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  حامد زنجاني: كاري از 

  مهدي پرافكنده حقيقي: مترجم

 باتشكر از افشين خدابنده لو
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  مقدمه )1

بعنوان راهي جديد و آسان در خلق تصاوير شبه واقعي كامپيوتري و  )پرداخت( Renderingبدون شك فن آوري 
اين فن آوري همتا و قرينه اي در دنياي واقعي دارد، اين فن آوري و در از آنجائيكه هر عنصر در . گرافيكي ظهور كرده است

شي سپرده و برروي بخش به كاربر اجازه مي دهد كه ديدگاه هاي فني موتور رندر را به فرامو "عمال fryrenderنتيجه 
  .يند تجسم و تصويرسازي تمركز نمايدخالقانه فرآ

شيد كه هرچند رندر ابزاري قدرتمند است، اما تنها يك وسيله و ابزار است و بهرحال، اين مطلب را بايد در ذهن داشته با
عليرغم اين حقيقت كه اين ابزار مراقب ديدگاه هاي فني شما خواهد بود اما جادو نخواهد كرد و . چيزي بيش از اين نيست

انند دوربين عكاسي گرافيكي كه درست م. تاثيرات ضعيف و ناچيزي را بر حال و هواي عكس هاي فوق العاده  خواهد داشت
را بعنوان معادل دوربين عكاسي در واقعيت در نظر  fryrenderدر اين حالت شما بايد . آن هم اين كار را انجام نمي دهد

زيرا اين گزينه ابزار همانند يك دوربين عمل مي كند و عكس هايي واقعي ايجاد خواهد كرد اگر تالش و كوشش . بگيريد
 .كاربر انجام شودكافي از سوي 

 

 

 

 

 

 

 

  

مرز بين عكاسي و گرافيكي كامپيوتري را از بين برده بنابراين براي بدست آوردن بهترين كيفيت از  fryrenderابزار 
اين خودآموز در نقطه بين گرافيك هاي كامپيوتري و عكاسي سنتي . اين ابزار شما نياز به دانش اوليه عكاسي خواهيد داشت

ه عكاسي مي باشد تا ديدگاه اد پس زمينه اي ابتدايي در هر دو زمينه تئوري عكاسي و توانايي هاي پاياست و هدفش ايج
  .هايي را براي بخاطر سپردن در حين كاركردن در زمينه عكاسي مجازي ايجاد نمايد

رور مي كنيم و اين نكته اجزا سازنده آنرا م. ما اين خودآموز را به فهم چگونگي عملكرد يك دوربين واقعي آغاز مي نماييم
بعد ديدگاهي كامال عملي را در اين باره . بكار مي روند fryrenderرا مورد مطالعه قرار مي دهيم كه چگونه اين اجرا براي 
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معرفي خواهيم كرد ونشان خواهيم داد كه اين تركيبات و اجزا چگونه در فرآيند گرفتن يك عكس ايفاي نقش مي كنند و 
  .هترين نكات عملي و تمريني به پايان خواهيم رساندبحث خود را با ب

  تركيبات و متعلقات دوربين )2

مي باشد و جز معمولترين و متداولترين انواع دوربين هاي انعكاسي   Single Lenses Reflexمخفف   SLRاصطالح 
هدف گيري و "ين هاي مهمترين تفاوت دوربين هاي انعكاسي و دوربين هايي كه به اصطالح فشرده يا دورب. مي باشند

ازطريق لنز ببيند در حاليكه در  "در اين است كه دوربين هاي انعكاسي به عكاسي اجازه مي دهند كه مستقيما "عكاسي
. دوربين هاي فشرده از طريق يك ويزور خارجي كه در بدنه دوربين قرار داده شده عكاس مي تواند تصاوير را مشاهده نمايد

اين است كه عكاس به دقت مي تواند هرآنچه را كه در قاب تصوير كاسي فوايد آني و فوري دارد انهم اين حالت در دوربين انع
كه اين مورد بسختي در حالتي كه شما از طريق يك ويزور خارجي كه در باالي لنز قرار (نقش خواهد بست مشاهده نمايد 

و همچنين بازخوردي ) ال فشرده جديد بكار رفته استهرچند اين ساختار در بيشتر دوربين هاي ديجيت. دارد بدست مي ايد
  . بصري در تنظيم فوكوس صحنه و مقدار نوري كه به حس گر وارد مي شود دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قسمت ثابت يا همان بدنه دوربين) 1: از سوي ديگر دوربين هاي انعكاسي از دوقسمت عمده و اصلي ساخته شده اند 
  مجموعه اي از لنزها) 2
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بدان معني است كه شما مي توانيد لنزهايي را كه مي خواهيد در هر نوبت عكاسي استفاده كنيد تغيير دهيد در  اين
 .حاليكه سيستم لنزها در دوربين هاي فشرده ثابت است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . بدنه ي دوربين است، جائيكه نور از آنجا وارد مي شود و بعنوان يك تصوير ثبت مي گردد: پايه) 1

دوربين هاي سنتي از . اين بخش نور وارد شده از لنز را بصورت يك تصوير ثبت مي نمايد) a‐4تصوير: ( م يا حسگرفيل
. برروي فيلم هاي عكاسي استفاده مي كنند كه چگالي آنها بسته به ميزان نور وارد شده تغيير مي نمايد رنگدانه هاي شيمايي

نور را به سيگنالهاي الكتريكي تبديل مي نمايند و آنها را در سلولهاي مجازي  از سوي ديگر دوربين هاي ديجيتال، فوتون هاي
 .كه پيكسل هاي تصوير را تشكيل مي دهند جمع آوري مي نمايند

 

 

 Fryrender  حافظه -فريم بافر"در يك يا چند  "نمونه ها"نيز فرآيند مشابهي را بوسيله جمع آوري به اصطالح
براي تشكيل هريك از پيكسل هاي سازنده عكس انجام مي ) يك فيلم عكاسي مشاهده شود كه مي تواند بصورت( "تصويري

هرچه فريم بافر نمونه هاي بيشتري را دريافت كند، كيفيت پيكسل هاي تصوير افزايش خواهند يافت و در نتيجه خش . دهد
براساس حساسيتشان دسته  "عمدتافيلم ها براساس عكس العملشان به نور و . و اختالل كمتري نيز وجود خواهد داشت
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حساسيت كه همچنين بعنوان سرعت فيلم نيز ناميده مي شود مقياسي است كه نشان مي دهد چه مقدار . بندي مي شوند
. الكتريكي به آن نشان دهد و در نتيجه آنرا ثبت نمايد/حسگر واكنشي شيميايي/نور الزم است تا يك ناحيه معين از فيلم

ي فيلم  ISOارزش حساسيت به اصطالح . اي ايجاد تصوير مورد نياز استباالتر باشد، نور كمتري برهرچه حساسيت فيلم 
 . نشان داده مي شود

 

 

 

 

بصورتي كه مقدار كمتر اين مقياس نشان دهنده حساسيت كمتر و ميزان باالتر اين مقياس نشان دهنده فيلم هايي است 
نياز به نور  ISO 200برابر فيلم  ISO 100 2بر اين اساس فيلم . رار مي گيرندكه در شرايط نوري بسيار كم مورد استفاده ق

