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زاويه هاي دوربين در سينما
كنكاشي در رويكردهاي فلسفي نرم افزار
 19آگوست؛  28مرداد  . . .روز جهاني عكاسي
نورسنجي و فالشمتري صحيح و ارتباط آن با زون سيستم و عكاسي HDR
گزارش حضور در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای  25سال فعالیت مراکز علمی کاربردی

روشنفکر کسی است که یک حرف ساده را به شیوهای دشوار میگوید؛ هنرمند کسی است که یک
حرف دشوار را به شیوهای ساده میگوید.
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An intellectual is a man who says a simple thing in a difficult way; an artist is a
man who says a difficult thing in a simple way
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ماهنامه نگاه نو دانش

صاحب امتیاز  :مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران
هیأت تحریریه (به ترتيب حروف الفبا) :علي ابراهيمي ،زهرا صبوری ،محسن عليني،پوریا غالمی اسفیدواجانی ،کاوه فرزانه،
رامین کاکاوند ،سيما ويسي نژاد ،رعنا يغموري
سردبیر  :دکتر محسن علینی
مدیر داخلی ،طراح و گرافیست  :زهرا صبوری
عکس جلد  :رامین کاکاوند
عکاسان این شماره  :هادی غالمی ،محمد صادق صدری
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حکایت های کوتاه ...

صمیمانه با شما ...

به نام خالق زیبائی ها

سالم ...
نشریه دانشجوئی « نگاه نو دانش » در این شماره به هنر و بویژه هنرعکاسی پرداخته و عمده مطالب

آن به این حوزه اختصاص یافته است .بر این اساس در این مقدمه می کوشیم تعریفی از هنر-عکاسی و



عکاسی هنریارائه نمائیم و به رسالت هنر اشاره کنیم.

هنر بنا به تعریف ،مجموعه ای از آثار یا فرآیندهای ساخت انسان را در بر می گیرد که در جهت

اثرگذاری بر عواطف ،احساسات و هوش انسانی و یا به منظور انتقال یک معنا و مفهوم خلق می شوند.

همچنین می توان گفت هنر توان و مهارت خلق زیبائی است .هنر با آفرینندگی و خالقیت ارتباط
مستقیمی دارد.

هنر یکی از بارزترین جلوه های اسرارآمیز فرهنگ و تمدن انسانی است .در تاریخ فرهنگ و هنر

انسانیمعنای هنر با نوعی الهام و اشراق همراه بوده است .این دریافت از هنر در ادبیات فارسی و عرفانی

بویژه در زبان حافظ و موالنا تجلی بارزتری از خود به نمایش گذاشته است .از دیدگاه این دو اندیشمند
واالمقام عرفاننوعی علم ذوقی و هنری است و هنر نیز نوعی الهام و اشراق است و هنرمند نیز از ذوق


اشراقی بی بهرهنیست.

و اما عکاسی به معنی ثبت و ایجاد یک تصویر است .عکاسی دارای سه جنبه علمی ،صنعتی و هنری

است .به عنوان یک پدیده علمی متولد شد به شکل یک صنعت گسترش یافت و به عنوان هنر تثبیتگردید.
عکاسی هنری نوعی عکاسی است که هدف اصلی آن ابراز دیدگاههای خالق و الهام هنری عکاس میباشد.

عکاسی خالقانه (هنری) در مقایسه با عکاسی خبری و اجتماعی یک چیدمان ترکیب بندی انتخاب فضا با

دیدی خاص و یک خلق هنرمندانه با ابزار عکاسی است.



حکایت هنری
پادشاهی بود که فقط یک چشم و یک پا داشت .پادشاه
به تمام نقاشان قلمرو خود دستور داد تا یک پرتره زیبا
از او نقاشی کنند .اما هیچکدام نتوانستند؛ آنان چگونه
میتوانستند با وجود نقص در یک چشم و یک پای پادشاه،
نقاشی زیبایی از او بکشند؟
سرانجام یکی از نقاشان گفت که میتواند این کار را
انجام دهد و یک تصویر کالسیک از پادشاه نقاشی کرد.
نقاشی او فوقالعاده بود و همه را غافلگیر کرد .او شاه را در
حالتی نقاشی کرد که یک شکار را مورد هدف قرار داده بود؛
نشانهگیری با یک چشم بسته و یک پای خم شده.
چرا ما نتوانیم از دیگران چنین تصاویری نقاشی کنیم؛
پنهان کردن نقاط ضعف و برجسته ساختن نقاط قوت آنان!



در این شماره از نشریه ،مجموعه دیدگاههای اساتید و دانشجویان رشته عکاسی در این زمینه به بحث

گذاشته شده و برخی از آثار این عزیزان نیز در معرض دید خوانندگان محترم قرار گرفته است  .امیدواریم
با همکاری سایر مدیران گروههای آموزشی و نیز اساتید مجرب مرکز بتوانیم در شماره های دیگر این
نشریه بهطور تخصصی به حوزه های دیگر و رشته های گوناگون موجود در این مجموعه بپردازیم.

با آرزوی موفقیت و بهروزی-محسن علینی
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معرفی مرکز 31
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر 31
تهران در راستای رسالت خود که همانا حرکت در
راستای سیاست های خود ،آگاه سازی اقشار مختلف
مردم ،توجه به نیاز مخاطبان آموزش عالی مهارتی،
تربیت تکنسین و کارشناسان زبده فرهنگی و دولتی
وغیر دولتی و بر اساس اصل  46قانون اساسی  ،از سال
 1381تأسیس شده است.
این مرکز از نظر ساختار سازمانی متشکل از بخش
های حوزه ریاست ،روابط عمومی ،مدیریت آموزشی،
مدیریت پژوهشی و فرهنگی ،خدمات آموزشی و امور
فارغ التحصیالن ،برنامه ریزی درسی و امور مدرسان،
بخش فناوری اطالعات ،اطالع رسانی و کتابخانه ،امور
مالی و حراست و نیز گروه های آموزشی مدیریت و
برنامه ریزی فرهنگی ،علوم ارتباطات اجتماعی،
مدیریت کسب و کار و کارآفرینی ،گردشگری ،علوم
تربیتی ،هنرهای تجسمی و زبان انگلیسی می باشد.
در حال حاضر در این مرکز ،تعداد  14نفر همکار،
اعم از متصدی تا سطوح عالی مدیریتی 7 ،نفر
متخصص گروه های آموزشی و نیز  95مدرس تخصصی
مشغول به فعالیت می باشند.

رشته های کاردانی حرفه ای:
تبليغات
بازاریابی
خبرنگاري
گردشگری
امور فرهنگي
روابط عمومي
عكاسي خبري
تکنولوژی آموزشی
مدیریت کسب و کار
هنرهاي تجسمي -گرافيك
هنرهاي تجسمي  -عکاسی
بازرگاني  -امور نمايشگاهي
مترجمی زبان  -آثار دیداری و شنیداری

تألیف کتب آموزشی و برنامه های درسی در واحد 31

مرکز  31تهران ،بیش از  31عنوان کتاب را بر
اساس سرفصل مصوب شورای برنامـه ریزی آموزشی
و درسی علمی کاربردی کشور با تألیف مدرسان مرکز
به چاپ رسانده است .همچنین این مرکز تا کنون 4
برنامه درسی در مقطع کارشناسی ناپیوسته با عناوین
تکنولوژی آموزش های فرهنگی و هنری ،مدیریت
اسناد و مدارک ،آموزش بزرگساالن و مترجمی خبر
را تدوین و در شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی
علمی کاربردی به تصویب
رسانده که هم اکنون در مراکز آموزشی کشور در
حال اجرا می باشد.

ماهنامه نگاه نو دانش

نشریه از بهمن ماه  1392زیر نظر واحد فرهنگی و
پژوهش مرکز  31منتشر می گردد .نشریه نگاه نو دانش
شامل مقاالت و مطالب پژوهشی ،فرهنگی ،هنری،
ورزشی ،علمی و  ...بوده و با همکاری انجمــــن
های علمی ،مدیران گروه ها  ،اساتید و دانشجویان به
صورت ماهنامه منتشر می گردد.
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رشته های كارشناسي حرفه ای:
آموزش بزرگساالن
مدیریت گردشگری
مدیریت اسناد و مدارک
مدیریت تبلیغات تجاری
مدیریت تبلیغات فرهنگی
روابط عمومی  -الکترونیک
مدیریت امور فرهنگی  -امور همایش ها
مدیریت امور فرهنگی  -برنامه ریزی فرهنگی

روابط عمومی  -رفتار اجتماعی و افکار سنجی

این مرکز انتشار فصلنامه تخصصی علمی ،پژوهشی
و ترویجی کارآفرینی فرهنگی با محوریت تجاری
سازی تولیدات فرهنگی هنری را با مجوز وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیز وزارت علوم تحقیقات
در سال  1396در دست اقدام دارد.
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هرن عکاسی

