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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 	 ويرايش	عكس 1

1 	 طراحي	صفحات	آلبوم 2

2 	 آماده	كردن	براي	چاپ	و	تهيه	آلبوم 3

2
شایستگی های غیرفنی،ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 

و نگرش:
		مسئوليت	پذيري،	درستكاري،	صداقت	و	امانت	داري

* ميانگين	نمرات

شرح کار:
1-	طراحي	و	اجراي	آلبوم	ديجيتال	با	توجه	به	نكات	تركيب	بندي	و	انتخاب	كاغذ	مناسب	با	توجه	به	سفارش	مشتري

2-	مهارت	انتخاب	عكس	هاي	مناسب	براي	طراحي	آلبوم	ديجيتال

استاندارد عملکرد: 
آلبوم	در	 نرم	افزارهاي	تخصصي.	)تهيه	 به	وسيله	 بر	اساس	سليقۀ	مشتري	طبق	استانداردهاي	حرفه	اي	و	 ابعاد	متنوع	 آلبوم	ديجيتال	در	 تهيه	

اندازه	هاي	متنوع،	تنوع	در	طراحي	صفحات،	جنس	و	جلد	آلبوم(
شاخص ها:

طراحي	متنوع	آلبوم	به	وسيله	تصاوير	عكاسي	شده	در	اندازه	و	جنسيت	هاي	متنوع

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:	زمان:	براي	هر	صفحه	آلبوم	20	تا	30دقيقه							مکان:	سايت	رايانه		

ابزار و تجهیزات:    
رايانه،	پويشگر،	چاپگر																																																																																																																																																																																																												

*		حداقل	ميانگين	نمرات	هنرجو	برای	قبولی	وكسب	شايستگی،2	می	باشد.

ارزشیابی شایستگی آلبوم دیجیتال
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فصل چهارم   عکاسی پرتره بزرگسال

فصل 4

عکاسی پرتره 
از	زمينه	های	پركاربرد	عكاسی،	توانايی	
تهيه	عكس	پرتره	از	چهره	بزرگساالن	
در	محل	آتليه	است.	هنرجويان	رشته	
شاخه	 اين	 يادگيری	 با	 فتو-گرافيک	
زمينه	 در	 توانست	 خواهند	 عكاسی	
عكاسی	به	فعاليت	پرداخته	و	در	اين	
باشند.	 داشته	 كار	 سفارش	 زمينه،	
عالوه	 بزرگساالن	 پرتره	 از	 عكاسی	
بر	مهارت	عكاسی،	نياز	به	مهارت	ها	
دارد	 نيز	 غيرفنی	 شايستگی	های	 و	
است. ضروری	 آنها	 آموزش	 كه	
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شایستگی عکاسی پرتره بزرگسال

برای عکاسی از پرتره بزرگساالن، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

				هنرجويان	در	اين	واحد	يادگيري	مهارت	هاي	عكاسی	از	پرتره	را	فرامي	گيرند	و	به	وسيله	رايانه،	عكس	ها	را	
پس	از	اصالحات	الزم	و	ويرايش،	به	مشتريان	ارائه	خواهند	كرد.

				تهيه	عكس	از	چهره	افراد	بزرگسال	با	استفاده	از	ابزار	حرفه	اي	عكاسي	و	نورپردازي	در	محل	آتليه،	با	توجه	به	استانداردهاي	
حرفه	اي	عكس	پرتره	بزرگساالن:	داشتن	وضوح	و	جزئيات،	ثبت	فايل	با	فرمت	Raw،	رعايت	اصول	زيبايي	شناسي،	تنوع	در

كادربندي،	نورپردازي	و	پس	زمينه		قابل	قبول	مشتري.
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فصل چهارم   عکاسی پرتره بزرگسال

مقدمه

عالقه	به	جاودانگي	از	ديرباز	يكی	از	آرزو	هاي	بشر	بوده	است	
و	در	طول	تاريخ،	هرجا	كه	امكان	آن	را	داشته	و	ابزارش	مهيا	
بوده	به	شيوه	های	گوناگون	نسبت	به	جاودانه	كردن	اثری	از	
خويش،	اقدام	كرده	است.	نشان	اين	امر	را	در	جاي	جاي	آثار	
كشف	شده	دركاوش	های	باستان	شناسی	مانند	سر	ديس	های	
غارها،	 ديوار	 نقاشي		 سنگ	نگاره	ها،	 اريحا،	 تمدن	 در	 گچي	

نقش		برجسته	ها	و	مجسمه			ها	می	توان	ديد	)تصاوير	1تا	4(.	

با	پيدايش	عكاسي	در	قرن	19	و	رشد	و	تكامل	آن،	اين	آرزوي	
ديرينه	انسان	شكل	جديدي	به	خود	گرفت.

در	عكس	هاي	زير	نمونه	هايي	از	ثبت	چهره	در	اوايل	پيدايش	
عكاسي	را	مي	بينيد	)تصاوير	5	تا	8(.

   تصویر1 

   تصویر6    تصویر5    تصویر8    تصویر7 

   تصویر2 

   تصویر4    تصویر3 

با	مراجعه	به	آلبوم	خانوادگي	خود،	قديمي	ترين	تصاويري	را	كه	از	خويشان	و	بستگان	خود	پيدا	مي	كنيد	
و	 تفاوت	ها	 دربارة	 و	 را	مشخص	 ثبت	عكس	 زمان	 امكان	 بياوريد.	در	صورت	 به	كالس	 و	 جمع	آوري	

شباهت	هاي	ظاهري	و	تكنيكي	عكاسي	آن	با	يكديگر	گفت	وگو	كنيد.

فعالیت کارگاهی
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آشنايي با مفهوم پرتره

به	عكس	هاي	زير	با	دقت	نگاه	كنيد	)تصاوير	9	تا	12(.

چه	شباهت	ها	و	تفاوت	هايي	در	آن	ها	مي	بينيد؟	آنها	را	يادداشت	كنيد.
.............................................................................................................................................................................................................................................

به	تصاوير	و	عكس	هايي	كه	از	چهرة	انسان	تهيه	مي	شود	پرتره	مي	گويند.	به	پرتره	هاي	زير	نگاه	كنيد	و	كاربرد	هركدام	را	ذكر	
كنيد	)تصاوير	13	تا	18(.

   تصویر11 

   تصویر15 

   تصویر9    تصویر12 

   تصویر13 

   تصویر10 

   تصویر14 

.......................................................

.......................................................
.......................................................
.......................................................

.....................................................
.....................................................
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فصل چهارم   عکاسی پرتره بزرگسال

برخي از انواع پرتره

پرتره با کاربرد هویتي

در	اين	نوع	پرتره	كه	به	عكس	
است،		 معروف	 نيز	 پرسنلي	
شخص	 هويت	 احراز	 هدف	

است	)تصوير20(.

پرتره خانوادگي

در	اين	نوع	پرتره،	تصوير	فرد	يا	
افراد	با	نسبت	هاي	خانوادگي،	
تهيه	مي	شود	و	كاربرد	شخصي	

دارد	)تصوير19(.

آيا	شما		مي	توانيد	كاربرد	هاي	ديگري	از	پرتره	را	نام	ببريد؟
.............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

.......................................................

.......................................................
.......................................................
.......................................................

   تصویر17    تصویر16 

   تصویر19    تصویر20 

   تصویر18 
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پرتره تبلیغاتي

كاال	 تبليغ	 و	 معرفي	 پرتره	ها،	هدف	 از	 اينگونه	 در	
يا	 سرشناس	 افراد	 چهرة	 از	 استفاده	 با	 خدمات	 يا	

مدل	هاي	حرفه	اي	است	)تصوير21(.

پرتره محیطي

در	اين	گونه	از	پرتره،	عكاسی	براي	بيان	شخصيت،	
حرفه،	احساسات	فرد،	از	محيط	كار	و	زندگي	واقعي	

شخص	استفاده	مي	كند	)تصاوير23و	24(.