دوربين هاي ديجيتال مقياس . نياز به نور خواهد داشت ISO 400برابر فيلم  4ودر نتيجه . دارد تا همان تصوير را ايجاد نمايد
ISO ل الكتريكي در حسگر شبيه سازي مي نمايندبراساس نوع پيكربندي مقدار فوتون هاي مورد نياز براي توليد يك سيگنا .
، ضريب شكست شفافيت كلي عكس است و در خالل ديگر عوامل، كه بعدها توضيح داده ISOحساسيت   fryrenderدر 

را در زمان   ISOعالوه بر اين ارزش . خواهد شد مي توانند براي تنظيم نور دهي تصوير بدست آمده مورد استفاده قرار گيرند
  .به خوبي و دقت تنظيم نمود Renderدر حين انجام عمل   Tonemappingمي توان بوسيله گزينه هاي واقعي 

  

  

  

  

  

 

 

 

منجر به خش و ) ISOارزش (در هر دو مورد فيلم هاي شيميايي و حسگرهاي ديجيتالي حساسيت باالتر 
هرچه حساسيت و سرعت فيلم . اختالل بيشتر مي شود كه بصورت ذرات برروي تصوير ديده مي شوند
ن امر نشانگر نياز به فيلم هايي با بيشتر باشد، ذرات و دانه بندي هاي بيشتري نيز توليد خواهند نمود كه اي

مهم است . پايين براي داشتن عكسهايي عاري از ذرات و دانه هاي خش و اختالل مي باشد  ISOحساسيت
اتفاق نمي  fryrenderكه در نظر داشته باشيد اين امر در نتيجه طبيعت تركيبي انهاست و اين حالت در 

در مورد اختالالت بوجود آمده براي تصوير در . دي ايده ال استافتد كه شبيه ساز يك فيلم عاري از دانه بن
Rendering  دچار اشتباه نشويد كه براثر گوناگوني و تنوع زياد در نمونه صحنه هاي بكار رفته بوجود مي

ايد و با دانه بندي فيلم تركيب مي شوند و يا هراز چند گاهي خود شما ممكن است بخواهيد مقداري نقطه 
 .نهايي اضافه كنيدRenderهدفمندي بهو ذره با 

!
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صحفه ايي پرده مانند است كه از ورقه هايي نازك ساخته شده كه اغلب اوقات بصورت : شاتر) ب
نوري از آن  درحالت ساكن شاتر بسته است و اجازه نمي دهد كه. تنظيم مي شود) راديال(شعاعي 

كه عكاس تصويري را ثبت مي نمايد، صفحات شاتر باز مي شوند و اجازه مي هنگامي . عبور نمايد
زماني را كه شاتر باز مي ماند سرعت شاتر يا زمان پرتوگيري مي . دهند كه پرتوهاي نور به فيلم برسد

عموال به حالت معكوس آن براي باز و بسته شدن بسيار باالست، مبه دليل اينكه سرعت شاتر . نامند
به  fryrenderهم در دوربين و هم در  60در نتيجه تنظيم سرعت شاتر برروي . مشخص مي شود

 .به فيلم بتابد) ثانيه 017/0ثانيه  60/1اين معني است كه شما اجازه مي دهيد نور به مدت 

ر بيشتر باز بماند، حافظه تصويري ديجيتالي بصورت تراكمي است، در نتيجه هرچه شات/حسگر/فيلم
اين بخشي از مفهومي . نور بيشتري از آن عبور مي كند و تصوير بدست آمده روشن تر خواهد شد

و در اين باره در اين جزوه آموزشي در آينده . مي ناميم "انتخاب صحيح پرتوگيري "است كه ما آنرا 
هرچه . ي سياه فرض نماييداكنون نور را به عنوان جوهري مجاز برروي پرده ا. صحبت خواهيم كرد

با يك شاتر سرعت باال، حسگر قادر است . بيشتر شما اضافه كنيد رنگي روشن تر بدست خواهيد اورد
و اين حالت بيشتر و معموال در زماني رخ مي . كه تنها تصويري لحظه اي از يك صحنه را ثبت نمايد

بهرحال زماني كه شاتر براي . دهد كه صحنه در يك تصوير بصورت لحظه اي و آني ثبت مي شد
حتي اگر اشيا يا دوربين در حال حركت (زماني طوالني باز مي ماند، چندين عكس از صحنه متحرك 

 "محو حركت "اين حالت .بصورت مازاد و اضافي برروي همان تصوير ثبت شده حك مي گردد) باشند
 .ناميده مي شود

 

 

 

 

 

 

 

  

  

منجر به خش و اختالل ) ISOارزش (در هر دو مورد فيلم شيمائي و حسگرهاي ديجيتالي حساسيت باالتر 
هرچه حساسيت و سرعت فيلم بيشتر باشد . بيشتر مي شود كه بصورت ذرات برروي تصوير ديده مي شوند
اين امر نشانگر نياز به فيلم هايي با حساسيت ذرات و دانه بندي هاي بيشتري نيز توليد خواهند نمود كه 

ISO مهم است كه در . پايين براي داشتن عكس هايي عاري از ذرات و دانه هاي خش و اختالل مي باشد
اتفاق نيم افتد كه شبيه  fryrenderنظر داشته باشيد اين امر در نتيجه تركيبي آنهاست و اين حالت در 

در مورد اختالالت بوجود آمده براي تصوير در رندرينگ . و ايده ال استساز يك فيلم عاري از دانه بندي 
دچار اشتباه نشويد كه براثر گوناگوني و تنوع زياد در نمونه صحنه هاي بكار رفته بوجود مي آيد و با دانه 
بندي فيلم تركيب مي شود و يا هرچند گاهي خود شما ممكن است بخواهيد مقداري نقطه و ذره با 

 .به رندر نهايي اضافه نمائيد هدفمندي

!
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معموال در باره . هنگامي كه در مورد لنز صحبت مي كنيم. هاي انعكاسي لنز نام دارد قسمت قابل تعويض دوربين: لنز) 2
ميزات تقريبا لنز . مجموعه اي از لنزهايي صحبت مي كنيم كه پرتوهاي نور از خالل آنها عبور كرده و به فيلم مي رسند

و اين حالت بواسطه ) يز ناميده مي شودهمچنين اين حالت تمركز نوري ن(مي نمايد تمركز انجام شده برروي تصويرمشخص 
دقيقا همانند تركيبات و اجزا بدنه، سيستم لنزها . تنظيمات مختلف برروي مجموعه لنزها و آينه هاي داخلي بدست مي آيد

. شبيه سازي شده است و به ما اجازه مي دهد كه هر جنبه نوري دوربين را شكل داده و تنظيم نماييم fryrenderدر 
  :ر عامل موثر در اين زمينه را مرور نمائيمبيائيد ه

كه ميزان  در انتهاي لنز قراردارد، ديافراگم روزنه اي است با ضخامت ها و قطرهايي متفاوت و متنوع): C‐4شكل (ديافراگم 
ي ثابت و  برخالف شاتر، ديافراگم بسته نمي شود، اما روزنه اي را به اندازه. نوري را كه به حسگر مي رسد محدود مي نمايد

بدون در نظر گرفتن محاسبات رياضي كه شامل اين . معين مي شود f‐stopاين روزنه باصطالح  . مشخص ايجاد مي نمايد
اين عامل نيز با . را بعنوان مقدار نوري كه لنز اجازه عبور به آن را مي دهد تصور نماييد f‐stopبخش مي شود مي توانيد 