رامین کاکاوند

نورسنجی تنها يك پارامتر معمولي و بي اهميت در عكاسي
نيست كه آن را به عهدهي دوربين بگذاريم ،بلكه بايد به موازات
تمام مهارتهاي عكاسي آموخته شده و به بهترين نحو آن را
مورد استفاده قرار دهيم .در کل بر اساس اهميت و موقعيت
سوژه ،دو روش كلي براياندازهگيري نور وجود دارد:
 .1نورسنجی مستقيم
 . 2نورسنجی انعكاسي
برای توضیحات بیشتر مراجعه کنید به جلد اول کتاب
نورپردازی حرفه ای در عکاسی ،صفحه .64
طريقهي عملكرد نورسنجها:
در حد فاصل ميان مشكي و سفيد ،رنگ ميانهي خاكستري
(18درصد) وجود دارد .اين قسمت در زون سيستم آنسل آدامز
به زون  5نامگذاري شده است( .در صفحه بعد به توضیح زون
سیستم پرداخته ایم) .از آن جا كه تمام نورسنجها بر اساس رنگ
خاكستري 18درصد نورسنجي ميكنند حائز اهميت است .در
عكاسي رنگي اين رنگ خاكستري ميتواند هر رنگي از طيف نور
مرئي (كه به ميزان رنگ خاكستري 18درصد نور را منعكس
ميكند) باشد.
اين رنگ خاكستري 18درصد ميتواند هر موضوعي و با
هر رنگي باشد ،مانند شلوار جين آبي يا برگ سبز و يا ديواری
آجري .در نورسنجی انعکاسی ،نورسنج بر اساس رنگ اشياي
نورسنجي نميكند بلكه تنها بر اساس ميزان نوري كه از آن
ها بازتاب ميشوند ،نورسنجي ميكند .پس اگر جسمي با رنگ
مايهي خاكستري را نورسنجي كنيد ،اشياي تيره در عكس تيره
و اشياي روشن در عكس به همان روشني واقعي خود خواهند
بود.
در عكاسي آنالوگ اگر نورسنجي انعکاسی به طور صحيح
و بر اساس کارت خاكستري انجام شود ،دوربين دقيقاً همان
ميزان روشنايي را ثبت خواهد كرد كه با چشم خود آن صحنه
را در واقعيت مشاهده ميكنيد .اما اگر از دوربينهاي ديجيتال
استفاده ميكنيد ،وضع کمی فرق ميكند .در اين حالت به
جاي آنكه از كارت خاكستري نورسنجي انعكاسي كنيد ،بايد در
همان شرايطي كه سوژه قرار دارد ،از كارتخاكستري 18درصد
نورسنجی کرده و عكس بگيريد ،سپس در هيستوگرام دوربين
بررسي كنيد كه آيا نمودار كارت خاكستري در وسطهيستوگرام
قرار دارد يا نه؛ اگر نبود ميزان نوردهي را كم يا بيشتر كنيد
تا خطوط در وسط هيستوگرام قرار بگيرد (مطابق تصوير زیر).
سپس با اعداد سرعت و ديافراگمي كه موجب شد نمودار در
وسط هيستوگرام قرار بگيرد ،عكاسي كنيد.
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 نورسنجهاي تعبيه شده در دوربين در اغلب موارد نورسنجي
دقيق و صحيحي را ارائه نميكنند مضافاً به داليل ذيل عكاسان
حرفهاينورسنجي دستي را بر نورسنجي دوربين ترجيح ميدهند:
 .1نورسنجهاي دستي بسيار دقيق عمل ميكنند .نورسنجهاي
ديجيتالي حرفه اي قابليت نورسنجي تا  1/10استاپ را دارند و اين
مزيت هنگامعكاسي با فرمت  JPEGكه دامنه دینامیکی كمتري
نسبت به فرمت  RAWدارند ،محسوستر است.
 .2دليل ديگر اين كه به وسيلهي نورسنج دستي ميتوان هر
قسمت از تصوير را جداگانه نورسنجي كرده و نسبت به صحت
نورسنجي ترديدي نداشته باشيم .همچنین برای کسب نتیجه
بهتر می توانیم از سیستم معدل گیری در نورسنج های Kenko
استفاده نماییم.
 .3مهمتر از همه اين كه تمام نورسنجهاي تعبيه شده در
دوربين ،نورسنجي را با روش انعكاسي اندازه گيري مي كنند و
نميتوانندفالش متري و يا نورسنجي مستقيم را كه صحيح ترين
روش نورسنجي است ،انجام دهند.
نورسنجهای انعکاسی نميدانند كه بايد اجسام سياه را سياه و
اشياي سفيد را سفيد نورسنجي كنند و همه را طوري نورسنجي
ميكنند كه در تصوير به رنگ خاكستري نمايان شوند .به عبارت
ديگر اطالعات نورسنجي از اشياي سفيد و يا سياه را تنها براي
توليد رنگ خاكستري ،نورسنجي ميكنند .لذا نورسنجهاي
انعكاسي قابليت نورسنجي صحيح را  -هنگامي كه كل تصوير
خيلي تيره يا خيلي روشن است  -ندارند .اين مشكل در هنگام
عكاسي از برف بيشتر خود را نشان مي دهد .براي جلوگيري از
خاكستري شدن برف در عكس و كم نوردهي شدن آن بايد يك
و نيم استاپ به اعداد نورسنجي شدهي نرمال توسط دوربين يا
نورسنجي انعكاسي اضافه كنيد .اما اين روش هميشه پاسخ گو
نيست .عکس این قضیه هنگام عکاسی از اشیای سیاه صادق است.
در اینحالت بهترین روش نورسنجی ،نورسنجی به روش مستقیم
است .نورسنجي مستقيم اندازه گيري منبع نور اصلي است كه
سوژه رابراي ما روشن ميكند .يكي از مزاياي استفاده از نورسنجي
مستقیم اين است كه هرگز تحت تأثير سوژه و اطراف سوژه قرار
نميگيرد.
بر خالف نورسنجي انعكاسي ،نقاط نوراني ،تاريك و سايه
روشنها تأثيري در ميزان نورسنجي ندارند و ديگر نگران پيدا


 استفاده از اسپاتمتر زماني الزم است كه سوژه در كنار ساير
اشيا با روشناييهاي مختلف حضور دارد اما اين اشيا ،نورسنجي
سوژهي اصلي را تحت تأثير قرار ميدهند .در اين حالت اسپات
متر را فقط روي سوژه تنظيم كرده و سپس نورسنجيميكنيم.
مث ً
ال اگر قرار است از سقف يك عمارت -كه روي آن نقوش زيبايي
نقاشي شده است  -عكاسي كنيد ،ممكن است پنجرههايموجود
در كادر ،نورسنجي شما را تحت تأثير قرار دهد و موجب اشتباه
نورسنج دوربين شود زيرا نورسنج دوربينهاي معمولي از نقاط
روشن و تيرهي تصوير نورسنجي ميكنند .نورسنجي جزء الينفك
عكاسي حرفه اي به شمار مي آيد.
بدون نور قطعاً تصويري نيست .در اين راستا به منظور ياري
رساندن به عكاسان ،شركت  Kenkoاقدام به طراحي و ساخت
نورسنج هاي  1100و KFM-2200نموده است .با نورسنجي
توسط اين ابزارها كليه اطالعات ضروري مورد نياز را براي خلق
يك تصوير ايده آل ارائه مي كنند .طراحي ارگونوميك و خوش
دست اين نورسنج ها باعث مي شود كار با آن ها بسيار راحت
و سريع باشد .مي توانيد سرعت شاتر نورسنج  100-KFM 1را
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هرن عکاسی

نورسنجي و فالشمتري صحيح و
ارتباط آن با زون سيستم و عكاسي HDR

كردن جسمي با رنگ مايهي خاكستري نخواهيد بود تا بر اساس
آن نورسنجي كنيد .پس اين نوع نورسنجي بهترين نورسنجي
راهنگام عكاسي از اشياي سفيد و يا سياه ارائه ميدهد .در
نورسنجي مستقيم يك كالهك سفيد در جلوي سنسور نورسنجي
وجود دارد وهنگام نورسنجي بايد اين كالهك مستقيماً به طرف
دوربين گرفته شود .در اين حالت است كه نور با همان زاويهاي كه
به سوژه برخورد خواهد كرد به كالهك نيز برخورد ميكند مثال
اگر شخص از كنار ،نورپردازي شده باشد تنها نصف كالهك هم
بايد توسطمنبع نور با همان زاويهي تابش روشن شود تا به همان
روشن سوژه ،در سطح كالهك نيز براي نورسنجي
ميزان ،سايه
ِ
ً
سايه روشن ايجاد كند .پس اگر دقيقا جهت كالهك را به سمت
دوربين بگيريد و نورسنجي كنيد به طور كام ً
ال صحيح نورسنجي
مستقيمكردهايد .در نتيجه ،نورسنجي يك جسم سفيد با زمينهي
سفيد با روش نورسنجي مستقيم به مراتب دقيقتر و راحتتر از
استفاده ازنورسنجي انعكاسي است .براي درك اهميت نورسنجي
نرمال ارائه مثال زير كافي است .تصوير اول از كادر روبرو ،عكسي
بود كهنورسنجي آن تنها يك استاپ بيش از حد نرمال بود .سپس
اين عكس را در كامپيوتر اصالح نوردهي كرديم اما مشاهده مي
كنيد كه كنتراست تصوير به طرز غير قابل قبولي افزايش يافته،
رنگ سوژه كام ً
ال غير واقعي است و جزئيات الزم در پارچه سفيد و
مشكي را كام ً
ال ازدست داده ايم.