پرتره مستند اجتماعي

پرتره	های	 مستند	نگارانه	 و	 واقع	گرايي	 	 جنبه	های	
اجتماعی	از	اهميت	ويژه	اي	برخوردار	است	)تصوير22(.

   تصویر21 

   تصویر23    تصویر24 

   تصویر22 
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فصل چهارم   عکاسی پرتره بزرگسال

1-	با	توجه	به	انواع	كاربردهاي	پرتره	كه	در	درس	آمده،	5	نمونه		عكس	از	مجله	ها،كتاب	ها	و	يا	سايت	هاي	
اينترنتي	تهيه	كرده	و	براي	بررسي	به	كالس	بياوريد.	آنها	را	از	نظر	موضوع	و	كادربندي	با	هم	مقايسه	

كنيد	و	نتايج	را	يادداشت	كنيد.
به	 توجه	 با	 و	 آورده	 به	كالس	 كرده	ايد	 تهيه	 كه	 را	 پرتره	هايي	 آرشيو		عكس	خود،	 به	 مراجعه	 با	 	-2

كاربردهايي	كه	در	درس	آمده،	آن	ها	را	دسته	بندي	كنيد.

فعالیت کارگاهی

پرتره هنري

گاه	 و	 زيبايي	شناسي	 جنبه	 پرتره	ها	 از	 گونه	 اين	 در	
از	 و	 است	 برخوردار	 ويژه	اي	 اهميت	 از	 اثر،	 روانشناختي	
مهم	ترين	و	جذاب	ترين	سبک	هاي	پرتره	به	شمار	مي	رود.	
پرتره،	 در	 موجود	 عوامل	 تمامي	 از	 مي	كند	 سعي	 عكاس	
مانند	نورپردازي،	حالت		دهي	چهره	و	اندام	و	تكنيک	های	
عكاسي	براي	بيان	شخصيت	و	تفكرات	و	احساسات		دروني	

فرد	استفاده	كند	)تصاوير25	تا	27(.
   تصویر25    تصویر26 

   تصویر27
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عوامل مؤثر در عكاسي پرتره

درك ماهیت نور
آيا	تاكنون	در	فضايي	كاماًل	تاريک	قرار	گرفته	ايد؟

واضح	است	كه	در	فضای	تاريک	نمي	توانيد	درك	بصري	درستي	
از	محيط	اطراف	خود	داشته	باشيد	و	فقط	با	وجود	نور	قادر	به	

ديدن	اطراف	خود	خواهيد	بود.
آيا	اين	تجربه	درك	درستي	از	نور	به	ما	مي	دهد؟	

آيا	صرفاً	پرتويي	كه	سبب	ديدن	اجسام	مي	شود	نور	نام	دارد؟	
به	تصاوير	زير	نگاه	كنيد.	اين	تصاوير		با	انواع		پرتو	هاي	مختلف	

تهيه	شده	است	)تصاوير	28	تا	32(.

آيا	تمامي	پرتوهايي	كه،	سبب	تشكيل	تصاوير	فوق	شده	اند	را	
مي	توان	با	چشم	ديد؟

پرتوهايي	را	كه	ما	مي	شناسيم		به	دو	دسته	پرتو	هاي	مرئي	و	
پرتوهاي	نامرئي	تقسيم	مي	شوند.	به	پرتوهاي	مرئي	اصطالحاً	

نور	گفته	مي	شود	)تصاوير	33(.

عکس با نور طبیعی   تصویر28 

عکس با پرتوی مادون قرمز   تصویر31 

عکس با پرتوی X   تصویر29 عکس با نور مصنوعی   تصویر30 عکس با امواج رادیویی   تصویر32 

   تصویر33 
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نقش نور در پرتره
به	عكس	هاي	)34	تا	37(	نگاه	كنيد.	چه	تفاوت	هايي	در	آن	ها	مي	بينيد؟

نقش	نورپردازی	را	در	هركدام	از	پرتره	ها	چقدر	می	دانيد؟
نور	يكي	از	مهمترين		عوامل	در	عكاسي	است	كه	در	تأثير	گذاري	بصري	

از	جمله	بر	زيبايي	عكس	هم	نقش	مهمي	ايفا	مي	كند.

   تصویر37 

   تصویر36 

   تصویر34 

   تصویر35 

ابتدا	فهرستي	از	پرتوهاي	مرئي	و	نامرئي	را	به	كمک	جست	وجو	از	سايت	هاي	اينترنتي	تهيه	كرده،	
مثال	هايي	از	هر	كدام	از	تصاوير	بيابيد.	با	كمک	هنرآموزان	خود	تفاوت	ها	و	شباهت	هايي	كه	بين	ثبت	

تصاوير	با	پرتوهاي	مختلف	وجود	دارد	مشخص	كنيد.

فعالیت کارگاهی
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با	توجه	به	عكس	هاي	زير	به	نوع	تأثيرگذاري	بصري	نورها	دقت	كنيد.

اطراف	خود،	 در	محيط	 نور	 نقش	 به	 توجه	 با	 آيا	شما	هم	مي	توانيد	
عكس	هاي	زيبايي	خلق	كنيد؟

نمونه	هايي	از	آن	تهيه	و	در	كالس	خود	به	نمايش	بگذاريد.

   تصویر39 

   تصویر41 

   تصویر40 

   تصویر38 
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   تصویر44    تصویر45 

منابع نور در نورپردازي

منابع نوري
به	دو	دسته	مصنوعي	و	طبيعي	 منابع	نوري	به	صورت	كلي	
تقسيم	مي	شوند.	نورهاي	طبيعي	منبع	طبيعي	دارند	مانند	نور	
خورشيد	يا	نور	رعد	و	برق	و	نورهاي	مصنوعي	از	منابع	ساخته	

دست	بشر	توليد	مي	شوند	مانند	نورالمپ	ها.

آيا	مي	توانيد	چند	منبع	نوري	طبيعي	و	مصنوعي	نام	ببريد؟
به	اين	عكس	ها	نگاه	كنيد	در	كداميک	از	نور	مصنوعي	و	در	

كدام	از	نور	طبيعي	استفاده	شده	است؟)تصاوير44	تا50(

نور مصنوعی   تصویر42 نور طبیعی   تصویر43 
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   تصویر47 

   تصویر46 

   تصویر48 

   تصویر49    تصویر50 

به	آرشيو	عكس	هاي	خود	مراجعه	كنيد،	5	عكس	كه	آن	ها	را	با	نور	طبيعي	گرفته	ايد	و	5	عكس	كه	با	نور	
مصنوعي	گرفته	شده	است	را	انتخاب	و	با	خود	به	كالس	بياوريد	و	دربارة	تفاوت	هاي	آن	ها	صحبت	كنيد.

فعالیت کارگاهی

آيا	تفاوتي	در	استفاده	از	نور	طبيعي	و	نور	مصنوعي	در	عكس	ها	وجود	دارد؟
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موارد قابل سنجش نور در نورپردازي

1-شدت نور
به	تصاوير	)55	تا	51(	نگاه	كنيد.	

شدت	نور،	اندازة	روشنايی	يک	نور	است.	
شدت	نوری	كه	بر	روی	يک		موضوع	افتاده،	
می	تواند	توسط	نورسنج	اندازه	گيری	شود.

نور ضعیف   تصویر51 نور شدید   تصویر52 

نور با شدت کم   تصویر53 نور نرمال   تصویر54 نور با شدت زیاد   تصویر55 
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براي	سنجش	شدت	نور	از	وسيله	اي	به	نام	نورسنج	استفاده	
مي	شود.	چند	نوع	نورسنج	مي	شناسيد؟

آيا	اين	ابزار،	براي	سنجش	نور	فالش	هم	مناسب	است؟
در	تصاوير	شماره	56	تا	58	انواع	نورسنج	ها	را	مشاهده	مي	كنيد.