به معني اين است كه  f‐stopبراي  1همانند سرعت شاتر، پس در نتيجه عدد دقيقا . نسبت معكوس مشخص مي شود
روزنه ديافراگم ميزان پرتوگيري عكس را مشخص ) ISOميزان (به نسبت حساسيت فيلم  . ديافراگم كال و كامال باز است

ي خواهيم ديد، اين عامل اما همانطور كه در بخش بعد. نموده و ميزان نوري را كه بايد به حسگر برسد تنظيم مي نمايد
  . داللت بر تمركز برروي تصوير دارد

  

  

  

  

  

چينش يك مجموعه از لنزها باعث شكست و هدايت پرتوهاي نوري مي شود كه در نهايت برروي  :)b‐4عكس (سيستم لنز 
اين اجزا و  سهم و نسبت صفحه اي كه ثبت مي شود و در نتيجه تصوير بدست آمد بستگي به فاصله. حس گر ثبت مي شود

داشته باشيد كه روزنه ديافراگم از پره عليرغم اينكه اين بحث فراتر از چارچوب اين جزوه آموزشي است، در نظر
. اين پره ها به روزنه شكل خاصي مي دهند. هايي نازك ساخته شده است بسيار شبيه پره هاي بكار رفته در شاتر

ايجاد نمود و اين عامل معين مي كند كه درخشندگي و   Insتحت فهرست  fryrender در كه مي توان ان را
  .شفافيت هاله هاي نوري در حين استفاده از آنها چقدر خواهد بود

بدليل جلوگيري از پيچيدگي و به جهت سادگي كشيده نشده است، بدنه همچنين شامل  4هرچند در تصوير 
يك آينه كوچك است كه اين آينه شعاع هاي نور را به سمت قطعه اي كه منشور ناميده ميشود منعكس مي 

باز شدن شاتر به سمات باال كشيده مي شود كه اين هنگامي كه عكس گرفته مي شود، آينه بهمراه . كند
 .در حين عكاسي مي گردد "كليك"حالت باعث بوجود آمدن صداي 

!

!
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از آنجائيكه به اين موارد بعدها خواهيم پرداخت، بياييد به فاصله هاي مورد نظر . تركيبات، حسگر و موضوع مورد عكاسي دارد
  :اسامي مشخصي را نسبت دهيم

و . نمايش داده شده است "f"با حرف  4اين فاصله در شكل . فاصله كانوني فاصله بين لنز بيروني با حسگر است*
هرچه فاصله كانوني (اين مقياس به تمركز نوري يا درشت نمايي لنز ارتباط دارد . س ان ميلي متر مي باشدمقيا

در نتيجه . و اين عامل براي مشخص كردن آنها بكار مي رود) بيشتر باشد، زوم بيشتري برروي تصوير انجام شده است
  . ميلي متر است 50است كه فاصله كانوني آن برابر ميلي متري صحبت مي كنيم به اين معني  50وقتي ما درباره لنز 

 4در عكس  "d"اين فاصله با حرف . فاصله هدف بعبارت ديگر فاصله بين مركز توجه در عكس ما با حسگر است*
  .)از واحد سانتي متر استفاده مي نمايد fryrender(نمايش داده شده است و در هر واحد فضايي اطالق مي گردد 

صله هدف براي تعيين فاصله اي استفاده مي كنيم كه در آن فاصله اشيا با وضوح و تمركز كاني در ما از واحد فا
سيستم تمركز خودكار بصورت اتوماتيك نقطه اي را در صفحه انتخاب مي نمايد كه در مركز . عكس ظاهر مي شود

ه بوسيله عمق پيكسل مركزي اين نقط fryrenderدر. صحنه قرار دارد و فاصله هدف را با آن تنظيم مي نمايد
  .تصوير معيين مي گردد

 فرايند گرفتن يك عكس )3

مشخص مي شوند، به  fryrenderحال كه عوامل اصلي يك دوربين را برشمرديم و دانستيم كه هركدام از آنها چگونه در 
  .ثبت گردداين نكته مي پردازيم كه اي اجزا و عوامل چگونه با هم كنش و واكنش نشان مي دهند تا يك عكس 

در ادامه مراحلي كه طي مي شود تا يك عكس ثبت گردد و نيز چگونگي شكل دهي و تنظيم دوربين در صحنه 
fryrender نشان داده مي شود.  

  .لنز صحيح را انتخاب كنيد: قدم اول

كه فاصله كانوني تعيين به ياد داشته باشيد . بطور صحيح، اولين قدم انتخاب فاصله كانوني مناسب براي دوربين ما خواهد بود
طريقه ديگر براي صحبت كردن در مورد درشت نمايي، صحبت كردن در . در لنز ما مي باشد) يا تمركز(كننده درشت نمايي 

زاويه اي است كه عريض بودن يا باريك بودن صحنه مورد ثبت برروي  FOV. مي باشد) FOV(خالل مفهوم ميدان ديد 
 .را ببينيد 5 حسگر را مشخص مي نمايد، تصوير
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نشان دهنده زاويه ميدان ديد  5تصوير . زاويه ميدان ديد در عكس مي تواند بصورت افقي، عمودي يا مورب سنجيده شود
در نتيجه هرچه فاصله كانوني بيشتر باشد، زاويه ميدان ديد باريكتر خواهد بود و در نتيجه لنز داراي درشت . عمودي است

  .يشتر خواهد بودنمائي بيشتر يا تمركز ب

يا بايد به آن نزديك شد يا بايد از آن دور : دو راه وجود دارد كه اشيا مورد عكاسي در عكس بزرگتر و درشت تر نمايان شوند
زيرا عامل ديگري نيز در اين بين . با اين وجود، اين روشها يكسان نيستند. ايستاد و فاصله كانوني بيشتري را انتخاب نمود

  .تجسم سه بعدي: تتاثير گذار اس

  يك شكل در حالت افقي: تجسم سه بعدي

اگر بخواهيم كه دورتر . تصور كنيد كه در حال ثبت عكسي از كسي مي باشيد و قصد داريم كه او تمام تصوير را اشغال كند
 .داز موضوع مورد عكاسيمان قرار بگيريم و از فاصله كانوني بااليي استفاده نماييم عكسي شبيه اين خواهد ش
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  .عكسي كه از فاصله دور با استفاده از يك فاصله كانوني باال گرفته شده است: a6تصوير 
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در اين حالت . در عوض مي توانيم از يك فاصله كانوني كوتاه استفاده كنيم و به موضوع مورد عكاسيمان نزديك تر شويم
 .عكسمان به شكل زير خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .عكسي كه از فاصله اي نزديك و با استفاده از فاصله كانوني كم گرفته شده است: 6b تصوير

در نظر داشته باشيد كه هرچه فاصله كانوني بيشتر باشد عكس مسطح تر خواهد شد و باعث خواهد شد كه عناصر جلو و 
سه بعدي بزرگتري را به نمايش  بعبارت ديگر فاصله كانوني كم، نماي. پشت صحنه در يك سطح افقي هم شكل ديده شوند

  . مي گذارد

 20تا  10داراي فاصله كانوني  "يا لنزهاي چشم ماهي هستند كه معموال) وايد(حد انتهايي در اين مورد لنزهاي زاويه باز 
درست . (و شكل كروي به خود مي گيردميليمتري بوده تا حدي كه تصوير دچار دگرگوني شده و از شكل خود خارج گشته 