تصوير وسط ،عكسي است كه نورسنجي آن نرمال است.
مشاهده مي كنيد كه هم پارچه سفيد و هم پارچه مشكي داراي
بافت و جزئيات كافياست.
مقادير نشان داده شده براي مربع هاي مشكي و سفيد كالرچرت
در كامپيوتر هم دقيقاً همان مقادير نرمال مي باشد و رنگ ها نيز
واقعي و طبيعياست.
همچنين عكس از نظر كنتراست در وضعيت كامال مطلوبي
قرار دارد.
تصوير پائین ،عكسي با نورسنجي  2استاپ كمتر از حد نرمال
بوده است كه در كامپيوتر اصالح نوردهي شده است و به ظاهر
نرمال گرديدهاست .مالحظه مي كنيد كه كنتراست تصوير به حد
غير قابل قبولي پايين است ،پارچه مشكي داراي نويز و پارازيت
هاي تصوير شده و رنگسوژه كامال تغيير كرده است.
مشکل دیگری هم در مورد نورسنجي از غروب و طلوع
خورشيد به وجود می آید .از آن جا كه نورسنجهاي دستي مستقيم
تنها نوري را كه روي كالهك نیم کره آن ها ميافتد ،نورسنجي
ميكنند ،لذا براي نورسنجي طلوع و غروب و ابر و آسمان مناسب
نيستند .زيرا اگر آن ها را به طرف آسمان بگيريد نوري را كه به
زمين ميتابد نورسنجي ميكنند و در اصل زمين را نورسنجي
كردهاند ،نه آسمان را .هم چنين نورسنجهاي مستقيم براي
نورسنجي تئاتر و كنسرت ،اگر عكاس در ميان حضار و تماشاچيان
نشسته باشد مناسب نيست .فقط در صورتي ميتوانيد ازنورسنجي
مستقيم استفاده كنيد كه در كنار شخص اجرا كننده نورسنجي
كنيد .بهترين روش براي نورسنجي در چنين شرايطي استفاده از
روش اسپات متری است .اسپاتمترهاي دستي براي نورسنجي با
زاويهي باريكي استفاده ميشوند .اسپاتمترها مثل نورسنجها به
روش انعكاسي و براساس کارت خاكستري نورسنجي ميكنند.
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از 1 /8000تا  30دقيقه تعيين كنيد .حتي مي توانيد پس از
نورسنجي نيز سرعت شاتر را تغيير دهيد ،در اين حالتنورسنج
به طور اتوماتيك براساس قانون رسيپروسيته ديافراگم متناسب
را به شما نشان مي دهد .همچنين اين دستگاه قابليت تنظيم
روي حالت  Cineرا داشته كه نورسنجي را از  8تا  125فريم در
ثانيه براي مصارف سينمايي نشان مي دهد.هنگام نورسنجي در
شرايط تلفيق نور فالش و نور محيط ،اين نورسنج ها هم زمان
مي توانند نور فالش و نور محيط را اندازه بگيرند و نسبت وجود
نور فالش در نورسنجي را توسط دايره ايكه به  4قسمت تقسيم
شده است در صفحه  LCDنشان دهند .هر يك از اين  4قسمت
نشان دهنده  25درصد از كل نور مي باشند يعني اگر 3قسمت
از دايره اي كه در تصوير مشاهده مي كنيد مشكي باشد ،نشان
دهنده اين است كه نسبت نور فالش به نور محيط  75به 25
درصد استحتي بعد از نورسنجي ،سرعت شاتر مي تواند تغيير
كند و با تغيير سرعت شاتر ،نورسنج به صورت اتوماتيك و بدون
نياز به نورسنجي مجددنسبت نور محيط به نور فالش را محاسبه
مي كند .اين دايره به شما كمك مي كند تا هر دو منبع نوري را
براي بهتر كردن نتيجه به حد تعادلبرسانيد .بنابراين شما مي
توانيد با تنظيم و تعديل دقيق ميزان و نسبت نورها ،بهترين
تصوير ممكن را به دست آوريد.
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همچنین نورسنج هاي  Kenkoمي توانند ميانگين كل
نورسنجي هايي را كه در حافظه ذخيره كرده ايد ،محاسبه كند.
اين روش باعث مي شود تا جزئيات بيشتري در قسمت سايه
ها و همچنين نقاط روشن تصوير ثبت شود .بدين ترتيب كه
نورسنج هاي  Kenkoداراي چند حافظه مجزا براي ذخيره
اطالعات نورسنجي مي باشد و مي تواند هم زمان اطالعات از
قبل ذخيره شده و اطالعات جديد را در شاخص ومقياس خطي
آنالوگ نشان دهد .با استفاده از اطالعات ذخيره شده در حافظه،
شما مي توانيد به راحتي ميزان كنتراست و دامنه خاكستري
و نسبت هاي نور پردازي در سوژه را مورد بررسي قرار دهيد.
جالب توجه اينكه نورسنج هاي  Kenkoعملكرد كامال متفاوتي
را ارائه كردهاست و آن نشان دادن اختالف روشنايي ميان نسبت
هاي نورپردازي و همچنين ايجاد يكنواختي در روشنايي هنگام
عكاسي پرتره ،تبليغاتي و  ...است .بررسي ميزان يكنواختي
در صحنه مسئله بي اهميتي نيست كه بتوان به سادگي از
آن گذشت .بدين منظور كافي است ابتدا سوژه را نورسنجي
كنيد سپس دكمه S/A/Hرا فشار دهيد و در ساير نقاط صحنه
نورسنجي كنيد .در انتها نورسنج اختالف در روشنايي را به
صورت  +/-EVنشان مي دهد .نورسنج 2200-KFM مي تواند
به طور هم زمان اطالعات نورسنجي مستقيم و اسپات متري
را نشان دهد .دستگاه نورسنج 2200-KFM اين امكان را به
شما مي دهد تا نور هر قسمت از صحنه را بررسي و سپس
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تاييد كنيد.
معموالً ،اغلب عكاسان هنگام نور سنجي ،به تجربيات و مهارت
هاي خود تكيه مي كنند .اما نورسنج هاي  Kenkoمي توانند
صرف وقت وانرژي در اين مرحله از عكاسي را براي عكاس حذف
كرده و با نشان دادن كليه اطالعات ضروري در صفحه ،LCD
بهترين نورسنجي راحتي براي تصاوير خاص ارائه كند.
با مشاهده شاخص  Latitudeشما مي توانيد با باال و پايين
آوردن ميزان نور ،تصوير قابل قبول و با كيفيتي تهيه كنيد .استفاده
از اين روش درهر دو نوع دوربين آنالوگ و ديجيتال به يك اندازه
داراي اهميت مي باشد .در هنگام عكاسي ،دوربين ديجيتال خود
را در فرمت  Rawقراردهيد تا وسيع ترين محدوده ديناميكي را
در اختيار داشته باشيد .حس گر بعضي از دوربين هاي ديجيتال
 SLRداراي محدوده ديناميكي در حدود +/-2استاپ مي باشند
كه در اين حالت بسيار شبيه عكاسي با دوربين هاي آنالوگ مي
باشند .با انتخاب تكمه  Latitudeميتوانيد به راحتي تفاوت در
ميزان و نسبت نور ميان قسمت هاي بسيار روشن و تاريك تصوير
را شناسايي كرده و اطالعات درست و دقيقي در نحوه نورپردازي
صحنه به دست آوريد .لذا توصيه مي شود قبل از نورسنجي از
ميزان محدوده ديناميكي دوربين خود با مطالعه دفترچهراهنماي
آن مطلع شويد.عملكرد سيستم  Latitudeبه گونه اي است
كه محدوده ديناميكي در فيلم عكاسي يا حسگر را نشان مي
دهد .معموالً ،زماني كه سوژه اصلي تصوير همراه با نواحي بسيار
روشن و تاريك در يك عكس چاپ مي شود ،نقاط روشن با رنگ
سفيد و نواحي تاريك با رنگ سياه نمايان مي شوند .اين پديده
زماني اتفاق مي افتد كه كنتراست بين نواحي روشن و تاريك
فراتر از محدوده ديناميكي برود.فيلم هاي سياه و سفيد محدوده
ديناميكي در حدود  5استاپ ايجاد مي كنند .چنانچه ميزان
اختالف در روشنايي صحنه فراتر از  5استاپ باشد،مناطق روشن
و تاريك تصوير هنگام چاپ ،به ترتيب توسط رنگ هاي سياه و
سفيد نشان داده مي شوند.
 فالشمتري:
هنگام استفاده از فالش ،بسته به شرايط مي توانيد حالت
بدون سيم ( )non-cordيا با سيم ( )cordرا انتخاب كنيد.
براي تنظيم حالت با سيم،شما مي توانيد سيم فالش سنكرون را
به نورسنج وصل كرده و سپس به راحتي با فشار يك تكمه كه
در كنار نورسنج تعبيه شده استفالشمتري كنيد .در حالت بدون
سيم ،با فشار همان تكمه ،فالشمتر به حالت آماده باش در مي آيد
و هر زمان كه فالش را تخليه كنيد،فالشمتري مي نمايد.

