻﻠﯽ
ﺟﻠﻮه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ٔ
روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی وﻳﺮاﻳﺶ ﻋﮑﺲ وﺟﻮد
دارد:
ﮔﺰﻳﻨﻪ ) (Sketchﺑﺮ روی )(Graphic Pen
۱ــ از ﻧﻮار ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮ روی ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﺮده و در ٔ
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﻋﮑﺲ در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎﺷﻮری ﺑﺎ راﭘﻴﺪ ﻳﺎ
ٔ
ﻗﻠﻢ ﻓﻠﺰی ﺗﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﻮن ﻧﻘﺎط ﺗﺮام ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ.
داﻣﻨﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﻫﺮم )(Light/dask Balance
ﺑﺎ اﻫﺮمﻫﺎی ) (Stroke Lengthﻣﯽﺗﻮان ٔ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻴﺰان روﺷﻨﺎﻳﯽ و ﺗﻴﺮﮔﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻬﺎﻳﯽ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ .در
ﭘﻨﺠﺮه ) (Stork Directionﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ
ٔ
دﮐﻤﻪ ) ،(okﺗﻨﻈﻴﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻋﮑﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد
ﺷﮑﻞ ﻫﺎﺷﻮرﻫﺎ را در  ۴ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ٔ
)ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۶۶ــ ۶و ۶ ۷ــ.(۶

ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻳﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺨﺶ دو

ﺷﮑﻞ  ٦٦ــ ٦ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

ﺷﮑﻞ  ٦٧ــ ٦ــ ﺣﺬف ﺟﺰﻳﻴﺎت در ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺧﻄﻮط ﻗﻮی

١١٧

ﮔﺰﻳﻨﻪ ) (Stylizeﺑﺮ روی
۲ــ در روش دوم ،از ﻧﻮار ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮ روی ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ و در ٔ
) (Glowing Edgeﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﻫﺮم ) (Edge widthﺿﺨﺎﻣﺖ ﺧﻄﻮط
ٔ
را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ اﻫﺮم ) (Edge Brightnessﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان روﺷﻨﺎﻳﯽ و ﺗﻴﺮﮔﯽ ﺧﻄﻮط و ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻃﺮاﺣﯽ
را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ اﻫﺮم ) (Smoothnessﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﻄﺢ ﺗﺼﻮﻳﺮ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ داد .ﭘﺲ
از اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﻴﻢﻫﺎ ﮐﻠﻴﺪ ) (okرا ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ .ﺗﻨﻈﻴﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺗﺼﻮﻳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻧﮕﺎﺗﻴﻮ ﺑﻪدﺳﺖ
ﻣﯽآﻳﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎی ) (ctrl+Iﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻮزﺗﻴﻮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ.
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ و ﺑﺮای اﻳﻦﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﺑﺎﻓﺖ روی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﺬف ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از
ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻧﻮار ﻓﻬﺮﺳﺖٔ ،
ﮔﺰﻳﻨﻪ ) (Imageرا ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات را در ﺗﻴﺮﮔﯽ و روﺷﻨﯽ ﮐﻠﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ در ٔ
) (Adjustmentsاﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ )ﺷﮑﻞ  ۶۸ــ.(۶
۳ــ در روش ﺳﻮم ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ در ﻧﺮماﻓﺰار ،ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺿﯽﻫﺎﻳﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺑﺪون
ﮔﺰﻳﻨﻪ ) (Find Edgeاز ﻓﻴﻠﺘﺮ ) (Stylizeﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ٔ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد)ﺷﮑﻞ ۶۹ــ.(۶