  )نند چشم ماهيما



١١ 

 

جدا از معقوله زيبايي شناسي، اكثر اوقات انتخاب لنز بواسطه محيط فيزيكي كه در آن عكاسي صورت مي پذيرد انجام 
براي مثال، اگر از محيط داخلي خانه بخواهيم عكاسي كنيم ممكن است از لنزهايي كه داراي فاصله كانوني كمي . ميشود

برعكس اگر بخواهيم كه فضاي بيشتري را پوشش دهيم با ديوارها . ه ديد وسيعي هستندهستند استفاده كنيم كه داراي زاوي
اين امر ممكن است به مشكلي بدل شود كه در اين . پيش برديمفراتر از آنها /مواجه شده و قادر نخواهيم بود كه بيشتر از آنها

  .مده در فضاي سه بعدي اطاق به حداقل برسدحالت محل قرارگيري دوربين بايد به دقت انتخاب شود تا انحراف بوجود آ

با اين وجود، در هنگامي كه مشغول به عكاسي از سوژه هاي بسيار بزرگ مانند يك ساختمان هستيم، بسيار شبيه به آن 
هرچند . پس در نتيجه از فاصله كانوني باالتر استفاده مي نمائيم. است كه مي خواهيم از انحراف سه بعدي فضا پرهيز كنيم

  .دهيممي كه دوربين را از سوژه مورد نظر دورتر قرار 

  كوس كردنفو: گام دوم

هنگامي كه تصوير خود را قاب بندي نموديم، گام بعدي اينست كه مشخص نماييم مركز مورد نظر و مطلوب ما در صحنه 
ميتواند هم بصورت دستي  مركز توجه نقطه اي است كه فوكوس كامال برروي آن صورت پذيرفته باشد، كه. كجا قرار دارد

يا اينكه ) اين عمل را با استفاده از شي هدف دوربين انجام مي دهد fryrenderبه خاطر بسپاريد كه (مشخص گردد 
  .بوسيله سيستم فوكوس خودكار معيين گردد

  

  

يه اي را بصورت ناح) fryrenderو همچنين دوربين هاي (   SLRهمانطور كه براي چشم  انسان رخ مي دهد، دوربين هاي 
هنگامي كه به چيزي نگاه مي كنيم . ناحيه ي تمركز مشخص مي نمايند كه اين ناحيه بوسيله موقعيت سوژه معين مي گردد

. فوكوس ديدگاه خود را نسبت به آن سوژه شكل مي دهيم "، ما تلويحاچه با چشمان غيرمسلح خود و چه با لنزهاي دوربين
متوجه به اين كار نباشيم، اما مابقي صحنه مورد نظر از تصوير نقش بسته در ذهن ما  عليرغم اينكه حتي ممكن است ما

  .بيرون خواهد ماند

هنگامي كه در باره فوكوس صحبت مي كنيم، آنچه كه در واقع به آن تكيه مي كنيم فاصله دوربين از اشيايي است كه 
جداي از اين فاصله، تصاوير ديگر بطور فزاينده يي محوتر . ندتصاوير آنها بطور كامل مورد فوكوس قرار گرفته و تشكيل شده ا

منطقه فوكوس شده بوسيله اندازه فاصله اي كه عمق زمينه ناميده مي شود معين ميگردد . و ناواضح تر بنظر مي رسند
)DOF .(DOF  نشانگر سرعتي است كه در آن اجسام كدر هستند و يا تار و تيره بنظر مي رسند)رج از فوكوس براي مثال خا

  .در زماني كه آنها نسبت به فاصله هدف حركت كرده و از آن دور مي شوند) هستند

 

نقطه هدف را بوسيله نزديك ترين شي قابل رويت در  fryrenderهنگامي كه فوكوس اتوماتيك انجام مي شود 
!   .موجود در آن قاب مشخص مي نمايد بين پيكسل هاي ميانگين
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  عمق زمينه: 7تصوير شماره 

در باال مي بينيد، عمق زمينه يادآور اين نكته است كه فوكوس در يك عكاسي به يك نقطه  7همانطور كه در تصوير شماره 
وسيع تر  DOFهرچه ناحيه مشخص شده بواسطه . ري از عوامل و نقاط در فضا بستگي داردبستگي ندارد بلكه به يك س

بعبارت ديگر، استفاده از يك ژرفاي كم در زمينه باعث خواهد شد . باشد، براي عكاس حفظ وضوح اشيا ساده تر خواهد بود
سند كه اين كار براي عكاسي از محيط هاي بقيه اشيا به غير از شي مورد عكاسي وضوح خود را از دست داده و كدر بنظر بر

  .همانگونه كه در شكل بعدي ديده مي شود. تركيبي با سوژهاي تركيبي مناسب به نظر مي رسد
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  ژرفاي زمينه به چه چيزي بستگي دارد؟ /ميزان عمق

تعداد . ازه گرفته مي شودو فاصله از سوژه مورد عكاسي اند f‐stopرا مي توان از روي فاصله كانوني،  DOFاز نظر فني، 
) http://www.dofmaster.com/dofjs.htmمثل (برروي اينترنت موجود مي باشند DOFزيادي از محاسبه گرهاي 

  .كه به شما كمك خواهند كرد كه ناحيه فوكوس بدست آمده بوسيله يك لنز را تعيين نماييد

بهرحال مهم . جائيكه اين جزوه، جزوه اي مقدماتي است، بار ديگر از محاسبات مربوط به اين مقوله صرفنظر مي نمائيماز آن
  .است كه در نظر داشته باشيد كه چگونه اين عوامل برروي ژرفاي نهايي تصوير ما تاثير مي گذارند

  مهمترين عامل زاويه ديد لنز مي باشد كهf‐stop در حالت واقعي و عملي، . ناميده مي شودf‐stop  اصلي ترين
به (كمتر باشد زاويه ديد لنز بازتر است  f‐stopهرچه ميزان . عامل براي باال بردن ژرفاي يك عكس مي باشد

) f‐22براي مثال ( f‐stopبعبارت ديگر، رقم هاي باالي . و ژرفاي زمينه نيز كمتر است) مراجعه كنيد C,4تصوير 
ري را ارائه خواهند داد كه اين حالت براي زماني مناسب است كه مي خواهيم كل جزئيات راستاي فوكوس بيشت

 .اين گزينه بيشتر در عكاسي چشم اندازه و معماري استفاده مي گردد. مربوط به يك صحنه را ثبت مي نمائيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .را تنظيم مي كند DOF، ميزان f‐stop، چگونه 9عكس شماره 
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صحنه تشكيل شده . شده است Renderعكس تركيبي است كه بوسيله زاويه ديدهاي مختلف يك لنز  يك 9تصوير شماره 
  .است 2سانتيمتر و يك دوربين كه سوژه مورد نظرش گوي شماره  10گوي با قطر  7است از 

داشته باشيد  در نظر. ايجاد نموده است DOFگرفته شده است كه ناحيه اي بسيار كم ژرفا از نظر  fstop=2عكس فوق با 
در حاليكه ديگر گوي ها به . است 2كه چطور تنها بخشي از تصوير كه برروي آن فوكوس شده است مربوط به گوي شماره 