تطبیق زون سيستم  Zone System)( انسل آدامز با
محدوده دینامیکی (Dynamic Range) در دوربین های
دیجیتال
عكاسي ديجيتال امكانات فراواني را براي اصالح تصاوير گرفته
شده در اختيار عكاس قرار مي دهد و اين همان چيزي است كه
انسل آدامزهمواره آرزويش را داشت .وقتي نام انسل آدامز را مي
شنويم ناخودآگاه زون سيستم او در ذهن يادآور مي شود .در اين
جا كوشش شده است تا زون سيستم انسل آدامز -آنگونه كه با
دوربين ديجيتال منطبق مي شود  -شرح داده شود .امروزه با
كمك فتوشاپ نياز به تست پله ايو تست نواري مختلف به كلي
مرتفع مي شود.
انسل آدامز صحنه را به  10قسمت تقسيم مي كند كه اين
تقسيم بندي ها به همراه مقادير ديجيتالي آن با استفاده از نرم
افزار فتوشاپ از صفر تا  255می باشد .ناحيه  5معادل  128كه

همان كارت خاكستري 18درصد است كه كليه نورسنج ها بر
اساس آن تنظيم شده و كار مي كنند .همچننين مي توانيد
اين مقادير را با استفاده از ابزار قطره چكان اندازه گيري كنيد.
با استفاده از زون سيستم انسل آدامز شما به راحتي مي توانيد
حتي در مشكل ترين شرايط نوري همچون ضد نور نورسنجي
صحيحي را انجام دهيد .نورسنج دوربين شما براي انجام بهترين
نورسنجي بر اساس معدلگيري طراحي شده است اما در شرايط
خاص مث ً
ال آن هنگام كه صحنه داراي تركيبي از رنگ سفيد
يا سياه مطلق است از انجام نورسنجي صحيح عاجز مي باشد
و اين همان لحظه اي است كه استفاده از روش زون سيستم
انسل آدامز به شما كمك مي كند هر چند كه براي فيلم هاي
قطع بزرگ طراحي شده است ولي در عكاسي ديجيتال هم مفيد
فايده است.
مضافاً اينكه استفاده از اين روش براي عكاسي  HDRو تعيين
دقيق تعداد شات هاي براكتينگ و ارزيابي محدوده ديناميكي
تصوير كمك بسيار زيادي محسوب مي شود .در نورپردازي نيز
محاسبه نسبت هاي منابع نور و لزوم استفاده از فالش سايه پر
كن توسط زون سيستم دقيق تراست .فاصله ميان هر زون ،يك
استاپ است .در عكاسی ديجيتال آن چه كاربرد دارد ناحيه 3
تا  7است و مازاد آن چنانچه مشكلي باشد داخل در زون  3و
چنانچه سفيد باشد داخل در زون  7قرار مي گيرد.

پس براي نورسنجي صحيح بايستي با كارت خاكستري 18درصد
نورسنجي نمايد.
در عكاسي پرتره رنگ پوست صورت بسته به نژاد سوژه كه
معموالً در ناحيه  4تا  6قرار دارد .اما پوستي كه نه تيره است و نه
روشن در ناحيه 5جاي دارد.
هرچند عكاسي از فردي با پوست روشن و لحاظ كردن یک
استاپ به لحاظ روشني بيش از حد نرمال آن باعث تاريك تر شدن
لباس ،سايههاي داخل دهان و زير گردن مي شود اما به هر حال
هدف ما تامين رنگ صحيح پوست سوژه است و رنگ لباس تنها
قسمت كم اهميتي ازتصوير ما را تشكيل خواهد داد.
عکاسیHDR :
هنگامي كه صحنه اي متشكل از نقاط بسيار روشن و بسيار
تيره است به اين معني است كه داراي محدوده ديناميكي گسترده
اي است و امكانپذير نخواهد بود كليه جزئيات تصوير را در عكس
داشته باشيم؛ به هر حال قسمت هايي از تصویر فدا خواهد شد.
پس بايد ابتدا از قسمتروشن تصوير نورسنجي كنيد و آن را در
ناحيه  VIIقرار دهيد .سپس با اين اعداد نورسنجي كادر تركيب
بندي كرده و عكس بگيريد .با دو یاسه عکس با اختالف روشنایی
معادل یک استاپ در سرعت شاتر به راحتی می توانید در نرم افزار
Adobe Photoshop و یا  Photomatixتصاویر گرفته شده
را با تکنیک  HDRارائه نمایید.
تعیین دقیق تراز سفیدی(White Balance):
کاربرد مهم دیگر کارت خاکستری ،امکان تعیین دقیق تراز
سفیدی دوربین دیجیتال است .با استفاده از این کارت می توانید
مرجع دقیقی برای تنظیم تراز سفیدی به دوربین معرفی کنید.
طراحی و ساخت این کارت به گونه ای است که در شرایط نوری
مختلف ،دقیق عمل کرده و همیشه به عنوان یک مرجع خنثی
برای تنظیم دقیق تراز سفیدی بهترین نتیجه را ارائه می کند .به
کمک این ابزار عکس های شما رنگ و لعابی خواهند داشت که
همیشه آرزو داشتید .این عمل به دو روش ممکن است:
 -1تنظیم تراز سفیدی با دوربین و قبل از عکاسی از طریق
گزینه  Custom White Balanceدوربین کانن و یا PRE
در نیکون
 -2تنظیم تراز سفیدی در صفحه  RAWبه وسیله کلیک
کردن با ابزارWhite Balance Tool روی كارت خاکستری.

سبز چمنی ،قرمز ،آبي آسمان ،خاكستري 18درصد در
محدوده پنج قرار دارند .موضوعاتي با رنگ هاي تيره تر همچون
تنه درختان در محدوده  4قرار دارد .در رنگ هاي تيره تر
از آن همچون سايه ها ،ذغال و كفش مشكي با هم به موارد
فوق ،چنانچه قرار باشد از صحنه اي عكاسي كنيد كه محدوده
ديناميكي آن بيش از يك استاپ باشد مجبور خواهيد بود كه
يا نقاط روشن يا نقاط تيره تصوير را فداي آن يكي كنيد .به
هر حال مراقب نقاط بسيار روشن باشيد .زيرا تصويري كه در
آن نقاط روشن وجود دارد انگار چيزي كم دارد در حالي كه
عكاسان حرفه ايمعموالً نقاط تيره تصوير را از اين حيث ترجيح
مي دهند و گاهي تعمدا ً از آن در تصوير استفاده مي كنند.
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کنکاشی در رویکردهای فلسفی نرم افزار