مي	كنند.	 كمک	 عكاس	 به	 نور	 دقيق	 سنجش	 در	 نورسنج	ها	
طريق	 از	 هم	 	 مي	توان	 را	 نورسنج	 از	 شده	 گرفته	 اطالعات	
با	تغييرات	قدرت	منابع	نوری	انجام	 تنظيمات	دوربين	و	هم	

داد	)تصاوير	59	و	60(.	

نورسنج TTL   تصویر56 نورسنج دستی   تصویر57 نورسنج دیجیتال   تصویر58 

صفحه کنترل پنل فالش دیمردار   تصویر59  صفحه کنترل پنل فالش دیجیتال   تصویر60 

مكان	هايی	را	با	شدت	نوری	مختلف	انتخاب،	سپس	نورسنجی	و	عكاسی	كنيد.	نتيجه	را	در	كالس	با	
دوستان	خود	به	اشتراك	بگذاريد.

جست وجو
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2- رنگ نور
آيا	تاكنون	به	نورهای	مختلف	توجه	كرده	ايد؟	آيا	رنگ	نور	خورشيد	با	نور	المپ	های	
به	 ثابت	است؟	 نور	خورشيد	در	ساعات	مختلف	روز	 آيا	رنگ	 مختلف	يكی	است؟	

تصاوير61	تا	66	نگاه	كنيد.	چه	تفاوت	هايي	در	اين	عكس	ها	وجود	دارد؟

نور زرد   تصویر61 نور سفید   تصویر62 نور آبی   تصویر63 

   تصویر64 

   تصویر66   تصویر65 

نام	دمای رنگ  از	اصطالحی	به	 اندازه	گيری	رنگ	نور	 برای	
استفاده	می	شود	كه	واحد	اندازه	گيری	درجه	كلوين)K (	است.
منابع	 با	رنگ	های	مختلف	 را	 انسان	می	تواند	خودش	 چشم	
نوری	منطبق	كند	و	اكثر	اوقات	متوجه	تغيير	رنگ	اجسام	در	
نورهای	مختلف	نمی	شود.	ولی	دوربين	های	ديجيتال	درصورتی	
كه	تنظيم	ثابتی	داشته	باشند،	در	منابع	نوری	متفاوت،	اجسام	

را	با	رنگ	های	متفاوتی	ثبت	می	كنند.	
در	دوربين	های	ديجيتال،	قابليتی	به	نام	وایت باالنس	يا	تراز	
سفيدی	رنگ	ها	وجود	دارد	كه	مسئوليت	كنترل	رنگ		و	ثبت	

عكس	با	رنگ	های	واقعی	در	شرايط	متفاوت	نوری	را	دارد.
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به	تصاوير	شماره	)67	تا	69(	نگاه	كنيد.	از	اين	ابزار	ها	هم	براي	
سنجش	يا	اصالح	كلوين	نور	در	عكاسي	استفاده	مي	شود.	

با	كداميک	از	اين	ابزار	ها	آشنايي	داريد؟	
آن	 نشان	می	دهد	كه	وظيفه	 را	 متر	 كلوين	 ابزار	 تصوير	67	

سنجش	كلوين	نور	به	صورت	مجزا	از	دوربين	عكاسي	است.
تصاوير	68	و	69	انواع	كارت	هاي	رنگي	يا	كالر	چارت	ها	هستند	
كه	وظيفه	آنها	اصالح	كلوين	نور	به	صورت	نرم	افزاري	در	هنگام	

استفاده	از	فايل	هاي	RAW	است.

  تصویر67 

  تصویر69 
  تصویر68 

يک	عكس	پرتره	انتخاب	كنيد	و	فايل	RAW	آن	را	در	محيط	CAMERA RAW	باز	كنيد.	از	طريق	
قسمت	اصالح	كلوين،	كلوين	عكس	را	تصحيح	كرده	و	يک	خروجي	از	آن	بگيريد.	فايل	خود	را	به	كالس	

بياوريد	و	با	فايل	هاي	همكالسي	هاي	خود	مقايسه	كنيد.

فعالیت کارگاهی
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آيا	تاكنون	به	نور	خورشيد	كه	از	پشت	شيشه	
دقت	 مي	تابد	 اتاق	 داخل	 به	 پرده	 و	 پنجره	
كرده	ايد؟	تاثير	آن	بر	روي	اشياء	و	سايه	هاي	

آن	ها	چگونه	است؟
تفاوت	آن	با	زمانی	كه	پنجره	باز	است	و	نور	
بدون	واسطه	به	داخل	اتاق	می	تابد	چيست؟	

)تصاوير72	و	73(	

  تصویر73   تصویر72 

3- جنس نور)کیفیت های بصری نور(

نور هارد   تصویر70 نور سافت   تصویر71 
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به	تصاوير	72	و	73	مي	توانيد	 توجه	 با	
در	 را	 نور	 متفاوت	 جنسيت	هاي	 تاثير	

عكس	هاي	زير	ببينيد	)74	و	75(.
مالحظه	 عكس	ها	 اين	 در	 كه	 همانطور	
كرديد،	جنس	نور	در	نورپردازي	به	دو	
مشخص	 مرز	 با	 سخت	 نور	 دسته1-	
مرز	 با	 نرم	 نور	 	-2 و	 روشنايي	 و	 سايه	
نامشخص	بين	سايه	و	روشنايي	تقسيم	

مي	شود	)تصوير76(.
در	تصوير	شماره77	و	78	قسمت	كاماًل	
روشن	و	قسمت	كاماًل	تيره	را	مشخص	

  تصویر74   تصویر75 كنيد.

  تصویر76 

  تصویر78   تصویر77 

با	كمک	گرفتن	از	هنرآموز	خود	عكس	هايي	با	نور	نرم	و	سخت	تهيه	كنيد	و	مرز	نيم	سايه	را	در	هر	كدام	
مشخص	كنيد.	عكس	ها	را	به	كارگاه	بياوريد	و	درباره	آنها	گفت	و	گو	كنيد.

فعالیت کارگاهی
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فصل چهارم   عکاسی پرتره بزرگسال

به	عكس	هاي	1	تا	11	نگاه	كنيد	و	نام	ابزار	هايي	را	كه	در	شكل	آمده	را	در	زير	آن	بنويسيد.

ابزار شناسي نور پردازي

آيا	تاكنون	استوديوهاي	متفاوت	عكاسي	
را	ديده	ايد؟	تفاوت	آن	ها	در	چيست؟

......................................................	-1

.........................................................	-2...................................................	-3......................................	-4

فعالیت کارگاهی
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.............................................................	-5

.............................................................	-7

.............................................................	-9

...........................................................	-10

.............................................................	-8

.......................................................	-11

.............................................................	-6
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منابع نوري در استوديو

نورهای استودیویی
نورهايی	كه	در	استوديو	عكاسی		استفاده	مي	شود	را	مي	توان	به	دو	دستۀ	
1-	نورهاي	ممتد	و2-	نورهاي	لحظه	اي	)فالش	ها(	تقسيم	بندي	كرد.

  تصویر80   تصویر81 

منبع نور ممتد   LED   تصویر82 منبع نور لحظه ای   فالش   تصویر83 
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مهم	ترين	تفاوت	فالش	هاي	استوديويي	در	نوع	منبع	انرژي	آن	و	مقدار	قدرت	خروجي	نور	
آن	هاست	كه	با	واحد	ژول	)وات	بر	ثانيه(	سنجيده	مي	شود.

اين	فالش	ها	از	نظر	منبع	تغذيه	به	دو	دسته	اتصال	به	برق	و	امكان	اتصال	به	باتري	ساخته	
مي	شود.

از	نظر	قدرت	فالش	ها	هم	هرچه	مقدار	ژول	آن	ها	بيشتر	باشد	قدرت	فالش	باالتر	است.