گرفته شده است و ژرفاي عميق تري ايجاد  fstop=22با  9قسمت پائين تر تصوير شماره . سرعت غيرواضح و كدر شده اند
  .رنده كليه گوي ها مي باشد كه با فوكوس برروي عكس نهايي نشان داده مي شوداين مقدار شامل و در برگي. كرده است

  

  

 

 تصوير . (ميزان عمق زمينه معموال بين يك سطح صاف نزديك و يك سطح صاف دور كشيده شده و امتداد مي يابد
برروي آن فوكوس هرچند كه اين سطوح صاف نيز به طول فاصله كانوني و فاصله سوژه اي كه ). را ببينيد 7شماره 

براي هر ميزان ديافراگم داده شده فاصله زيادي وجود دارد كه فاصله هايپرفوكال . شده است بستگي دارند
ناميده مي شود كه فاصله اي است كه ) نزديكترين فاصله اي كه از آنجا مي توان عكس برداري واضح و روشن نمود(

ه اين علت است كه زماني كه ما از يك منظره عكس مي ب(در آن هر سوژه بصورت شفاف در عكس ثبت مي شود 
 ).گيريم كوه ها تار به نظر نمي رسند

به سادگي يك اصطالح ... تنظيم فاصله هايپرفوكال": همانطور كه در موسسه عكاسي نيويورك مطرح شده است
ينه را ايجاد نمايد مي خيال انگيز و ذهني است كه به معناي تنظيم فاصله در هر ديافراگمي كه بيشترين عمق زم

فوكوس دقيق در بين يا فراتر از فاصله ي هايپرفوكال باعث افزايش عمق زمينه از سطح صاف نزديك به . "باشد
سمت بي نهايت مي شود و به اين معني است كه هر سوژه تنها كه در محدوده فراتر و خارج از اين سطح صاف 

، محاسبه فاصله هايپرفوكال شامل "مجددا. فاف بنظر خواهند رسيدنزديك قرار بگيرد همواره در تصوير واضح و ش
يك معادله رياضي است كه من شما را به محاسبات موجود در مورد عمق زمينه كه در اينترنت قابل دسترس باشد 

  .rts.htmlhttp://www.dofmaster.com/chaارجاع مي دهم مانند 

 

 

 

بيشتر از آنچه كه در (به ياد داشته باشيد كه زاويه ديد لنز ميزان پرتوگيري يك تصوير را نيز معين مي نمايد 
حساسيت  9پس براي بدست آوردن يك ميزان تشعشع مساوي در هر دو تصوير شماره ) اينجا ذكر شده است

! .عيين مي شوددوربين در بين هر نوبت عكاسي ت
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  فاصله هايپرفوكال: 10تصوير شماره 

را فعال مي نماييد و بعد از كليد  فوكوس استفاده مي كنيد يك سطح صاف  realtime viewportهنگامي كه شما گزينه 
عمودي از ديدگاه خطي دوربين ايجاد م ينمائيد 
كه در فاصله اي دورتر از فاصله هدف نسبت به 

نشان داده شده  7ير شماره تصو. آن قرار دارد
مشابه است و قسمت هايي از صحنه را مشخص 

انجام شده مي نمايد كه دقيقا فوكوس برروي آن 
اين سطح صاف را با هيچكدام از سطوح . است

مربوط به عمق زمينه كه به رنگ طوسي در 
به . نشان داده شده است اشتباه نگيريد 7تصوير 

ايجاد  اين دليل كه اين سطوح تنها براي
در رفتار . شفافيت و وضوع كشيده شده است

لنزهاي واقعي، محدوده مورد فوكوس از نقطه ي 
مشخصي شروع نمي شود بلكه بعنوان ناحيه اي 

عالوه . تيره و تار و پيشرونده تعريف مي گردد
براين، عمق تصوير سطوح صاف و شفاف ممكن 

براي مثال . است به هيچ عنوان تعريف نشود
شما در يك فاصله هايپرفوكال  هنگامي كه

  .فوكوس انجام مي دهيد

  سطح فاصله هدف را نشان مي دهد fryrender realtime viewport: 11تصوير شماره 

مثالي است كه نشان مي دهد چگونه عكاسي معماري يا منظره اغلب فوكوس را در بي نهايت تنظيم مي  12تصوير شماره 
اين عمل باعث ميشود كه سهم عمق زمينه بسيار ناچيز شود و در نتيجه هر چيزي كه . لنمايد، فراتر از فاصله هايپرفوكا
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فارغ از اينكه در چه . نشان داده شود واضح و شفاف خارج از فاصله نزديك سطح صاف قرار بگيرد در عكس بصورت كامل
  .فاصله اي و چقدر دور تر قرار گرفته باشد

بعالوه، عكاسي از محيط هاي بيروني با نور روز 
بسيار شفاف تر و قدرتمندتر از هر گونه نور غير 
طبيعي مي شود و همين امر باعث مي گردد كه ما 
ترجيح دهيم از لنزهاي با ديافراگم باريك تر 

تا  f/16معموال در حيطه ي . (استفاده نمائيم
f/22يگر ، هرچند اين امر به بسياري از عوامل د

كه باعث افزايش هرچه بيشتر عمق ) بستگي دارد
زمينه شده، سطح صاف را براي بيننده نزديك تر 
نشان مي دهد در حاليكه سطح صاف دورتر در بي 

  .نهايت قرار دارد

 فاصله هايپرفوكال: 12تصوير شماره 

  انتخاب نوردهي مناسب: گام سوم - 3

ما همواره فيلم دوربين يا سنسور ديجيتال را بعنوان ثبت . سب تصوير استآخرين گام در تنظيم دوربين انتخاب نوردهي منا
لذا نگاه دقيق تري به آنچه كه  . كننده نور وارد شونده به دوربين از طريق لنز مي دانيم اما جزئيات ديگري از آن نمي دانيم

انيم نورها را براساس داشتن يك طبقه اگر براي لحظه اي رنگ و فوكوس را فراموش كنيم، مي تو  :رخ مي دهد مي اندازيم
  . آنهم زماني كه تفاوت بين تاريك ترين و روشن ترين رنگ بسيار زياد و ادامه دار باشد طبقه بندي كنيم (HDR)بندي فعال 

سري از تنها قادر خواهيم بود كه يك  (LDR)بعبارت ديگر، اگر ما نور قرمز را بعنوان كم دامنه ترين ميزان نور در نظر بگيريم
  .سايه هاي محدود و جدا از هم را ثبت نمائيم

  

  

  

  

 LDRو  HDRنمايش مقايسه اي بين : 13تصوير شماره 
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آنقدر قدرتمند است كه . نور در جهان واقعي داراي طيف فعال وسيعي است اما بهترين مصال در اين زمينه نور خورشيد است
يد اما همين نور خورشيد وقتي به سطوح مختلف برخورد كرده و منعكس مستقيما به آن نگاه كن) و نبايد( شما نمي توانيد 

  .مي شود ضعيف تر شده و بي نهايت سايه توليد مي نمايد

وسايلي هستند كه كمتر از خود فعاليت داشته و تنها مي توانند سايه  "در هر حال"فيلم هاي دوربين و سنسورهاي ديجيتال 
حسگرهاي دوربين هاي ديجيتال مي بايست عالمت هاي . ايجاد شده را ثبت نمايد هاي محدودي كه از برخي طيف هاي نور