کاوه فرزانه
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جهان با آنچه که در درونش جاری است را ،چگونه بشناسیم
؟ جهانی که رازواره هایش ،بی حد و حصرند و پی از پی هم
می آیند و در یک زایش بی انتها ،نوزایشی دائمی را رقم می زنند .
شاید اکنون با این مقدمه بسیار کوتاه بتوان گفت که ،هنر ،همین
نوزایش است  .به تعبیری می توان هنر را ،تغییر و باز تغییر نامید .
با این نوع نگرش ،حجم جهان و هنر ،یکی می شوند و نوع نگرش
آدمیان به هستی ،رنگ و نوری دیگر می یابد .
از سوی دیگر ،هنر ،با دیدن همراه است  .هنر ،نگریستن
خوب را طلب می کند و سپس اندیشه در مسیر دگردیسی و
آگاهی ،حلقه های اتصالی را شکل می دهند و قوام می بخشند .
به هر حال ،هنر ،اندرون را ،آن خمیر مایه هستی را ،به رقص در
می آورد ،تا در رقصارقصی مخملین ،جهان برای اندیشه خردورز
آدمی ،مفهوم یابد و هویت پیدا کند .
آموزش و یادگیری در عرصه عملگری در هنر ،رکن اساسی
است  .چه بسا ،بدون آن ،این دگردیسی ،هیچ گاه رخ نمی دهد و
از سوی دیگر در این پهندشت وسیع که دنیا می نامیمش ،رسیدن
به چنین فضایی و قرار گرفتن در چنین اتمسفری ،نگریستن به
ذات وجودی هنر را از کنشگران خود طلب می کند .
خویشتن خویش آدمی ،عملگراست و عمل او ،جهان را شکل
می دهد  .آدمیان در طول سالهای زیست خود در این بیکرانه،
روشهای گوناگونی را برای این فرآیند که برشمرده شد ،اتخاذ
می کنند و متناسب با مختصات مکانی و از آن مهم تر ،همنوا با
زمان و مختصات وابسته بدان ،عمل می نمایند .
بی شک نفهمیدن پتانسیل های نهفته در ظرف زمانی،
تحجری را بدنبال خواهد داشت که در نهایت و در بهترین
حالتش ،نوعی خود شیفتگی را (نارسیسیم) ،آن ِ روح بی قرار
آدمی می نماید  .به تعبیری دیگر نفهمیدن و بد فهمیدن در یک
جبهه و طرف این معادله قرار می گیرند  .دانش آدمی و دید هنری
او ،بر اساس همین کشف و شهود از اشیاء و پدیده هاست که
شکلی واقعی و رخنمونی حقیقی را پدید می آورد .از سوی دیگر
برای رسیدن و قرار گرفتن به این کشف و شهود و قرار گرفتن
پیوسته و ارزشی در چنین مسیری  ،ناگزیر از عبور از مراحلی
هستیم که همه آنها در زیر مجموعه فلسفه ،به معنای کاربردی _
ارزشی _ مفهومی آن قرار می گیرند .
امروزه شاهد هستیم دامنه و کاربرد مفهوم فلسفه با توجه به
حجم ایسم های گوناگون و چه بسا بسیار جدید زودگذر و بسیار
مقطعی و کم عمر ،درون چه داالن های تو در تویی (البیرنت هایی
) افتاده است .
از سویی  ،هماره بین دو واژه سنت و مدرنیته  ،نوعی پیچیدگی
مبحث را شاهد بوده و هستیم  .گروندگان به دو سوی این بازه
بسیار فراخ ،هر کدام توجیه های خود را دارند .نمی توان و نباید از
کنار فرهنگ و مفاهیم آن بی تفاوت رد شد .بایستی بدانیم جهان،
ناپیوسته نیست .طبق اصل بقای ماده و انرژی ،این تبدیل و تغییر
و دگردیسی ،با ذات وجودی جهان ،همبسته است  .بین سنت و
مدرنیته ،جنگی وجود ندارد و اگر درست تر بنگریم ،این دو ،یک
مفهوم اند  .اما در دو سو  .چرا که حرکت ،لزوماً به دونقطه نیاز دارد .
ذهن های نابخرد و ناآگاه در پی بوجود آمدن و آوردن این
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چنین فضاهایی هستند ،تا بر قبای ژنده اندیشه خویش ،پوششی
را بکشانند  .چرا که هویت آنان در این تالطم است و در این
آشوب های سطحی و ناپایدار است که می توانند شبحی از حیات را
بر تن بپوشانند و آن ردای مندرس را ،آن خود نمایند  .اما بایستی
دانست بدلیل اصل پیوستگی ،به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان
هستی ،بین سنت و مدرنیته فاصله یا اختالفی نیست  .زمان ،این
دو را به هم متصل نموده است  .مهم ریشه ها هستند که حفظ
شوند و فرهنگ ،این مهم را به زیبایی انجام می دهد  .ذات هنر،
شکل دادن ،بوجود آوردن ،تداوم و قوام بخشیدن به همین موضوع
است  .که فرهنگ نامیده می شود و اگر فرهنگ را به فرض محال
بتوان حذف کرد ،آنوقت این مکاره بازار آشفته ،هویت می یابد .
عملگری و امید ،ریشه های هستی را آبیاری می نمایند .
بایستی بدانیم که فرهنگ وجوه مختلف دارد و از زوایای
گوناگون می توان به آن پرداخت ،اما نقطه عزیمت و برآیند
همه راه ها ،کاستن از حجم بی نظمی دنیاست  .این کاستن به
معنای دخالت در امر آفرینش نیست ،بلکه نحوه خوانش ماست و
کنشگری مادرجهان .
از سوی دیگر ،بایستی با فرهنگ همانند یک موجود زنده
برخورد نمود  .چرا که فرهنگ ،عملگر است و زایشگر ؛ و این مهم
را در زوایای گوناگون و مراتب مختلف حیات ،انجام می دهد .
در این مقاله ،بحث بر سر تصویر گری است و موضوع سخن،
درباره عکاسی است و پرداختن به گوشه ای از وجوه گوناگون
مفاهیم فلسفی آن ،از منظرهای کاربردی _ ارزشی و مفهومی آن .
با یک جمع بندی مختصر ،اینک می توان گفت که
تصویرگری ،به مثابه یک زبان ،با تعاریفی که گفته آمد ،بیشتر
مطابقت دارد .
عکاسی نیز مانند هر فرهنگ و زبان ،ظرفیت ها ،نشانه ها،
عالمت ها ،کنشگری ها ،الفبا ،اصوات و حتی آرمانهای خود را دارد .
یادمان نرود که مابین دیدن و نگاه کردن که ریشه در فرهنگ
دارد ،بایستی تفاوت قائل شویم؛ و با این طرز نگرش و رویکرد
و چه بسا هدف گذاری آموزشی ،عکاسی ،یک فرهنگ است و به
حساب می آید .اگر این پیش فرض های بسیار فشرده و متمرکز را
بپذیریم ،پس ناچار هستیم به آداب و مناسک تن در دهیم ،تا نهال
این مسیر فرهنگی را تغذیه نموده و در رشد و بالندگی آن مثمر
ثمر واقع شویم  .این که ما چقدر و به چه میزان به این مهم باور
داریم و آن را انجام می دهیم ،به جهان بینی ما مربوط می شود .
جهان رازواره ها ،جهان بینی های ما را شکل نمی دهند  .حرکت ها
در جهان وجود دارند ،این مائیم که به کشف دنیا ،اقدام می نمائیم .
در غیر این صورت ،به صورت ها بیشتر می پردازیم و به درون جنگ
غیر ارزشی طرفداری از دو سوی این معادله ،پیوسته در می افتیم،
که سنت یا مدرنیته  .حتی در شالوده فرم و فرم گرایی و ایسمی
بنام فرمالیسم هم ،مفهومی از فرهنگ نهفته است  .بوسیله هنر ،ما
به تقلید از جهان در نمی آئیم ،بلکه ناشی از آن خوانشگری ،سطح
ادراکی مان را ارتقاء می دهیم  .از سوی دیگر نبایستی این موضوع
را فراموش کرد که مرز میان ادراک و وهم نیز ،کم عرض و چه
بسا ،بسیار مبهم است .
پذیرفتن یا عدم پذیرش ،هر کدام مسیری را فرا راه اندیشه

آدمی قرار می دهد  .اگر می پذیریم ،بایستی از توانایی های این
زبان آگاه باشیم و بدانیم که اندام واره جهان را ،به تعبیر لغات و
اصطالحات امروزی ،هم سخت افزار ها می سازند و هم نرم افزارها؛
و فرهنگ به هر دوی این ها ،آن هم به صورت توأم و توأمان
نیازمند است  .در این مقاله ،روی سخن ما بر سر نرم افزار است
و مفاهیم آن  .اما نمی توان به یکی پرداخت بدون توجه و لحاظ
کردن دیگری  .زیبایی سنت و مدرنیته در پیوسته بودن آن دو
است  .چرا که بدون تصویر ،اصوال اندیشه ورزیدن ،محال است .
در متن سخن  ،از زمان گفتیم  .بقول نیچه ،اکنون ،میان
دوهیچ ؛ و اکنون زمانی است که در آن ،آینده نیامده در درون
گذشته گذشته شده ،حل می شود  .زمان را دریابیم که در برابر آن
پاسخگوئیم .
بحث سخت افزار ،بحثی است مفصل و مرتبط  .کافی است
بدانیم ،این دو( ،سخت افزار و نرم افزار ) ،وام دهنده هستند به
همدیگر  .هماره و همیشه  .و اگر درست تر بنگریم ،همه چیز در
درون هر دوجاریست و اگر دقیقتر سخن بگوئیم ،مانند سنت و
مدرنیته ،این دو نیز ،یکی اند  .و این موضوع بدلیل گزینش است .
زمانی که من دوربینی را انتخاب می کنم و دوربینی دیگر را بر
نمی گزینم ،در واقع پتانسیل های یکی را انتخاب کرده و دیگر را
انتخاب نکرده ام و نیز ممکن است این دو دوربین نقاط اشتراکی
نیز داشته باشند .
از فرهنگ سخن گفتیم و از باروری آن  .فرهنگ تصویرگری
نیز ،بر همین سیاق وشیوه ،نیازمند فهمیدن و عمل کردن است .
آنجا که سخت افزاری را برای ثبت بر می گزینیم ،به همان اندازه
مهم است و با ارزش وتأثیر گذار ،که خروجی ؛ که آنرا بایستی به
جهت رسیدن و نیل به مفهوم یا مفاهیمی که می خواهیم در این
حجم کنشگری انتقال دهیم ،بپردازیمش  .پردازش در هر دو سو،
اتفاق می افتد .این جاست که مفهوم نرم افزار با عمل پردازش،
در یک قالب جدید ،به نام مفهوم شکل می یابد .تصویر گری ،برای
تربیت و تذهیب روح انسانی است؛ نه برای تبلیغ کاال  .اگر تبلیغی
هم باشد که هست ،مربوط به سطح است و مربوط به کاتالیزور؛
هسته اصلی ،فرهنگ است و کاستن از حجم بی نظمی.
بایستی خاطر نشان کرد که در واژه فرهنگ ،نه مثبت محملی
ارزشی دارد و نه منفی .در غیر این صورت ما به ورطه ثنویتی
می افتیم که ناچار از انفکاک هستیم  .و جدایش با روح فرهنگ
منافات دارد  .همانند مفهوم کنتراست .کنتراست ،چینش دو طیف
یا قدر مطلق رنگی است  .سیاه ،ضد سفید نیست و برعکس  .بلکه
سیاه در درونش ،متضادش نهفته است و باز برعکس ،رنگ سفید
نیز  .اینک ما بر درگاه خروجی ایستاده ایم  .ثبتی را انجام داده ایم
و می خواهیم ثبت خود را بیارائیم ،بپردازیم ،دوباره بنگاریم  .و
مانند این ها .
برای انجام این عمل گری ها ،فضایی را می طلبیم که آن
مفاهیم مشخص و چه بسا ،هزاران مفاهیم در مسیر خلق شده
را و در مسیر متولد شده را ،در آن بتوانیم بوجود بیاوریم و ایجاد
نمائیم  .این جاست که معنی نرم افزار شکل می گیرد .
بارت در کتاب اتاق روشن ،به روشنی و وضوح ،از مفهوم
استودیوم و پونکتوم سخن گفته است  .به ارزشها و مفاهیم و
پتانسیل های این دو مفهوم ارزشی  .خوانندگان را به خواندن
دوباره آن کتاب ارجاع می دهیم  .اما این دو مفهوم نیز ،دو سوی
یک سکه نیستند  .در درون آنها نیز ،وحدت جاری است  .همانند
سنت و مدرنیته .
باری سخن ما بر سر نرم افزار است  .در ابتدا بایستی دانست