  تصویر87 

  تصویر89 

  تصویر86 

  تصویر84 

  تصویر88 

فعالیت کارگاهی

  تصویر85 

به	تصاوير	نگاه		كنيد.	
تفاوت	ها	و	شباهت	هاي	آن	ها	را	
بيان	كنيد.	)تصاوير84	تا	89(

تفاوت	ها:	........................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................
........................................................
شباهت	ها:	.....................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
.........................................................
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  تصویر91 

Light modifier ابزارهاي اصالح نور

کاسه ها
نور	 به	 دادن	 جهت	 براي	 ابزارها	 اين	
استفاده		مي	شود		و		از	پراكندگي	پرتو	هاي	
نوري	جلوگيري	مي	كند.	تنوع	اين	ابزار	در	

قطر	دهانه	كاسه	است.	

سخت	 سايه	هاي	 با	 نورهايي	 كاسه	ها	
توليد	مي	كنند	)تصاوير92	و	93(.

با	كمک	هنرآموز	خود	
در	استوديو	با	استفاده	از	
كاسه	نورپردازی	كنيد.

فعالیت کارگاهی

تصویر چند کاسه   تصویر90 

 تصویر93 
تأثیر استفاده ازکاسه پهن یا دیفیوز
)با نام تجاری Beauty dish( بر روی مدل  

 تصویر92 
تأثیر استفاده از کاسه استاندارد بر روی مدل 
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)Barn Door(بارن دور
اين	ابزار	بر	روي	كاسه	نصب	مي	شود	و	امكان	تغييردادن	و	

كنترل	محدوده	روشنايی	نور	را	فراهم	مي	كند	)تصوير94(.	
همچنين	بارن	در	قابليت	نصب	فيلترهای	رنگی	و	غيررنگی	

را	دارد.	)تصوير	95(

از	 استفاده	 تأثير	 	97 و	 	96 تصاوير	 در	
بارن	دور	را	بر	روي	سوژه	مي	بينيد.

تصویر کاسه به همراه بارن دور   تصویر94 تصویر بارن دور، فیلتر رنگی و فیلتر النه زنبوری   تصویر95 

تاثیر استفاده از کاسه روی مدل   تصویر96 تاثیر استفاده از بارن دور روی مدل    تصویر97 
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فصل چهارم   عکاسی پرتره بزرگسال

Snoot خرطومي یا اسنوت
براي	جمع		كردن	و	محدود	كردن	پرتوهاي	 اين	وسيله	 از	 	

نوري	استفاده	مي	شود	)تصاوير98	و	99(.

Spot  اسپات
اين	ابزار	به	دليل		وجود	عدسي	بر	روي	خود	سبب	تمركز	نور		

روي	سوژه	مي	شود	)تصاوير	100	و	101(.

تأثیر استفاده اسنوت بر روی مدل   تصویر98   تصویر99 

نور اسپات  تصویر100  تأثیر بصری نور اسپات  تصویر101 

	آيا	شما	هم	مي	توانيد	از	اين	ابزار	در	هنگام	نورپردازي	استفاده	كنيد؟
سوژه	عكاسي	خود	را	در	كنار	پس	زمينه	قرار	دهيد	و	نور	را	به	گونه	اي	به	او	بتابانيد	كه	سايه	سوژه	بر	روي	

پس	زمينه،	در	كادر	عكس	شما	قابل	رويت	باشد.
اكنون	به	وسيله	بارن	دور	نصب	شده	بر	روي	كاسه	و	تغييردادن	جهت	نور،	عكس	هايي	تهيه	و	نتيجه	را	با	هم	

مقايسه	كنيد.

فعالیت کارگاهی
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برخي دیگر از انواع کاسه ها)تصاویر102 تا 104(

نرم کننده هاي نور
نرم	كننده	ها	ابزار	هايي	هستند	كه	بر	روي	جنس	نور	)كيفيت	بصری	نور(	تاثير	
اندازه	های	 نرم	تبديل	مي	كنند	و	در	 به	 از	جنس	سخت	 را	 مي	گذارند	و	آن	

مختلف	در	بازار	عرضه	می	شود.
در	تصوير	شماره	106شكل	چند	ابزار	كه	براي	نرم	كردن	نور	استفاده	مي	شود	

را	مي	بينيد.

  تصویر106 

با	هنرآموز	خود	هر	كدام	از	ابزارهاي	فوق	را	بر	روي	منبع	نور	نصب	و	عكاسي	كنيد.
عكس	ها	را	با	هم	مقايسه	و	دربارة	نتيجه	آن	با	همكالسي	هاي	خود	گفت	وگو	كنيد.

فعالیت کارگاهی

تأثیر استفاده از سافت باکس بر روی مدل   تصویر105 

کاسه استاندارد   تصویر102  کاسه چتر   تصویر103  کاسه بک گراند   تصویر104 
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فصل چهارم   عکاسی پرتره بزرگسال

تفاوت	سافت	باكس	و	آكتاباكس	تنها	در	ظاهر	آن	ها	و	در	نوع	
انعكاسی	است	كه	در	موضوع	به	وجود	مي	آورد.

به	تصاوير107	و	108	نگاه	كنيد.

با	نرم	كننده	هاي	مختلف	تهيه	و	دربارة	نتيجه	آن	با	هم	 در	كارگاه	خود	با	كمک	هنرآموز	تصاويري	
گفت	وگو	كنيد.

فعالیت کارگاهی

سافت باکس   تصویر107 آکتاباکس   تصویر108 

عکس گرفته شده با سافت باکس   تصویر109   عکس گرفته شده با آکتاباکس   تصویر110 



222

)Reflector(انعکاس دهنده ها
در	 سايه	ها	 كردن	 پر	 براي	 انعكاس	دهنده	 از	
نورپردازي	استفاده	مي	شود،كه	هم	در	استوديو	
و	هم	در	فضاي	باز	قابل	استفاده	است.	تفاوت	
اين	ابزار	در	اندازه	و	رنگ	بازتاباننده	آن	است	

)تصاوير111و112(.

چتر ها
چتر	ها	ابزاري	هستند	كه	برخی	از	آن	ها	در	دسته	
انعكاس	دهنده	ها	قرار	مي	گيرد	و	نوعي	از	آن	ها	در	

نرم	كننده	ها. دسته	
چترها	ابزاری	هستند	كه	در	كاربرد	متفاوت	دارند.	
در	 و	گروهی	 انعكاس	دهنده	ها	 در	دسته	 گروهی	

دسته	نرم	كننده	ها	قرارمی	گيرند.

عکس بدون استفاده از انعکاس دهنده   تصویر111 عکس با استفاده از انعکاس دهنده   تصویر112 

چتر نرم کننده   تصویر113 چتر انعکاس دهنده   تصویر114 
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فصل چهارم   عکاسی پرتره بزرگسال

از	چترهای	انعكاسی	بيشتر	برای	گسترده	كردن	نور	استفاده	می	شود.

طراحی عملکرد چتر انعکاس دهنده   تصویر116 

عکس با استفاده از چتر انعکاسی   تصویر115 

توجه
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از	چترهای	نرم	كننده	بيشتر	برای	نرم	كردن	جنس	نور	استفاده	می	شود.

عکس با استفاده از چتر نرم کننده  تصویر117 

طراحی عملکرد چتر نرم کننده  تصویر118 

توجه
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پایه ها
پايه	ها	در	استوديو	وسيله	هاي	مناسبي	براي	نگهداري	ابزار	نورپردازي	هستند.	در	تصوير	شماره	

119	برخی	از	پايه	هايي	كه	در	فضاي	استوديو	استفاده	مي	شود	آورده	شده	است.	
پايه	ها	در	استوديو	به	دو	دسته	تقسيم	مي	شوند:

1- پایه ها و نگهدارنده هاي نور 
2- پایه هاي دوربین عکاسي

تصویر119 
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2- بوم:	از	اين	ابزار	براي	نورپردازي	سوژه	از	باال،	بدون	حضور	
پايه	در	كادر	عكاسي	استفاده	مي	شود	)تصوير122(.