تبديل به پيكسل هاي  "الكتريكي توليد شده توسط فوتون هاي نو را به عالمت جدا از هم تبديل نمايند بطوري كه بعدا
 (…jpg, tga, bmp)ري عكس ها عالوه براين، مانيتورهاي كامپيوتر، پرينترها و فرمت هاي معمولي كامپيوت. عكس گردند

سطح مختلف روشنايي كار مي كنند و در اين سطوح رنگ ها  256هستند، در حاليكه در  LDRمعرف و نمايشگر رنگ در 
سطح جداگانه ديگر نمايانگر شدت و ضعف نورهاي  256تركيبي از مشتقات اصلي قرمز، سبز و آبي هستند و هركدام نيز در 

شم انسان توانايي محدودي در ثبت طيف هاي وسيعي از نورهاي مختلف را بصورت همزمان دارد حتي چ. مختلف مي باشند
ر ورودي به شبكيه را تنظيم نمايد و همين دليل است كه چند بهمين دليل است كه مردمك چشم مجبور است ميزان نو

  .به تاريكي عادت كندلحظه اي طول مي كشد تا چشمان ما 

ممكن است اين تجربه را داشته باشيد كه . طيف محدودي از نورها كه مشاهده مي شوند كار كنيمپس ما مجبور هستيم با  
غيرممكن است كه از پنجره اي عكاسي نمائيد و در عين حال هم از محتويات داخل اطاق و هم از مناظر بيرون پنجره در يك 

در اين . ف بسيار زيادي در اين مكان ها موجود استبه اين علت كه از لحاظ قدرت نوري اختال: زمان بتوانيد عكاسي كنيد
شما مجبوريد بين تنظيم دوربين براي عكاسي از داخل اطاق، جائي كه پنجره تقريبا سفيد بنظر خواهد رسيد  "شرايط، عموما

را انتخاب و يا عكاسي به حالت ديگر به نوعي كه اطاق به حالت تاريك ثبت شود يكي ) كه به اين حالت سوختگي مي گويند(
  .نمائيد

منظور  .مي گويند نورگيري عكسبه اين علت : شما بايد طيف رنگي را كه در عكس مي خواهيد داشته باشيد انتخاب نمائيد
  :مقدار نور وارد شونده به حسگر دوربين عبارتست ازاز تنظيم 

دار نوري را كه از لنز وارد شده و اين مجموعه از فيلترها، مق). c‐4تصوير (كنترل شود  f‐stopديافراگم دوربين با  )1
 .كمترباشد شاتر بازتر است f‐stopهرچه ميزان . مي گذرند را كنترل مي نمايد

همانطور كه در قبل ديديم حسگر بصورت تراكمي عمل مي نمايد، پس هر چه زمان ) b‐4تصوير (سرعت شاتر  )2
سرعت هاي باالي شاتر در نتيجه باعث بوجود  .عكس روشن تر خواهد بود) سرعت شاتر كمتر باشد(بيشتري بازبماند 

 .آمدن عكسهاي تاريكتر خواهد شد
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در دوربين هاي قديمي اين مقدار براي هرحلقه فيلم . مشخص مي شود ISOحساسيت حسگر نسبت به نور بوسيله  )3
جيتال و مرحله در دوربين هاي دي 5در  ISO 100‐1600بين  "معموال(ثابت بوده اما در دوربين هاي ديجيتال، 

  ).fryrenderبصورت پيوسته در 1600باالتر از 

زيرا اين قطعات نور را . ممكن است كه تشخيص داده باشيد كه از لحاظ فني نورگيري عمدتا مربوط به شاتر و ديافراگم است
  . بهرحال، ما مبحث نورگيري و حساسيت را در اينجا خاتمه مي دهيم. به حسگر مي رسانند

دو مورد اول تا . فيلم ISO، سرعت شاتر و  f‐stop: اه براي تاثيرگذاري برروي روشنايي تصوير داريمپس در نتيجه سه ر
عمق زمينه را تحت تاثير قرار ) f‐stop(تغيير روزانه لنز : حدودي داراي تبعاتي هستند كه تا اندازه اي از آنها اطالعات داريم

فيلم، برخالف دو عامل ديگر،  ISO. آمدن محو شدن حركتي خواهد شد خواهد داد در حاليكه سرعت پايين شاتر باعث بوجود
در فيلم ها و حسگرهاي واقعي، . مي تواند بعنوان عاملي مطمئن براي باال بردن و تنظيم روشنايي تصوير بكار گرفته شود

بات مختلف دوربين مشاهد فيلم باعث تغيير در دانه بندي تصوير مي گردد همانطور كه در مطالعه قطعات و تركي ISOتنظيم 
بهرحال به ياد داشته باشيد كه اين تاثيرات و تغييرات در اثر رفتار فيزيكي بخش هاي شيميائي يا الكترونيكي . مي كنيم

در يك رندر بدون . ديده نمي شود fryrenderاستفاده شده در دوربين براي ساخت حسگر يا فيلم مي باشد و در نتيجه در 
اما اين عامل داراي مقادير محدودي . لم بعنوان عاملي تشديد كننده در روشنايي تصوير بكار مي رودفي ISO. جهت گيري

مي خواهيد ممكن است كه با مشكل مواجه شويد و احساس كنيد كه مشكلي در  ISO 0.1و يا   5700ISOاست و اگر شما 
 .تنظيم حساسيت دوربين بوجود آمده است
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  ور در دوربينسفر ن: 14تصوير شماره 

هنگامي كه شاتر باز مي شود، نور وارد مي شود و به فيلم يا حسگر دوربين مي : بياندازيد 14حال نگاهي به تصوير شماره 
اگر در مورد (در دوربين هاي واقعي، حسگر پرتو نور وارد شده را به سيگنال هاي مجزاي الكتريكي تبديل مي نمايد . رسد

  .كه اين سيگنال ها بعدا بصورت پيكسل هاي تصوير بدست آمده ديده مي شوند) كنيمدوربين هاي ديجيتال صحبت 

درست مانند نور واقعي و نمونه هاي توليد شده به شدت شبيه . قرار دارد HDR، كل محاسبات نور دهي در fryrenderدر 
افر ذخيره مي شوند تا پيكسل هاي اين نمونه ها در فريم ب. فوتون هاي نوري مي مانند كه به سنسور برخورد مي نمايند

             پردازش tonemappingالگوريتم هستند بايد بوسيله  HDRاما از آنجائيكه آنها . عكس بدست آمده را تشكيل دهند
تبديل شوند تا بتوانند در صفحه كامپيوتر به نمايش در آيند، چاپ شوند و يا با هريك از  LDRمي شوند تا به پيكسل هاي 

  .را مالحظه فرمائيد 15تصوير شماره . ت هاي قابل دسترس عكس ذخيره گردندفرم

fryrender  به شما اين امكان را مي دهد كه مبنع تصويرHDR  فرمت . بصورت اختصاصي ذخيره نمائيدراDSI . فايل هاي
DSI ه مي نمايد كه اين پرتوها مي ميزان پرتوهاي اوليه اي را كه مستقيما برروي صفحه كامپيوتر قابل نمايش نيستند ذخير

كه مي خواهيد  LDRمورد استفاده قرار گيرند و براي توليد بي نهايت تصوير  tonemappingتوانند براي تغذيه الگوريتم 
اين . پيكسل هاي تصوير را ذخيره نمي كنند اما نمونه ها براي توليد آن ها بكار مي روند DSIعالوه بر اين فايلهاي . بكار رورد