هر عملی ،محیطی را می طلبد و آن محیط است که به ورودی ،A
ارزشهایی را اضافه و یا از آن می کاهد و در نهایت خروجی  Bرا
رقم می زند ؛ و مانند هر محیطی ،پتانسیل ها و ظرفیت های خود
را دارد  .امروزه با توجه به تنوع و کثرت ،که خاص فضای دیجیتالی
است ،این موضوع گسترش زیادی یافته است  .مهم این است که
ما  Aرا به  ، Bمی خواهیم تبدیل نمائیم  .اگر تبدیل همانی باشد،
تغییری رخ نداده و عمق میدان مفهومی ،تغییری نمی کند  .زمانی
که عملی را روی تصویر انجام می دهیم که قبل از آن عمل ،واجد
آن شرایط نبوده و آن را به  Bتبدیل می نمائیم ،در واقع آفرینشی
نو و هویتی جدید را برای تصویر خود رقم زده ایم  .این تبدیل به
ظاهر ساده و چه بسا برای هنرورزان امروزی ،بسیار آسان ،که
تنها با فشردن یک کلید ،آن هم در فضای به ظاهر مجازی انجام
می گیرد  ،ریشه در فرهنگ دارد  .این جا ،ایده شکل گرفته  .یعنی
ایده ای بوده و نوزایشی جدید در قالبی دیگر ،به جهان پدیده ها
و ارزشها دوانیده می شود  .شاید ندانیم ،ولی با هر عملی ،نوعی از
دگردیسی را ،در ابتدا برای خود و خویشتن وجودی خویش رقم
می زنیم ،سپس ناشی از این دگردیسی ،فرهنگی را در وادی تکامل
قرار می دهیم  .بایستی خاطر نشان سازم که منظور از تکامل ،به
هیچ وجه ،سوی مثبت و ارزشی و فزاینده آن نیست؛ بلکه در
کنار مفهوم منفی و کاهنده است که این دو شکل می گیرند  .مانند
رفتن به سوی قله ای که صد متر با ما فاصله دارد ،وجه مثبت
می گوید آن صد متر اگر پیموده شود می رسیم ،هر چند که در
قله هم نمی مانیم ،اما فرهنگ با توجه به شرایط حاکم در آن
نقطه زمانی و مکانی ،حکم می کند که ما بجای آن صد متر ،آنهم
بصورت مستقیم ،مسیری دیگر را که لزوماً بیش از صد متر است
را ،بایستی طی کنیم  .تا در نقطه قله که به ظاهر در این مثال،
آمال و آرزوی عملگری تعریف شده ،توانسته باشیم واجد شرایط
بهینه باشیم و از حجم بی نظمی دنیا کاسته باشیم .
شاید بتوان تفاوت بین دو واژه استودیوم و پونکتوم را به نوعی
همانند سازی کرد  .در نرم افزارهای عکاسی با دو نوع خروجی Jpeg
 , Rawآشنائید  .با معانی آنها و مفاهیم نهفته در درون هر کدام،
کاری نداریم  .توصیه می شود که ما برای باز زایش های فراوان
دیگر ،مدل یا طرز یا فرمت  Rawرا بر گزینیم  .بیائید از سمت
و سوی دو واژه استودیوم و پونکتوم به آن نگاه کنیم  .نقش نرم
افزار چیست ؟
صحنه که ثابت است  ، Jpeg .یک برداشت است ؛ یک
خوانش  .خوانش پیش فرضی که مشخصات مشخص وتعریف
شده از قبل و ثابتی را ،به  Rawاعمال می کند  .بایستی دانست
که همه دوربین های دیجیتال ،با فرمت  Rawتصاویر را ضبط
می کنند یا درست تر اگر بگوئیم با این فرمت آنها را ثبت می کنند .
حتی اگر دوربینی ،خروجی  Rawهم نداشته باشد ،باز این عمل
اتفاق می افتد  .حال به دوربین فرمان می دهیم ،از آن  Rawبا
توجه به تنظیمات ما ،یک خروجی بگیرد  .این خروجی ،روی اکثر
دوربین هایی که نمایشگر دارند ،دیده می شود  .اما برای دیدنش
در جایی دیگر غیر از دوربین ،به نرم افزار نیاز است  .هر چند که
آن چه که در دوربین هم دیده می شود ،توسط یک نرم افزار انجام
می شود  .آن چیزی که  Firmwareنامیده می شود  .نرم افزارهای
ساده و معمولی به لحاظ قدرت پردازش و کارهای ترکیبی پیچیده،
می توانند  Jpegها را نمایش دهند  .اما برای حالت  ، Rawبه یک
پردازشگر پیشرفته تر نیاز است و همه نرم افزارها ،جوابگو نیستند .
نرم افزار مخصوص نیاز است .در آن حالت و فضا هم می توان
با اعمال تغییرات متناسب با اندیشه ،نیاز ،فهم و در کمان و از همه
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مهمتر جهان بینی یمان ،تغییرات مطلوب را اعمال نمائیم و از این
رهگذر ،فرمت های گوناگونی را نیز می توانیم ایجاد نمائیم  .یعنی
نرم افزار ،عالوه بر عکس ،فضای استودیویی را فراهم می آورد که
ما را ،اندیشه و درک و جهان بینی ما را می تواند به یک استودیوم
دیگر وارد نماید و فراهم آورد و از این رهگذر ،شاید پونکتوم
یا پونکتومهایی را خلق نمائیم که توسط خوانشگری در ناکجا،
خوانش شود  .این دگردیسی ها را ،توانایی های گوناگونی که در نرم
افزار ها تعبیه شده است ،فراهم می آورند  .این موضوع لزوم شناخت
درست و اصولی نرم افزار را ،بیش از پیش در خود نهفته دارد .
اینکه چه تغییرات و جور چینی هایی در عکس انجام می دهیم،
در حوزه استودیوم است و هر تغییری ،یک عمل است در آن فضا
و چه بسا در جهت خلق مفهومی شخصی تر یا پونکتوم  .حتی
برش نیز ،خود عملگری است در حوزه استودیوم ،برای قرار گرفتن
در فضای پونکتومی .همان طور که هنگام عکاسی هم این موضوع
وجود دارد  .یعنی ما در هر لحظه ،چون در زمان جاری هستیم،
این سطح و حجم استودیومی ماست؛ و هر عمل ،برشی است که
ما به سطح استودیومی اعمال می نمائیم و پونکتوم شکل می گیرد .
ما مفهوم استودیوم و پونکتوم را کمی بسیار فراتر از آنچه که مد
نظر بارت بود ،تعریف نمودیم  .هر عمل ما ،در نرم افزار صورت
می گیرد  .زمانی که من کادری را می بندم که در آن ،از  5درخت
پیش رو ،دو تایش را حذف می کنم ،با زمانی که هر  5تا را در
کادر قرار می دهم ،دو تصویر مختلف را ثبت کرده ام  .هر کدام
پتانسیل های خود را دارد و هر کدام موضوعی را می نمایاند  .برش
چه در حالت سخت افزاری و در سر صحنه و هنگام ثبت نیز،
امکان پذیر است  .چیزی که در ترکیب بندی و آرایش تصویر،
مفصل در باره آن بحث می شود و انواع راه کارها ارائه می شود .
یک عکس ابتدا بایستی در حوزه دیدگانی عکاس و فضای
اندیشه ای او شکل بگیرد و او آن را ببیند و نیروی محرک سخت
افزارش را به حرکت در آورد و سپس در پی آن ،نرم افزار با همه
ابزارهایش به کمک در می آید  .این اتفاق ،در هر فریم عکس رخ
می دهد  .هر چند امروزه بدلیل تغییر در نحوه نگرش ،ما به ظاهر
با عکاسانی مواجه هستیم که هیچ عکسی از خود ندارند و به نوعی
فقط به کمک مواد و ابزاری که دیگران بوجودآورده اند و یا تنها با
توجه به میزان تسلط شان بر نرم افزارها و قدرت آنها ،تصاویری را
بوجود می آورند  .بحث بر سر این که این خروجی تصویری ،مانند
خروجی عکاسی است یا نه ،خود مجالی دیگر را می طلبد که در
نهایت به اعتقاد بنده ،این موضوع ،تصویرگری نیست ،بلکه نوعی
نقاشی به مدد نرم افزار است .
امروزه نرم افزارها ،امکانات وسیعی را در اختیار کاربران قرار
داده اند  .هدف در این جا ،واکاوی نرم افزارها نیست  .چرا که از
یک سو تنوع بسیار زیاد است و از سوی دیگر خاستگاه عملکردی
آنها متفاوت و مختلف است  .اما در یک نگاه و نگره کالن ،قدرت
برنامه نویسی که معموالً توسط یک تیم حرفه ای و بسیار کار
کشته ،در طی یک فرآیند زماندار بوجود می آید ،این امکان را
فراهم می نمایند تا کنشگری که تصویری را خلق کرده یا در
اختیار دارد ،به شکلی دیگر ،در کسوت و ردایی دیگر ،به جهت
نیل به مقصودی دیگر ،ارائه دهد  .ناگفته نماند که دستورات نهفته
در این نرم افزارها ،ریشه ای اندیشه ای – فلسفی دارند  .فلسفه در
معنای عام آن  ،به معنای پرداختن به چرایی ها ،از سویی در برخی
از نرم افزارها ،متناسب با فراخور موضوعات و حتی سطح ادراکی
افراد ،سطوح عملکردی مختلف قابل برنامه ریزی است  .چیزی که
امروزه ،به عنوان موضوعات هوشمند شناخته می شوند .
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بسیاری از نرم افزارها ،شکل و شمایلی ساده دارند  .کارکردها
و عملگری های ساده ،ابتدایی داشته و سپس ،توانایی ترکیب
دو یا چندین دستور را برای کاربر فراهم می آورند  .تغییرات در
بافت ،نور ،رنگ ،سطح ارزشی نور ،تراکم و تعداد پیکسل ها ،شدت
و تنوع انواع نورها ،موضوعات پیش فرض ،تغییر در ساختار و
چیدمان و بسیاری دیگر را در درون ،نهفته دارند  .اگر درست تر
بگوئیم ،محملی بسیار مفصل از طرز دید گاه ها ،در آن ها نهفته
است  .شناخت آنها ،به کاربر اجازه می دهد که خروجی متناسب
را بوجود بیاورد ؛ آنرا ذخیره کند و در مدیاها و رسانه ها ،به ابعاد و
اندازه های گوناگون ،نمایش دهد  .قابلیت تکثیر در دل نرم افزار و
اصوالً فضای دیجیتالی ،نهفته است  .این قابلیت ها ،در کنار صدها
قابلیت دیگر ،بیش از پیش ،جذابیت نرم افزارها را دو چندان کرده
است  .امکانات وسیعی وجود دارد  .به مانند سخت افزار؛ و نیز
بایستی بر آنها اشراف داشت و عدم شناخت چه بسا ،ممکن است
در جهت تخریب و از بین رفتن نیز عمل نماید  .از سوی دیگر ،در
متن و نهاد هر دستوری ،فرهنگی نهفته است  .کاربر بایستی درک
درستی داشته باشد  .هم از موضوع ،هم از عملی که آن دستور
نهفته در نرم افزار انجام می دهد  .تمامی این پتانسیل ها ،به کاربر
و چه بسا در معنای دقیق کلمه به اندیشه او اجازه می دهد که
روایت مستقل خود را ارائه دهد  .توانایی ترکیب ابزارها ،در نهاد
و ذات بشر نهفته است  .از این توانایی در نرم افزارها ،به درستی
و به سهولت بایستی استفاده کرد  .اصوالً اگر کنشگر نداند که
خروجی اش چه خواهد شد و حجم ورودی و خروجی اش را به
لحاظ مفهومی و ارزشی و چه بسا عملکردی نتواند تشخیص دهد،
یا حتی نخواهد و یا از آن بدتر ،نداند ،عمل او صرفاً یک عمل
کام ً
ال مکانیکی است  .ممکن است بر مخاطب تأثیر مطلوبی را هم
بر جای بنهد؛ اما در ابتدا ،اص ً
ال مخاطب مهم نیست  .مهم کنشگر
است؛ چرا که اوست که روایت گر است؛ اوست که عمل می نماید
و هموست که بایستی تأثیر بگیرد و برخود تأثیر بگذارد  .این
موضوع ها و واکاوی آن ها ،در بحث پونکتوم های شخصی ،گروهی،
دینامیکی و استاتیکی و مخفی ،بیشتر مورد بحث قرار می گیرند .
تصمیمات همه بر عهده فعال و کنشگری است که تصویرش را در
درون نرم افزاری ،به اجرا در آورده است  .حتی از یک سطح کالن
تر و در مقام مقایسه ای ،وقتی کنشگر حق انتخاب و یا به تعبیر
بهتر ،امکان انتخاب نرم افزارهای مختلف را دارد ،برگزیدن یکی،
نسبت به بقیه ،بایستی از درک بهینه و مطلوب او ،از توانایی های
آن نرم افزار باشد .چه بسا ،در این حالت در جعبه نرم افزاری
کنشگر ،چندین نرم افزار که هر کدام قابلیت های متفاوتی از هم
را می توانند داشته باشند ،وجود داشته باشد و هر تصویری ،نرم
افزار خاص خود را بطلبد  .که در این حالت این انتخاب ،باز وابسته
است به شناخت و درک او؛ یعنی کنشگر .
در بسیاری از نرم افزارها ،کلیدها و یا دستوراتی قرار دارد
که برای کنشگر معنا و مفهوم ندارد و چه بسا ،تا آن لحظه حتی
از وجود چنین عملی نیز اطالع نداشته است  .وقتی آن دستور بر
تصویر جاری می شود ،کاربر می بیند که چه تغیری رخ داده  .سعی
در خوانش و فهم آن می نماید و چه بسا ،آن را مطلوب می بیند یا
نمی بیند و یا حتی بی تفاوت با آن برخورد می کند  .این موضوعات
هم بایستی در جای خود ،درست شناخته شود و آگاهانه سنجیده
شود  .میراث یک عکاس از یک سو ،تصویری است که ثبت کرده
و از سوی دیگر ،به نحوه ارائه او نیز وابسته است  .نرم افزار در این
راستا ،به چگونگی این نحوه ارائه ،هویت و معنا می دهد  .حتی
تصاویر فتومونتاژ ،برای خلق یا ایجاد مفاهیمی که به لحاظ حقیقی