پایه ها و نگهدارنده هاي نور	عبارتند	از:	
1- پایه نور:	ابزاري	ساده	براي	نگاه	داشتن	نورهاي	استوديويي	

كه	تنوع	آن	ها	در	ارتفاع	آن	ها	است	)تصاوير120و	121(.

تصویر120 تصویر121 

تصویر122 
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3- بازویي:	از	اين	ابزار	براي	اتصال	نور	را	به	ديوار	يا	ستون		
استفاده	مي	شود	)تصوير123(.

4- پانتوگراف:	از	اين	ابزار	براي	اتصال	نورها	به	سقف	استوديو	
استفاده	مي	شود	)تصوير124(.

پانتوگراف  تصویر124 

  بازویی   تصویر123 

استفاده	از	پايه	هايي	مثل	پانتوگراف	و	بازويي،	امكان	استفاده	از	فضاي	كف	استوديو	را	فراهم	می	سازد	و	
به	دليل	اتصال	نورها	به	سقف	مانع	ضربه	خوردن	آنها	می	شود.		

توجه
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پایه هاي دوربین عکاسي

1- پایه صلیبي: اين	پايه	ها	بسيار	سنگين	هستند	و	صرفاً	در	
داخل	استوديو	استفاده	مي	شوند	)تصوير125(.

و	ضربه	خوردن	 آن	ها	 افتادن	 امكان	 بودن،	 دليل	سنگين	 به	
دوربين	عكاسي	بسيار	كم	است.	تغيير	ارتفاع	در	اين	سه	پايه	ها	

به	سرعت	انجام	مي	شود.
	2- سه پایه دوربین: از	ويژگي	هاي	اين	پايه،	قابليت	حمل	و	
نقل	است.	درحاليكه	تغيير	ارتفاع	آن	زمان	بر	است	)تصوير126(.

سه پایه صلیبی   تصویر125 سه پایه دوربین   تصویر126 
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سیم سینکرون   تصویر132 

نورسنج و فالش متر   تصویر127 کلوین متر   تصویر128 نورسنج دستی   تصویر129 

رادیو تریگرTTL، مدل با باطری   تصویر130 رادیو تریگر مدل برقی   تصویر131 

ابزار سنجش نور در استوديو

در	تصاوير	زير	ابزار	هاي	سنجش	نور	در	استوديو	را	مي	بينيد	كه	
قباًل	با	نام	آن	ها	آشنا	شده	ايد	در	ادامه	مطالب	با	كاركرد	برخی	

از	آن	ها		آشنا	خواهيد	شد	)تصاوير127	تا	129(.

ابزار هاي اتصال فالش ها  به دوربین عکاسي
دوربين	 اتصال	 ابزارهاي	 از	 تريگر	 راديو	 و	 الكترونيک	 چشم	
عكاسي	به	فالش	استوديويي	هستند	)تصاوير	130	تا	132(.
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)Radio Trigger (رادیو تریگر
با	 اتصال	دوربين	 امكان	 است	كه	 ابزار	وسيله	اي	 اين	 	 	
فراهم	 راديويي	 امواج	 طريق	 از	 را،	 استوديويي	 فالش	

مي	كند	)تصوير133(.
درتصاوير	شماره	134	تا	138	چگونگي	نصب	اين	ابزار	

به	دوربين	و	فالش	را	مالحظه	مي	كنيد.

  تصویر133 

اتصال گیرنده رادیو تریگر به برق در مدل های برقی   تصویر134 اتصال ریموت فرستنده به دوربین   تصویر135 
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پایان مرحله اتصال   تصویر138 

اتصال سیم سینکرون رادیوتریگر به فالش   تصویر136  اتصال کابل گیرنده به فالش   تصویر137 
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راديويي	 متفاوت	 كانال	هاي	 داراي	 راديوتريگر	ها	 از	 بعضي	
هستند	كه	از	اختالل	همزمان		چند	راديوتريگر،		در	فضای	
و	 درگيرنده	 بايد	 كانال	ها	 اين	 مي	كنند.	 جلوگيري	 استوديو	

فرستنده	راديوتريگر	يكسان	باشد	)تصوير139(.

از	چشم	الكترونيک	يا	سنسور	هاي	حساس	به	نوري	كه	بر	روي	
فالش	ها	قرار	گرفته	است،	براي	اتصال	بين	فالش	ها	استفاده	

مي	شود	)تصوير140(.

1-	بهتر	است	مهم	ترين	و	قوي	ترين	
منبع	نوری	را	براي	نور	اصلي	و	اتصال	
آن	به	دوربين	انتخاب	كنيد،	زيرا	نور	
در	 سنسور	 تحريک	 سبب	 آن	 قوي	

ديگر	فالش	ها	خواهد	شد.
2-	در	صورتي	كه	يک	يا	چند	فالش	
اندكي	 با	 همزمان	تخليه	نمي	شوند،	
جابجا	كردن	نورها،	سنسور	ها	را	در	

مسير	نور	اصلي	قرار	دهيد.

توجه

   تصویر139 

   تصویر140 
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عوامل تاثير گذار در پرتره

به	عكس	هاي	زير	نگاه	كنيد	)تصاوير141	تا144(.

   تصویر143    تصویر144 

   تصویر142    تصویر141 
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نوع	 و	 جزئيات	 به	 توجه	 تركيب	بندي،	 در	 تنوع	 كنيد	 دقت	
پديد	 سبب	 قبل	 صفحه	 عكس	هاي	 از	 يک	 هر	 نورپردازي	

آمدن	پرتره	هاي	زيبا	و	متفاوتي	شده	است.
بيان	هدف	 در	 لنز	 انتخاب	 كنيد.	 نگاه	 پرتره	شماره143	 به	

عكس،	نقش	به	سزايي	دارد.
در	 عكس،	 ديد	 زاويۀ	 انتخاب	 نوع	 	144 شمارة	 درعكس	

تأثيرگذاري	پرتره	موثر	بوده	است.
موضوع،	 روي	 بر	 نورپردازي	 با	 عكاس	 تأكيد	 	145 در	عكس	

پديدآورنده	تصويري	زيبا	و	متفاوت	شده	است.
در	 بصری	 عناصر	 تركيب	بندي	 به	 توجه	 و	 جزئيات	 در	 دقت	
لحاظ	 به	 پرتره	 شدن	 بهتر	 هر	چه	 به	 مي	تواند	 پرتره،	 يک	

زيبايي	شناسي	كمک	كند	)تصوير146(.

با	توجه	به	مطالب	فوق	آيا	مي	توانيد	عكس	هايي	را	از	طريق	فضاي	مجازي	و	...	جمع	آوري	كنيد	كه	در	
آن،	از	روش	هاي	نام	برده	شده	استفاده	هاي	مطلوبي	شده	باشد؟	عكس	ها	را	با	خود	به	كارگاه	بياوريد	و	

دربارة	آن	صحبت	كنيد.

فعالیت کارگاهی

   تصویر145    تصویر146
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نورپردازي

براي	شروع	نورپردازي،	نخست	بايد	جايگاه	و	نقش	هر	كدام	از	
نورها	را	كه	در	هنگام	نورپردازي	استفاده	مي	شوند		مشخص	

كنيد	)تصوير	147(.
اين	وظايف	عبارتند	از:	

نور	اصلي )Key Light(: نور	اصلی	وظيفه	روشن	كردن	موضوع	
را	برعهده	دارند	و	بيان	گر	هدف	ما	از	ثبت	پرتره	است.

نور	پركننده )Fill Light(:	نور	پركننده	برای	كمک	به	نور	اصلی	
و	پركردن	سايه	ها	استفاده	می	شود.

نور	پس	زمينه )Background Light(: اين	نور	برای	پركردن	
پس	زمينه	استفاده	می	شود.

نور	سر	)Head Light(: اين	نور	برای	روشن	كردن	سر	و	مو	در	
پرتره	استفاده	می	شود.