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
١١٨

ﺷﮑﻞ  ٦٨ــ٦

ﺷﮑﻞ  ٦٩ــ٦

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
در اﻳﻦ روش ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ٔ
اﻳﻦ روش ،ﭘﺲ از ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ در ﻧﺮماﻓﺰار ،ﺑﺨﺸﯽ را ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺑﺰار
ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﮐﻤﻨﺪ ) (Lassoاﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ از ﻧﻮار ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮده و از ﻓﻴﻠﺘﺮ )ٔ (Pixelate
) (Mezzotintﻳﺎ ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ دﻳﮕﺮ ﺟﻠﻮهﻫﺎی
داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی در
ﺗﺼﻮﻳﺮی در ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺮماﻓﺰار را ﻧﻴﺰ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﮕﻴﺮﻳﺪٔ .
اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞﻫﺎی ۷۰ــ ۶و ۷۱ــ.(۶

ﺷﮑﻞ  ٧٠ــ ٦ــ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻧﺮم اﻓﺰار

ﺷﮑﻞ  ٧١ــ ٦ــ در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻋﮑﺲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ

ﺑﺨﺶ دو

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

١١٩

ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻴﺪا
ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ،ﺑﺮای ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ روی ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع از ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﻋﮑﺲ ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ آن آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﺎوﻳﺮ دﻳﮕﺮ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ از ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﺶ داد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﺟﻠﻮه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﺼﺎوﻳﺮ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻴﺪا در ﭘﺲ ٔ
رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺿﻌﻴﻒ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ
ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﻴﺎر دارد.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ روش ،ﭘﺲ از ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ در ﻧﺮماﻓﺰار ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﮑﺲ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﻮد را ﺑﺎ اﺑﺰار ﮐﻤﻨﺪ ) (Lassoاﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از ﻧﻮار ﻓﻬﺮﺳﺖ ) (Imageرا ﺑﺎز ﮐﺮده
ﮔﺰﻳﻨﻪ )،(Adjustments
و از
ٔ
اﺑﺰار ) (Levelsرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ ) (Output Levelsﺑﺎ
اﻫﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺗﻴﺮه در ﺳﻤﺖ
رﻧﮕﻤﺎﻳﻪ
ﭼﭗ ﻗﺮار دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮان
ٔ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ از ﭘﻴﺶ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮده اﻳﺪ ﮐﺎﻫﺶ داده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺣﺪ دﻟﺨﻮاه ﺑﺮﺳﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ
دﮐﻤﻪ ) (okرا ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮات
در ﻋﮑﺲ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ.
)ﺗﺼﻮﻳﺮ ۷۲ــ(۶

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
١٢٠

ﺷﮑﻞ  ٧٢ــ٦

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮی
۱ــ اﺳﮑﻨﻮﮔﺮاﻓﯽ را ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۲ــ دو ﻓﺘﻮﮔﺮام دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﻠﻮه ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ را ﺑﺮای ﻳﮏ ﻋﮑﺲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
۴ــ دو ﻋﮑﺲ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ و دو ﻋﮑﺲ ﺑﺎ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
از ﻫﺮﻳﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﮑﺲ دور ﺳﻔﻴﺪ دورﺳﻴﺎه ،ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
 ۵ــ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار از ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
۶ــ ﻳﮏ ﻋﮑﺲ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻤﺎﻳﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۷ــ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻧﻘﺸﻤﺎﻳﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ  ،۶ﻳﮏ اﺛﺮ ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ )ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ،آﺳﺘﺮﺑﺪرﻗﻪ و (...ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﻨﻴﺪ.
 ۸ــ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﭘﻮﺳﺘﺮی ﮐﺮدن )ﭘﻮﺳﺘﺮﻳﺰﻳﺸﻦ( از ﻋﮑﺲ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۹ــ ﻳﮑﯽ از ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻴﻮۀ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ.
۱۰ــ ﻳﮑﯽ از ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺧﻮدرا ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺗﺮام دار ﮐﻨﻴﺪ.
۱۱ــ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
۱۲ــ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻤﺮﻳﻦ  ۱۱و  ۱۲را ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﺮده و ﻳﮏ اﺛﺮ ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ
اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ.
۱۳ــ از ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺤﻮ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻠﻴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت را ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮده اﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