در جهان واقعی بیرونی ،جاری نیستند نیز ،در زمره این نوع نگرش
قرار می گیرند .
به هر حال ورودی  ،Aدر نهایت خروجی  Bرا به همراه دارد .
در این مسیر ،نرم افزار نقش بسیار تعیین کننده ای دارد  .نقشی
که بایسته در متن و کنا سایر نقوش دیگر ،هم آورده شود و هم
سنجیده شود  .پرداختن به محتوا ،وظیفه عکاس است  .درست
است که برداشت های مختلف و گاه متضاد از یک تصویر ممکن
است حتی برای خود عکاس نیز پیش بیاید ،اما مهم عملگری
است  .امکان ثبت و ذخیره ،که به نوعی حفظ زمان است ،به این
موضوع یاری می رساند .
نرم افزارها ،حاصل تکامل تدریجی این صنعت و باز تعریف
مجدد نیاز ،توسط سازندگان آن نیز می تواند باشد  .اگر ما نه بر
خالف رودخانه ،که حداقل در جای خودمان بتوانیم خود را
تثبیت کنیم ،آن وقت شناوری را برای ذهن و اندیشه خود به
ارمغان آورده ایم؛ ودیگر سیل ما را نخواهد برد  .به دیگر سخن،
این مائیم که بر می گزینیم  .نبایستی اسیر ابزار خود شویم  .بلکه
شناخت آگاهانه و بهینه از آن به ما می آموزاند که مختصات
مکانی – زمانی یا هویت خویش را ،خود برای خود رقم بزنیم .
از سوی دیگر ،دنیای دیجیتال و خاصه فضای نرم افزار با
ویژه گی های امروزینش ،کام ً
ال سندیت و اصالت واقعی عکس را
از بین برده است  .طوری که می توان خیال را به تصویر کشید  .و
انسان ،بسته ایست معلق میان این حجم انبوهی و این حداقل
دو سویه؛ کدامین را بر می گزیند؟ نمی دانیم؛ اما می دانیم که هر
مسیری را انتخاب کند ،روح خویش را به نمایش گذاشته  .آنچه
که اندوخته اوست ،در ضمیر ناخودآگاهش  .مرز خودآگاهی ،مرز
نیست ،بلکه فضائیست که خروجی های ناخود آگاه ،قوام یافته اند
و شکل گرفته اند  .ناگفته نماند ،نرم افزار تنها خاصه عصر یا دنیای
دیجیتال نیست ؛ ریشه هایش در آنالوگ جاری است و امروز،
میراث دار گذشته است  .اما امروز نیامده ،که دیروز نباشد  .اگر
دیروز در امروز جاری نباشد ،فردایی نیست  .بهترین هم ،ارزشمند
ترین نیست  .ارزشمندترین ،در کاهش از حجم بی نظمی است .
چرا که بی نظمی ،ریشه هایش در باد است و رو به سوی ناکجا .
ناکجایی که براستی در ابتدا ،به صورت اتوپیا جلوه گر می شود .
اما نمی توان زمان را بر آن وارد نمود  .قطع زمانی ،یعنی نبودن .
زیبایی شناسی و نقد یک تصویر ،امروزه عالوه بر بکارگیری درست
و آگاهانه سخت افزار ،سخت ،به نرم افزار وابسته شده است  .به
تعبیری ،نرم افزار ،می تواند قدرت خیال و خیال پردازی را شکل
بدهد ،بوجود بیاورد و در یک دگردیسی مداوم قرارش دهد .
ناگفته نماند که واقعیت ،خود نیز نوعی خیال است؛ چرا که وابسته
است به زمان و زمان شناور است در بطن وجودی حقیقت .
نرم افزار می تواند به تعبیر یونگ ،یک نقاب را برای کنشگر
فراهم بیاورد  .از این جهت هم ،موضوع قابل واکاوی است  .عمل و
بی عملی ،هردو ،خاستگاهی در اندیشه آدمی دارند  .به قول یونگ،
« تنها خرق عادت است که قادر به قبوالندن خویش است»  .به
دنبال نقاب بودن ،یعنی دوانیدن یک واسطه برای رفتن به یک
سو  .یا به سوی ادبیات و هنری مکتوب واثر گذار ،یا به سوی جلوه
گری ونمایش ؛ و اگر نرم افزار نقاب شود ،ممکن است هیچ حرکت
ارزشی وآگاهانه رخ ندهد و فقط نوعی تخلیه حرص و سطح کم
توان و جه بسا کم ارزش بودن به هر بهایی را برای روح آدمی
رقم بزند .
معیار اصالت و آنچه که در اصطالح فرنگی ،اوریژینالیته
خوانده می شود نیز ،موضوعی است که در نرم افزار جای بحث