   تصویر147 

KEY LIGHT
CAMERA

FILL LIGHT

BACK GROUND
LIGHT 
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نورهاي پركاربرد در نورپردازي چهره

1- نور متقارن
صورت	 به	 نوری	 منبع	 دو	 شيوه،	 اين	 در	
مايل	به	چهره	فرد	تابيده	می	شود	و	هركدام	
از	نورها،	سايه	به	وجود	آمده	از	يكديگر	را	
خنثی	می	كنند	و	به	دليل	نبود	سايه،	چهره	
از	 می	كند.	 پيدا	 بعد	 بدون	 و	 تخت	 حالت	
اين	شيوه	در	عكاسی	پرسنلی	نيز	استفاده	

می	شود	)تصوير148(.

	با	توجه	به	شيوه	نورپردازی	تخت	عكس	هايی	از	هم	كالسی	های	خود	در	كارگاه	هنرستان	تهيه	كنيد.
فعالیت کارگاهی

   تصویر148 
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 )Split Lighting( 2- نور نیم کننده
در	اين	نوع	نورپردازی،	يک	جهت	چهره	به	وسيله	يک	منبع	نوری	روشن	

می	شود	و	سايه	ای	سمت	ديگر	چهره	تشكيل	می	شود	)تصوير149(

با	هماهنگي	هنرآموز	خود	نسبت	به	گرفتن	يک	پرتره	با	نورپردازي	نيم		كننده	اقدام	كنيد.
فعالیت کارگاهی

   تصویر149 
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)Butterfly Lighting( 3- نور پروانه اي
در	اين	نوع	نورپردازي،	يک	منبع	نور	از	پشت	
دوربين	عكاسی	به	صورت	مستقيم	با	ارتفاعی	
كه	سبب	پديد	آمدن	سايه	نوك	بينی	بر	روی	
پشت	لب	شود،	تنظيم	كنيد.	دقت	كنيد	كه	
سايه	بينی	نبايد	به	لب	ها	برسد	)تصوير150(.

با	انتخاب	چند	چهره	متفاوت،	اقدام	به	عكاسی	پرتره		با	نورپردازي	كنيد	و	نتيجه	را	به	كارگاه	بياوريد	و	
با	هم	مقايسه	كنيد.	نورپردازي	در	اين	افراد	در	چه	ارتفاعی	به	وجود	آمده	است؟

فعالیت کارگاهی

   تصویر150 

Butterfly LightingButterfly Lighting
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 )Loop Lighting( 4- نور حلقه اي
در	اين	نوع	نورپردازي،	يک	منبع	نوری	به	صورت	مايل	با	اندكی	
ارتفاع	نسبت	به	سر	مدل،	به	صورت	او	تابيده	می	شود	به	شكلی	كه	
سايه	نوك	بينی	به	سمت	مخالف	جهت	نور	متمايل	شود	و	تشكيل	

يک	دايره	كوچک	را	بدهد	)تصوير151(.

	-	با	استفاده	از	نور	سخت	و	نور	نرم	دو	پرتره	با	نورپردازي		حلقه	اي	تهيه	و	نتيجه	را	در	كالس	با	همديگر	
مقايسه	كنيد.

فعالیت کارگاهی

   تصویر151 



240

 )Rembrandt lighting( 5- نور رامبراند
نام	 همين	 به	 نقاشي	 توسط	 بار	 اولين	 كه	 نور	 اين	
معروف	ترين	 از	 يكي	 شد،	 استفاده	 كارهايش	 در	
از	يک	 نورپردازي	هاي	پرتره	است	كه	عبارت	است:	
نور	اُريب	با	ارتفاع	45	تا	70	درجه	كه	در	آن	به	غير	از	
روشن	شدن	نيمي	از	صورت،	مثلثي	از	نور	روي	گونۀ	

مخالف	جهت	نور	شكل	مي	گيرد	)تصوير152(.

دو	پرتره	با	نور	رامبراند		عكاسی	كنيد	كه	در	يكي	از	آن	ها	از	نور	نرم	و	در	ديگري	از	نور	سخت	به	عنوان	
نور	اصلي	استفاده	شده	باشد.

فعالیت کارگاهی

   تصویر152 
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)Broad lighting( 6- نورگسترده
در	اين	نورپردازي،	سر	مدل	اندكي	به	سمت	دوربين	
مي	چرخد	و	قسمت	بيشتري	از	چهره		در	مقابل	
نور	قرار	مي	گيرد	و	اين	نور	سبب	مي	شود	كه	چهره	

فرد	گسترده	تر	و		پرتر	ديده	شود	)تصوير153(.

	دو	مدل	با	صورت	هاي	كشيده	و	گرد	انتخاب	كنيد.	از	هر	دو	نفر	با	نور	گسترده	عكاسي	كنيد	و	نتيجه	
را		در	كارگاه	با	هم	مقايسه	كنيد.

فعالیت کارگاهی

   تصویر153 
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  )Short Lighting( 7- نور باریک
در	نورپردازي	باريک	برخالف	نور	گسترده،	
آن	قسمت	از	چهره	كه	به	سمت	دوربين	
چرخيده	است	)سمت	گسترده(	در	سايه	

قرار	مي	گيرد	)تصوير154(.

	از	يک	فرد	بوسيله	نور	گسترده	و	كوتاه	عكس	پرتره	تهيه	كنيد	و	نتيجه	را	در	كالس	با	هم	مقايسه	كنيد.
فعالیت کارگاهی

البته	الزم	به	ذكر	است	كه	برای	پركردن	سايه	ها	در	تمامی	شيوه	های	مختلف	نورپردازی	می	توانيد	از	
انعكاس	دهنده	يا	منابع	نوری	بسته	به	نياز	نوری	پرتره	خود	استفاده	كنيد.

توجه

   تصویر154 
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شروع به كار در استوديو

آيا	با	فضاي	يک	استوديو	آشنايي	داريد؟
اندازه	يک	استوديوي	استاندارد	براي	پرتره	چه	مقدار	است؟

اندازه	يک	استوديو	نسبت	به	شرايط	و	نوع	كاري	كه	در	آن	
انجام	مي	شود،	متفاوت	است.	بنابراين	استوديويي	كه	در	آن	

در	شكل	زير	طرح	يک	استوديوي	پرتره	و	محل	قرارگيري	ابزار	
موجود	در	استوديو	را	مي	بينيد	)تصوير157(.

A:	دوربين	عكاسی
B:	نورهای	استوديويی

C:	مدل
D:	پس	زمينه

عكاسي	پرتره	انجام	مي	شود	مي	تواند	در	ابعاد	كوچک،	متوسط	
يا	در	فضايي	بزرگ	طراحي	و	تجهيز	شود.	قباًل	با	اين	فضاي	
عكاسي	در	عكاسي	پرسنلي	آشنا	شده	و	با	ابزار	و	تجهيزات	

موجود	در	آن	كار	كرده	ايد	)تصاوير155	و	156(.

   تصویر155    تصویر156 

  تصویر157 
A: دوربین عکاسی
B: نورهای استودیویی
C: مدل
D: پس زمینه
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حالت دهي به مدل
در	حالت	دهي	به	مدل	به	دو	قسمت	سر	و	بدن	وي	بايد	توجه	كرد.	چهره	فرد	و	فرم	

بدن	او	دو	عامل	بسيار	مهم	در	تعيين	حالت	مدل	براي	عكاسي	پرتره	است.	
به	عكس	هاي	پرتره	نگاه	كنيد	)تصاوير158	تا	160(.

تنوع	حالت		مدل	ها	در	اين	عكس	ها	مي	تواند	به	بيان	متفاوت	
شخصيت،	احساسات	و	حتي	كاربرد	آن	ها	تأثير	بگذارد.

شامل	 عكاسي،	 دوربين	 به	 نسبت	 كادر	 در	 چهره	 قرارگيري	
موارد	زير	است.