چندين فايل براي تعيين يك فريم بافر خالي جهت انجام يك رندر يا يكي كردن  DSIر ممكن مي سازد كه از يك فايل ام
DSI  ديگر از يك صحنه مشابه جهت جهت رسيدن به دانه بندي بيشتر در پيكسل هاي هر نمونه استفاده گردد، كه حاصل

  .ايي خواهد بودشده نه Tone mappedاين امر كاهش لكه ونويز در تصوير 
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  توليد پيكسل تصوير: 15تصوير شماره 

  بهبود كيفيت عكس هاي شما - 4

در خالل دو قسمت گذشته اجزا دوربين را مرور كرديم، چگونگي عملكرد آنها را هم بصورت مجزا و هم بصورت تركيبي مورد 
تمامي اين اطالعات و فرآيندها در . ديديممطالعه قرار داديم و ميزان تاثيرگذاري آنها را بر عمق تصوير بدست آمده 

fryrender پديدار مي شوند و بهمين دليل است كه ما تفاوتي بين عكاسي واقعي و مجازي نمي بينيم.  

حال ما دانش عميق تري از ابزار داريم و در اين بخش تمامي آنچه را كه آموخته ايم از ديدگاهي عملي بصورت دستورالعملي 
اين امر باعث مي شود شما از اشتباهات معمول در عكاسي اجتناب كنيد و توانائي هايتان را  نيم كهكوتاه خالصه مي ك

  .افزايش دهيد
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  موضوع اندازه  :نكته

فاصله از موضوع است كه اين فاصله در تصوير استخر بسيار نزديك تر است  12و  9توجه كنيد كه تفاوت اصلي بين تصوير 
ما از اهداف با فاصله  - هم در عكاسي واقعي و هم در رندر جهت گيري شده-اشته باشيد در عكاسيبهتر است كه در نظر د

فاصله اي كه بتوان از آن (كوتاه و اجسام كوچك استفاده مي كنيم و اهداف با فاصله زايد، حتي فراتر از فاصله هايپرفوكال 
  .بزرگ مانند ساختمان ها يا حتي مناظر عكاسي مي نمائيم زماني استفاده مي كنيم كه بخواهيم از اجسام) عكاسي واضح كرد

بنابراين، علي رغم تمامي مفاهيمي كه تاكنون ديده ايم به يك قانون ساده در مورد دكمه عكاسي مي رسيم كه به ما نشان 
  :مي دهد كه چه چيزي در رندر خوب به نظر نخواهد رسيد

 ه كانوني و فاصله هدف كه توليد كننده يك عمق زمينه بسيار عكاسي تمايل دارد كه از تركيب فاصل :اشيا كوچك
به اين طريق اصلي ترين موضوع در مورد اشيا كوچك اين است كه سعي شود . ناچيز در عكس است استفاده نمايد

واضح ترين مثال اين موضوع به اصطالح ماكروعكاسي است كه در آن . فوكوس و تمركز روي همه آنها انجام شود
. يا حتي عكاسي ميكروسكوپي) براي مثال حشرات و گل ها(و اشيا مورد عكاسي بسيار كوچكند،  موضوعات

مهمترين دغدغه در عكاسي ماكرو تالش براي توسعه و بسط منطقه مورد فوكوس است كه اين امر مستلزم استفاده 
 .زمينه بايد انجام شود بسيار باريك و محدود است و در نتيجه تنظيمات نوري بسيار قوي در اين f‐stopاز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                                     
 عكاسي ماكرو: 16عكس شماره 

 
 
 
 

 

 بعبارت ديگر اين اشيا باعث خواهند شد كه ما دوربين را از آنها دور كنيم تا بتوانيم آنها را در قاب تصوير  :اشيا بزرگ
را  6تصوير شماره (اين امر مستلزم تنظيم و ايجاد يك فاصله هدف زياد فاصله كانوني زياد است . گنجانيمخود ب
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عمق زمينه بدست آمده در نتيجه بسيار زياد يا بي نهايت ). مجددا ببينيد تا از انحراف پرسپكتيو اجتناب نمائيد
ر قابل فوكوس كردن نيستند يا اينكه شما نمي اين موضوع به اين معني نيست كه اشيا در اين تصوي. خواهد بود

بلكه اين اشيا به جاي اينكه از دوربين دور باشند نسبت به آن بسيار . توانيد اشيا غير قابل فوكوس كردن را ببينيد
آگاه بودن نسبت به اين موضوع باعث خواهد شد كه شما به  )DOFنزديك تراز سطح (نزديك بنظر خواهند رسيد 

هنگامي كه صحنه هاي خود . مقياس و اندازه ها را در الگوي خود دريابيد و متوجه شويد مربوط به سرعت مشكالت
. رندر كنيد، اندازه ها و مقياس هاي الگو نقشي بسيار تعيين كننده ايفا مي كنند fryrenderرا تنظيم مي كنيد تا 

. گ و كوچك بطور يكسان رفتار نمي كنددرست مانند اشياي دنياي واقعي، چشمي دوربين در مواجه با اشيا بزر
ساختمان بطور عمد بعنوان يك الگوي . نمونه اي از يك مقياس مربوط به شي عادي را در تصوير پايين ببينيد

 .مقياس دار و درجه بندي شده به نظر مي رسد

 

  تركيب تصاوير رندر شده با عكس هاي واقعي: نكته

كنيد، جائي كه مي خواهيد يك شي سه بعدي را در يك عكاسي واقعي جاي هنگامي كه برروي تركيب يك عكس كار مي 
يكي از مشكالت اصلي كه ممكن است با آن مواجه شويد تقليد تنظيمات دوربين واقعي در حالت مجازي براي اجراي . دهيد

دهند كه عكس واقعي در بيشتر بسته بندي هاي نرم افزاري سه بعدي اين امكان را به كاربر مي . رندر كردن عكس مي باشد
  .پس زمينه قرار بگيرد و بدينگونه شما مي توانيد ديدگاه عكس واقعي را بهمراه انحراف پرسپكتيو بدست آوريد

اگر يك عكس واقعي با يك دوربين ديجيتال مناسب گرفته شود، به نظر مي رسد كه دوربين تمامي تنظيمات انجام شده را 
اين امكان را ايجاد مي كند كه ) كه بسيار متداول است JPGمانند (ي از فرمت هاي عكس بعض. برروي عكس اعمال مي نمايد

  .عالوه بر پيكسل هاي عكس ديگر امكانات عكس نيز ذخيره شوند، حتي تاريخ و زمان ثبت آن
شاپ نيز مي اگر قابل دسترس باشد كه اين اطالعات براحتي قابل دسترس هستند و در برنامه هاي ويرايش عكس مانند فتو 

 freyrenderبراي دوربين ... فيلم، سرعت شاتر، فاصله كانوني و  ISOو براي كپي كردن ) file info(توان از آنها مطلع شد 
شما بسيار مفيد خواهد بود و اين عامل مي تواند جايگزين مناسبي براي مقايسه عكس رندر شده با عكس واقعي بصورت 

  .دستي باشد
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 photoعات بيشتر در مورد تركيب تصوير واقعي را در يك جزوه آموزشي بسيار مفيد بنام شما مي توانيد اطال

integration  via  the matte/shadows  channel  كه در وب سايتfryrender  موجود است بدست آوريد
(www.fryrender.com) 