ﺑﺨﺶ دو
١٢١

ﻧﻤﺎﻳﮥ ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪﮔﺎن ﻋﮑﺲ ﻫﺎ

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
١٢٢

ﺷﻤﺎره ﻋﮑﺲ

ﻧﺎم ﻋﮑﺎس

١ــ١

Henry Peach Robinson

١٥ــ ٥

زﻫﺮه ﻣﺮادی

٢ــ١

Herbert bayer

١٦ــ ٥

ﻣﺤﻴﺎ ﭘﻮرﭘﺎک

٤ــ١ــ اﻟﻒ

Jerry Uelsmann

١٧ــ ٥

ﻣﺎزﻳﺎر ﻋﺒﺪاﻟ ّﻠﻪ ﭘﻮر

٤ــ١ــ ب

Jerry Uelsmann

١٨ــ ٥

Geo Toth

 ٥ــ١

Mario Ggiacomelli

١٩ــ ٥

ﻃﺎﻫﺮه ُﻣﺴﻠﻤﯽ

 ٦ــ١

Lennart Olson

٢٠ــ ٥

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎدﻣﻴﺎن

٧ــ١ــ اﻟﻒ

ﻣﺮﻳﻢ اﺳﻼم دوﺳﺖ

٢١ــ ٥

ﻣﺎﺋﺪه ُﺧﺮم ﻓﺮ

١١ــ٣

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻧﻮراﻳﯽ

٢٢ــ ٥

ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﯽ ﻋﺎﺑﺪ دوﺳﺖ
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ﻣﻠﻴﺤﻪ َآﻳﻦ
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Michael Langford
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ﻣﻬﺪﻳﻪ روﺳﺘﺎﻳﯽ
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Ben Heaven
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
١٢٤

ﺷﻤﺎره اول ،ﺳﺎل دوم.
ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﮑﺲ،
۱ــ اُﺧﻮت ،اﻣﻴﺮ ،اﺳﻔﻨﺪ  ،۱۳۶۶ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر،
ٔ
ٔ
۲ــ ﺧﻮرﺷﻴﺪﭘﻮر،ﻋﻠﯽ،۱۳۸۶ ،ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮان ) ،(۱۱ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات
ﻳﺴﺎوﻟﯽ.
۳ــ ﻋﺒﺎﺳﯽ ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،۱۳۷۵ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش.
 ۴ــﻻﻣﻮر ،ژان ،۱۳۶۴ ،ﺻﺎﻓﯽﻫﺎ در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ و رﻧﮕﯽ ،ﭘﻴﺮوز ﺳﻴﺎر ،ﭼﺎپ اول،
ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش.
 ۵ــ ﻣﻤﻴﺰ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ۱۳۸۰ ،ــ ﻃﺮاﺣﯽ روی ﺟﻠﺪ )۱۳۸۰ــ  ،(۱۳۳۶ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ
ﻣﺎهرﻳﺰ.
۶ــ ﻣﻤﻴﺰ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۱۳۸۴ ،؛ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﮔﺮاﻓﻴﮏ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ )۱۳۸۴ــ ،(۱۳۳۶ﭼﺎپ اول،
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻧﻈﺮ.
ﺗﻬﺮان،
ٔ
ﺷﻤﺎره  ،۷۷ﺳﺎل
ﻧﺸﺮﻳﻪ دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ،
۷ــ ۱۵ﺑﻬﻤﻦ ،۱۳۸۷ﻓﺘﻮﮔﺮام ،ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺪون دورﺑﻴﻦٔ ،
ٔ
ﻫﻔﺘﻢ.

۸- Ades, Dawn, ۱۹۸۶, Photomontage, Firstedition, London, Thames & Hodson Ltd.
۹- Davis,Douglas, ۱۹۸۷, Photography As Fine Art, Second edition, London, Thames
& Hodson Ltd.
۱۰- Langford. Michael,۱۹۸۹, Advanced photography,Fifth edition, London, Focal press.
۱۱- Langford, Michael, ۱۹۹۰, Basicphotography, Fifthe dition, London, Focal Press.
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