1- تمام رخ:	چهره	روبه	روي	دوربين	)تصوير161(.
2- 7/8 رخ :	سر	به	گونه	اي	چرخيده	مي	شود	كه	در	كادر	

يكي	از	گوش	ها	نسبت	به	تمام	رخ	ديده	نمي	شود	)تصوير162(.
3- 3/4 رخ:	در	اين	حالت	يک	نيم	رخ	حد	فاصل	گونه	تا	بيني	

در	رخ	مقابل	ديده	مي	شود.		)تصوير163(.
4- نیم رخ:	در	اين	حالت	صرفاً	نيمي	از	صورت	در	كار	ديده	

مي	شود	)تصوير164(.

   تصویر158    تصویر159    تصویر160 

   تصویر164    تصویر163    تصویر162    تصویر161 
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مدل،	 به	 حالت	دهي	 نكات	 ديگر	 از	
توجه	به	چشم	ها	و	َسمِت	نگاه	مدل	
حد	 از	 بيش	 شدن	 مشخص	 است.	
سفيدي	چشم	از	مواردي	است	كه	در	
حالت	دادن	به	مدل	عكاسي	مناسب	

نيست	)تصاوير165	و	166(.

به	 موها،	 به	 خاصي	 نور	 اختصاص	
مي	كند	 كمک	 پرتره	 هدف	 بيان	

)تصاوير167	و	168(.

	از	يک	مدل	در	هر	چهار	حالت	مختلف	)تمام	رخ،	7/8	رخ،	3/4	رخ	و	نيم	رخ(	عكاسي	و	نتيجه	را	با	خود	
به	كالس	بياوريد.

فعالیت کارگاهی

حالت نامناسب چشم   تصویر165 

پرتره بدون نور مو   تصویر167 

حالت مناسب چشم   تصویر166 

پرتره با نور مو   تصویر168 
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به	حالت	سر	و	شانه	هم	بايد	توجه	ويژه	اي	داشت،	زياد	جلو	بودن	يا	عقب	بودن	سر،	
افتادگي	شانه	ها	يا	بيش	از	حد	باال	بودن	آن	ها	نيز	به	زيبايي	عكس	لطمه	مي	زند.

در	بيشتر	مواقع	وضعيت	عادي	افراد	با	اندكي	خالقيت	به	حالت	خوبي	براي	عكاسي	
تبديل	مي	شود.

وضعيت	دست	ها	با	توجه	به	نوع	شخصيت،	فرم	بدن	و	پيام	موجود	در	عكس	مي	تواند	
در	حالت	هاي	مختلفي	استفاده	شود	)تصاوير169	تا	172(.

  تصویر169 

  تصویر171 

  تصویر170 

  تصویر172 
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براي	انتقال	مفهوم	حالت	به	مدل	از	گفتن	فرم،	پرهيز	كنيد	و	سعي	كنيد	به	مدل	نشان	دهيد	كه	چگونه	
حالت	بگيرد.	براي	رسيدن	به	اين	وضعيت	مي	توانيم	هم	به	مدل	نمونه	عكس	نشان	دهيد	و	يا	حالتي	را	

كه	بايد	بگيرد	در	مقابل	او	اجرا	كنيد.

براي	شروع	به	كار	بهتر	است	كه	قبل	از	عكاسي،	نسبت	به	موضوع	و	كاربرد	پرتره	طرحي	از	محل	
قرارگيري	نورها،	حالت	مدل،	كادربندي	و	حتي	عناصري	كه	در	عكس	در	صورت	لزوم	استفاده	مي	كنيد	

آماده	كنيد.	الزم	به	ذكر	است	كه	اين	طرح	مي	تواند	با	خطوطي	بسيار	ساده	تهيه	شود.	

استفاده	از	طرح	هايي	از	اين	نوع	به	شما	كمک	مي	كنند	كه	در	زمان	عكاسي	هم	صرفه	جويي	كنيد	و	
هم	برنامه	اي	از	پيش	تعيين	شده	براي	حالت	دهي	به	مدل	و	نورپردازي	وی	داشته	باشيد.

توجه

توجه

عکاسی در حالت ژست دادن   تصویر173 

  تصویر175   تصویر174 
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تنظیم دوربین
به	ياد	داشته	باشيد	كه	هميشه	قبل	
گرفتن	 و	 نورپردازي	 به	 شروع	 از	
عكس،	دوربين	خود	را	چک	كنيد.	

نقش ISO در عکس پرتره
به	دليل	قابل	كنترل	بودن	نور	در	
هميشه	 كه	 است	 بهتر	 استوديو،	
عكاسي	 براي	 پايين	 ايزو	هاي	 از	
پرتره	استفاده	كنيد	اين	امر	سبب	
مي	شود	كه	تصوير	شما	از	كيفيت	
باشد	)تصاوير176	 داشته	 باالتری	

و	177(.

RAW استفاده از فرمت
اهميت	 و	 نقش	 به	 اينجا	 تا	
استفاده	از	فايلRAW	در	عكاسي	
پی	برده	ايد.	باز	هم	توصيه	مي	شود	
براي	بهتر	شدن	نتيجه	عكاسي	از	
فايل	RAW	استفاده	شود.	عكس		
را	با	فايل	RAW	ثبت	و	در	فضاي	
نرم	افزار	مثل	فتوشاپ	يا	اليت	روم	
ويرايش	الزم	را	بر	روي	آن	انجام	

دهيد	)تصاوير178	و	179(.

ایزو باال   تصویر176 

خروجی JPEG   تصویر178 

ایزو پایین   تصویر177 

خروجی RAW   تصویر179 
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WB تنظیم
استفاده	 اصلي	 نور	 عنوان	 به	 استوديويي	 فالش	هاي	 از	 عكاسي	 هنگام	 در	 اگر	

مي	كنيد،	بهتر	است	كه	WB را	روي	فالش	تنظيم	كنيد	)تصاوير180	و	181(.
البته	در	صورتي	كه	از	فايلRAW	استفاده	مي	كنيد،	تنظيم	WB	مي	تواند	بعد	از	

عمل	عكاسي	در	محيط	نرم	افزار	انجام	شود	)تصوير182(.

تنظیم فالش به عنوان وایت باالنس   تصویر180 

پرتره با فالش)سمت راست(
 پرتره بدون فالش)سمت چپ(   تصویر181 

   تصویر182 
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انتخاب لنز
انتخاب	لنز	در	عكاسي	پرتره،	به	كادري	كه	انتخاب	
مي	كنيد	بستگی	دارد.	ولي	عموماً	از	لنز	هاي	با	فاصله	
كانوني	بلند	و	نسبتاً	بلند	براي	عكاسي	پرتره	استفاده	
در	 اغراق	 عدم	 و	 تصوير	 جزئيات	 تفكيک	 مي	شود.	
پرسپكتيو	دليل	انتخاب	اين	نوع	لنز	ها	براي	عكاسي	
محيطی	 پرتره	 های	 عكس	 برای	 مي	باشد.	 پرتره	
استفاده	 كوتاه	تر	 كانونی	 فاصله	 با	 لنزهای	 از	 بيشتر	

می	شود	)تصاوير183	و184(.
البته	براي	شرايط	ويژه	و		پرتره	هاي	خالقانه	انتخاب	
فاصله	كانوني	لنز	با	عكاس	است	و	می	تواند	شامل	اين	

قواعد	و	قوانين	نباشد	)تصوير185(.

پرتره محیطی با لنز تله   تصویر183 

پرتره با لنز واید    تصویر184  پرتره با لنز تله   تصویر185 
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پرتره با لنز تله   تصویر186 
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پس	از	حالت	دهي	و	نورپردازي	مدل،	نوبت	به	عمل	نورسنجي	
ويژه	اي	 اهميت	 از	 عكاسي	 استوديوي	 در	 اين	عمل	 مي	رسد.	

برخوردار	است.	
براي	نورسنجي	در	استوديو،	اگر	از	نور	ممتد	استفاده	مي	كنيد،	
مي	توانيد	هم	از	نورسنج	دستي	و	هم	از	نورسنج	دوربين	عكاسي	

خود	استفاده	كنيد.	
چنانچه	اگر	از	نور	فالش	استوديويي	استفاده	مي	كنيد	نياز	به	

ابزاري	به	نام	فالش	متر	داريد.