 

 جدا كردن يك سوژه از پس زمينه:نكته

  

مركز واضح و شفاف در عكس شما مي بهترين شيوه براي تركيب، تعيين يك 
هنگامي كه كسي به عكس شما نگاه مي كند، انتظار مي رود كه چشم . باشد

بيننده بالفاصله به سوژه اي كه شما از آن عكاسي نموده ايد خيره شده و نگاه 
  .كند

براي ايجاد چنين حالتي چندين كار مختلف مي توان انجام داد مانند استفاده از 
ختلف در سوژه اصلي بطوري كه با رنگ پس زمينه تفاوت داشته طيف رنگي م

: اما بهرحال يكي از موثرترين شيوه ها بازي كردن با عمق زمينه است. باشد
عكاسان معموال از يك عمق كم زمينه براي جدا كردن سوژه اصلي و ديده شدن 

. ندواضح آن به عنوان بخشي از پس زمينه نسبت به پس زمينه استفاده مي كن
 . اين كار باعث خارج شدن هرچه در پس زمينه وجود دارد از فوكوس مي گردد تا باعث انحراف ديد و گيج كنندگي نشود

 
 

اين شيوه مفيد را مي توان در عكس هاي پرتره و 
اما چگونه مي توانيم اين كار را . تبليغاتي مشاهده نمود

 انجام دهيم؟ خوب همانطور كه ديديم اين كار مستلزم
كم عمق مي باشد كه در نتيجه اين كار در   DOFيك 

مورد اشيا كوچك و متوسط كاركرد خوبي خواهد 
كه فاصله (ما نياز داريم كه از سوژه جدا شده . داشت

آن به اندازه سوژه بستگي دارد و اشيا كوچك به فاصله 
و از ) كمتري نسبت به اشيا متوسط و بزرگ نيازمندند

استفاده كنيم تا پرسپكتيو را يك فاصله كانوني زياد 
هرچه كمتر باشد سوژه بيشتر مورد بزرگنمايي قرار مي -استفاده كنيم) پايين(كم  f‐stopسپس بايد از يك . مسطح نمايئم

  .فيلم را كاهش داده يا سرعت شاتر را افزايش دهيم تا افزايش روشنايي براثر روزنه فراخ تر لنز را جبران نمائيم ISOو -گيرد
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حركت داده هرچه (وجه به بخش قبلي آنچه شما از لحاظ تكنيكي انجام مي دهيد در واقع افزايش فاصله كانوني است با ت
تركيب . و در همان حال استفاده لنزي با روزنه فراخ تر و بازتر است) بيشتر و هرچه ممكن فاصله هايپرلوكال نسبت به سوژه
ه اين حالت باعث مي شود سوژه مورد عكاسي شما در مركزيت عكس اين دو عامل باعث كاهش شديد عمق زمينه شده ك

  .شما قرار گيرد و هر آنچه كه در پس و پيش قرار مي گيرد خارج از فوكوس باشد
زيرا ممكن است كه باعث شود سوژه مورد عكاسي شما نيز از . دقت كنيد كه از پس زمينه بسيار كم عمق استفاده نكنيد

مناسب براي اين حالت اين است كه در هنگام عكاسي از افراد فوكوس شما بايد برروي چشم ها مثال ! (فوكوس خارج شود
 ).باشد نه بيني

  قانون سوم ها: نكته

در ادامه اين تركيبات كوچك و خرد، راهنماي 
معمول ديگر بكاربستن قانون سوم ها در عكس 

اين قانون كه سابقا در نقاشي بكار . شما مي باشد
حال حاضر در عكاسي بكار مي رود،  مي رفت و در

بيان مي دارد كه اگر شما عكستان را به سه 
قسمت افقي و سه قسمت عمودي با استفاده از دو 
خط در هر كدام تقسيم نمائيد چهار نقطه بدست 
آمده بهترين مكانهايي هستند كه مي توانيد نقطه 

اين بخاطر . جذاب عكستان را در آنجا قرار دهيد
  .نتايج زيبايي شناسانه تراست بدست آوردن

به اين شيوه اگر شما از يك شي به تنهايي عكاسي 
كنيد، بايد از قراردادن آن در مركز عكس 

بعنوان مثال در پرتره ها سمتي . خودداري نمائيد
شود كه هنگامي كه موضوع و سوژه شما چشم انداز طبيعي است، توصيه مي . كه نگاه پرتره به آن است فضاي بيشتري دارد

آنهم با در نظر گرفتن اين موضوع كه آيا شما به آسمان اهميت مي دهيد يا به . افق با يكي از بخشهاي افقي تنظيم گردد
  .زمين

اما در هرحال شروع خوبي . همانند هر قانون ديگر، بكاربستن اين قانون نيز براي هر مورد مجزا و منفرد مفيد و مناسب نيست
 .شما مي توانيد با جستجو در گوگل نمونه هاي مناسب و مفيدي را بيابيد. دارد است كه ارزش آزمودن را
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  رنگ و جزئيات: نكته

هرچند اين نكته مستقيما به عكاسي ارتباط ندارد، براي جلوگيري از 
بروز خطا و اشتباهات رايج در زمينه توليد عكس هاي سه بعدي واقعي 

مي شود كه نسبت به مواد  به شما توصيه: نما بسيار مفيد و موثر است
و اشيا مورد نظرتان دقت كنيد و از بكار بردن رنگ هاي غيرواقعي 

 .بپرهيزيد

هنگامي كه شما برروي يك صحنه سه بعدي كار مي كنيد كه قرار 
است تقليدي از زندگي واقعي باشد، يا حتي فراتر از آن، بعدها در يك 

كيفيت الگوي خود توجه عكس واقعي بكار رود شما مجبوريد نه تنها به 
كنيد بلكه بايد نسبت به كيفيت مواد و بافت بكار رفته در آن نيز دقت 

درصد كار اصلي  50 "خلق مواد براي الگوهاي سه بعدي معموال. نماييد
اما دريع و افسوس كه اين مرحله از فرآيند معموال مورد غفلت . شماست

 .واقع مي شود

  .وان عكس قبول نمي كنيدشما اين را بعن: 20تصوير شماره 

اگر شما يك عكس رندم بگيريد و از يك ابزار جمع كننده رنگ . رندركردن فتوراليستيك، همواره از اين بابت آسيب مي بيند
، )255,0,0: قرمز(براي آناليز پيكسل ها استفاده كنيد متوجه خواهيد شد كه دستيابي به تون هاي رنگ هاي خالص مانند 

زنگي واقعي مملو از لطافت و . يرممكن است و حتي يك ديواره سفيد بطور كامل سفيد بنظر نمي رسدغ) 0,255,0سبز (
به اين طريق، بافت ها و ساختارهاي . زيبايي و باريك بيني است كه باعث مي شود تقليد از آن بسيار دشوار و سخت باشد

ل و زيبايي بي حد و حصر موجود در زمينه رنگ و مطلوب عكاسي هر زمان كه ممكن باشد، نبردي كوركورانه برعليه كما
بهبود كيفيت عكس شما، تا . شكل واقعي موجود در واقعيت است كه در تصاوير توليد شده بوسيله كامپيوترها ديده مي شود

  .حدود زيادي باعث بدست آمدن اين فوائد و دستاوردهاي اضافي خواهد شد