نورسنج دستی و اجزاي آن: )تصاوير187	تا	189(

  تصویر187 

1-	كالهک	شيری
2-	صفحه	اطالعات

3-	حلقه	متحرك	برای	انتخاب	حالت	ها
4-	دكمه	روشن	و	خاموش

5-	دكمه	انتخاب	حالت	های	نورسنج
)ISO(حساسيت	6-
7-	دكمه	نورسنجی

   تصویر188 
نورسنج در حالت سنجش180 درجه 
برای چند منبع نوری همزمان

   تصویر189 
نورسنج در حالت سنجش نور
برای یک منبع نوری

1 7

3

2

6
4

5
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چگونگي کار با نورسنج دستی از طریق تصویر: )تصاوير190	تا	193(

اتصال نورسنج به فالش از راه سیم سینکرون: )تصاوير194	تا	196(

  تصویر190
سنجش نور ممتد

  تصویر191
سنجش ارزش نوری
)exposure value(

  تصویر192
سنجش نور فالش بدون 
دخالت سیم سینکرون

  تصویر193
سنجش نور فالش با اتصال 
سیم سینکرون

اتصال سیم سینکرون به نورسنج    تصویر195 اتصال سیم سینکرون به قالب    تصویر196 
 تصویر194 

سیم سینکرون و محل اتصال آن به نورسنج
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از	نورسنج	دستی	مي	توانيد	به	دو	روش1-	مستقيم	و	2-	انعكاسی،	براي	عمل	نورسنجي	استفاده	كنيم	)تصاوير197و198(.

نورسنجی با نورسنج دستی
با	توجه	به	شكل	هاي	زير	مي	توانيد	عمل	نورسنجی	را	انجام	دهيد	)تصاوير199	و200(.

با	توجه	به	شكل	هاي	باال	آيا	مي	توانيد	تفاوت	اين	دو	نوع	نورسنجي	را	بگوييد؟	............................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
در	كداميک	از	موارد	فوق	انعكاس	نور	محيط	بر	نورسنجي	تاثير	ندارد؟	.........................................................................................................

زير	نظر	هنرآموز	خود	از	هم	كالسي	هاي	خود	در	فضاي	
عكس	هاي	 از	 و	 كنيد.	 تهيه	 پرتره	 هنرستان	 استوديوي	

گرفته	شده	يک	آلبوم	تهيه	كنيد.

فعالیت کارگاهی

نورسنجی مستقیم   تصویر197 نورسنجی انعکاسی   تصویر198 

نورسنجی در فضای باز   تصویر199

نورسنجی در فضای بسته   تصویر200 
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گاهي	مي	توان	پرتره	ها	را	در	فضاي	غير	از	استوديو	و	در	فضاي	باز	گرفت.	به	نظر	شما	چه	تفاوت	هايي	بين	عكاسي	در	فضاي	بسته	
و	فضاي	باز	وجود	دارد؟	داليل	خود	را	يادداشت	كنيد:	.........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
از	ويژگی	های	عكاسي	در	فضاي	باز،	استفاده	از	نور	طبيعي	و	امكان	بهره	گيري	از	فضاي	طبيعي	بجاي	فضاي	بسته	استوديو	است.	

در	عكاسي	فضاي	باز،	نقش	پس	زمينه	ها	به	مراتب	اهميت	بيشتري	نسبت	به	عكاسي	در	استوديو	دارد	)تصاوير203و204(.

عكاسي پرتره در فضاي باز

به	تصاوير	زير	نگاه	كنيد	چه	مواردي	در	همۀ	آن	ها	مشترك	است؟

  تصویر203    تصویر204 

   تصویر201    تصویر202 
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امكان	استفاده	از	نورهاي	متنوع	طبيعي،	سبب	ايجاد	جلوه	اي	
ويژه	در	اينگونه	از	عكس	ها	مي	شود	)تصاوير205و206(.

مي	دانيد	كه	در	عكاسي	فضاي	باز،	امكان	نورپردازی	برای	
عكاس	محدودتر	می	شود.	كنترل	عكاس	بر	روي	فالش	هاي	
استوديويي،	به	عنوان	نور	اصلي	نسبت	به	نور	خورشيد،	در	
فضاي	باز	قابل	مقايسه	نيست.	از	همين	رو	عكاس	با	انتخاب	

فصل	و	زمان	مناسب	عكاسی،	آماده	انجام	كار	مي	شود
	)تصاوير207	تا	209(.

  تصویر205  تصویر206 

  تصویر207 

   تصویر209    تصویر208 

به	اين	نكته	توجه	داشته	باشيد	كه	در	هنگام	عكاسي	در	فضاي	باز،	استفاده	از	نورهاي	ماليم	و	سايه	هاي	نرم	صبح	
و	عصر	نسبت	به	نور	شديد	ظهر	با	سايه	هاي	شديد	توصيه	مي	شود	)تصاوير210	و	211(.

توجه
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باز،	اهميت	ويژه	ای	دارند.	 نيز	در	عكاسی	در	فضای	 فصل	ها	
نور	طبيعي	خورشيد	در	بعضي	از	فصل	ها	به	دليل	زاويه	تابش	
به	سمت	زمين،	ماليم	تر	)پاييز-	زمستان-	بهار(	و	در	بعضي	از	
فصل	ها،	عمودی	تر	)تابستان(	مي	تابد،	بنابراين	بايد	در	هنگام	

برنامه	ريزي	برای	عكاسی	در	فضاي	باز	مورد	توجه	قرارگيرند.

پرتره با نور مالیم   تصویر210 پرتره در نور شدید   تصویر211 

پرتره در تابستان   تصویر212 

پرتره در پاییز   تصویر213  پرتره در زمستان   تصویر214 
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»	هميشه	حق	با	مشتري	است.«،»	خدمت	به	مشتري	وظيفۀ	
ماست.«،	»	رضايت	مشتري	هدف	ماست.«	و	جمالتي	از	اين	

دست	را	شايد	زياد	شنيده	باشيد.
آيا	تاكنون	به	اين	جمالت	فكر	كرده	ايد؟	

وقتي	به	عنوان	يک	مشتري	اين	جمالت	را	مي	خوانيد،	چه	
تأثيري	در	شما	مي	گذارد؟

متوجه	 مي	دهيد،	 ارائه	 ديگران	 به	 را	 خدمتي	 كه	 زماني	 آيا	
مسئوليتي	كه	شامل	شما	در	قبال	مشتريان	مي	شود	هستيد؟
كداميک	از	روش	هاي	زير	در	ارتباط	با	مشتري،	سبب	رضايت	

او	مي	شود؟
امانت	داري،	احترام	 خوش		برخوردي،	منظم	بودن،	صداقت،	

به	حريم	شخصي	افراد.

آيا	شما	مي	توانيد	مواردي	را	به	روش	هاي	باال	اضافه	كنيد؟
............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................
روش	هاي	جلب	نظر	مشتري	تنها	در	عكاسي	»	پرتره«	كاربرد	
ندارد	بلكه	بهتر	است	در	همۀ	فعاليت	هاي	يک	عكاس	رعايت	
شوند؛	يک	ارتباط	مؤثر	در	فرايند	عكاسي	و	رعايت	قوانين	و	

قواعد	اين	شغل	از	ضروريات	ورود	به	محيط	حرفه	اي	است.

روش هاي ارتباط با مشتري در عكاسي پرتره

با	انتخاب	محل	های	مناسبی	مانند	پارك	يا	فضاهای	سبز	ديگر	در	شهر	خود،	پرتره	هايی	از	افراد	تهيه	و	
به	كالس	بياوريد.	در	پايان	كار	آلبومی	از	پرتره	های	خود	تهيه	كنيد.

فعالیت کارگاهی
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