دارد  .چه بسا ،عده ای معتقدند که هر عملی ،عملگری در نوعی
نرم افزار است و هر نرم افزاری ،ابزارهای خود را دارد  .با این تعریف،
اصالتی هم نیست؛ و به نوعی ،هر عملی ،نوعی توجیه را می طلبد .
با تغییر نرم افزار ،فرهنگ عوض نمی شود و اصوالً عوض شدن،
بایسته فرهنگ نیست  .فرهنگ ،توانایی تغییر شکل آگاهانه را در
درون خود اگر داشته باشد ،نرم افزار ،ابزاری می شود در خدمت
کاهش بی نظمی  .چه بسا با تغییر نرم افزار ،حتی جنبه های کهن
از فرهنگ به ظاهر قدیم ،بیش از پیش استوارتر گردد .
یک تصویر دارای تمامیتی بی انتهاست  .تا هست ،هست  .این
طور نیست که با یک رفتار یا تغییر از بین برود  .رفتن از نقطه
 Aبه سمت نقطه  ،Bباعث نزدیک تر شدن به نقطه  Bمی شود .
از یادمان نرود ،از نقطه  ،Aداریم دور می شویم  .اینکه کدامین را
بر می گزینیم و از آن مهم تر ،کدامین را عمل می نمائیم و از
همه اینها حیاتی تر ،در بازخوانش واقعه ،تکرار به کدامین سمت
و سو می چرخد ،بستگی به اندیشه ،آگاهی و درک انسان دارد،
از هویتی اعظم به نام حقیقت  .میزان شناوری آگاهانه در بطن
وجودی حقیقت است که نرم افزارهای ذهنی و عملی ما را رقم
می زند .
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عکاسی اجسام بیجان

انـــــواع
عکاسـی
عکاسی در لغت به معنای روش عکاسی
و عکسبرداری است و همچنین به عمل
و شغل عکاس نیز گفته میشود .این هنر
در اکثر زبانهای جهان فتوگرافی خوانده
میشود که ترکیبی از دو کلم ٔه یونانی
فتو به معنی نور و گرافی به معنی ثبت
یا نگارش است .بنابراین ،فتوگرافی به
معنای نقش کردن با نور است.
عکاسی یعنی ثبت و ایجاد یک تصویر؛
که در دو مرحله انجام میشود :نخست،
بهدستآوردن تصویر به وسیلهٔ دوربین
و ثبت آن روی نگاتیو (فیلم) یا گیرنده
تصویر الکترونیکی و دوم ،ظاهر کردن
تصویر مخفی حاصل از دوربین عکاسی
و پایدارکردن آن.
در این فرایند ،دریافت و ثبت نور بر روی
یک سطح حساس به نور ،مانند نگاتیو
یا گیرنده تصویر ،باعث میشود الگوهای
نوری بازتابیده شده یا ساطع شده از
اشیاء بر روی سطح حساس به نور (نقره
کلرید یا گیرنده) تأثیر گذارد و باعث ثبت
تصاویر گردد.
عکاسی دارای سه جنبه علمی ،صنعتی
و هنری است؛ بهعنوان یک پدیدهٔ علمی
متولد شد ،بهشکل یک صنعت گسترش
یافت و به عنوان هنر تثبیت شد.
عکاسی توسط یک فرد کشف و تکمیل
نشدهاست ،بلکه نتیجهٔ تالش بسیاری از
افراد در زمینههای مختلف و اکتشافات و
نوآوریهای آنان در طول تاریخ است ...

عکاسی معماری
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شاخهای از عکاسی است که در آن از
آثار معماری و ساختمانها عکسبرداری
میشود.
در عکاسی معماری ،دو فاکتور زاویه دید
و نوع لنز مهماند ،زیرا معموالً آثار معماری
بزرگ هستند و عکاس هم نمیتواند به
اندازهٔ کافی از آنها فاصله بگیرد؛ به همین
دلیل الزم است که زاویهٔ دید لنز زیاد باشد،
یعنی فاصله کانونی کم باشد تا عکاس
بتواند همهٔ ساختمان و بنا را در کادر جا
دهد.
نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال
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عکاسی اجسام بیجان شاخهای از هنر
عکاسی است که به ثبت تصویر از اشیاء
بیجان و معموالً غیر متحرک و اشیاء
محیط پیرامون میپردازد .عکاسی از اجسام
بیجان در حقیقت جزو سبکهای مشکل
عکاسی محسوب میشود ،عکاسان این
سبک باید توانایی نورسنجیدقیق را داشته
و از ذوق ترکیببندی باالیی برخوردار
باشند .هدف اصلی در عکاسی طبیعت
بیجان ،بیان ایده و مفهومی خاص ،به
سادهترین و روشنترین شکل ممکن است.
وجه تمایز اصلی این سبک با سایرسبکها،
در حقیقت به چیدمان صحنهٔ عکس مربوط
است؛ چیدمان در حقیقت همان چیدن
صحنه عکس و ساختن صحنه است؛ در این
سبک ،عکاسان در حقیقت بیشتر عناصر
عکس را میسازند تا اینکه صرفاً سرگرم
عکاسی باشند.

عکاسی نجومی

شاخهای از عکاسی است که به وسیل ٔه
تلسکوپ و با روشهای مختلف از ستاره
ها و سیارات عکسبرداری میکند .زمان
نوردهی این عکسها معموالً از چند
دقیقه تا چند ساعت ،متفاوت است .البته
با دوربین عکاسی و با هر لنزی میتوان از
ستارهها و سیارههای نزدیک عکس گرفت.
در این نوع عکاسی استفاده از سرعت B
برای نوردهی طوالنیمتداول است.

عکاسی ورزشی

عکاسی ورزشی ،شاخهای از عکاسی
است که در آن از صحنههای ورزشی و
ورزشکاران عکسبرداری میشود .در این
نوع عکاسی ،تجهیزات و ابزارها نقش مهمی
دارند زیرا سوژه متحرک است و عکاس هم
از صحنه دور است بنابراینداشتن لنزهای
قدرتمندی همچون تله و زوم الزم است.
همچنین دوربین هم باید قابلیت استفادهٔ
پیاپی شاتررا داشته باشد.

عکاسی پرتره

عکاسی پرتره ،شاخهای از عکاسی است
که در آن از چهرهٔ انسان عکسبرداری
میشود .عکاسی پرتره انواع مختلفی
دارد،اما در همهٔ آنها تمرکز عکس بر روی
چهر ٔه اشخاص است .پرتره تنها یک عکس
ساده نیست ،بلکه نمایانگر افکار ،اخالق و
خصوصیات فردی سوژه است.
معموالً فاصلههای کانونی لنزهای مورد
استفاده برای عکاسی پرتره بخاطر بار روانی

لنزهای واید و نرمال ،از دو برابرنرمال به باال
و بخاطر کاهش شدید عمق میدان وضوح
در لنزهای تله بلند ،کمتر از چهار برابر لنز
نرمال است .بهتراست عکسهای پرتره را با
عمق میدانکم (یعنی با دیافراگم باز) تهیه
کرد تا پس زمینه محو شده و سوژه با تأکید
بیش تریدیده شود.

عکاسی از طبیعت

عکاسی طبیعت به شاخهای از عکاسی
گفته میشود که گیاهان ،جانوران ،کوهها
یا صخرهها به نحوی ثبت شده باشند که در
آن هیچ گونه اثر مستقیم یا غیر مستقیمی
از حضور انسان دیده نشود ،گیاهان پرورش
داده شده از سوی انسان ،راهها ،حیوانات
اهلی یا حیوانات وحشی خارج از محیط
زیست اصلی خود ،هیچیک در عکس
طبیعت نباید حضور داشتهباشند.

عکاسی حیاتوحش

عکاسی حیات وحش ،شاخهای از عکاسی
است که در آن از حیوانات و جانوران
عکسبرداری میشود. عکاسی در اینسبک،
نیاز به دانش باال و تجرب ٔه فراوان در زمینهٔ
عکاسی و آشنایی با رفتار حیوانات گوناگون
دارد .عکاسان باید تواناثبات طبیعی بودن
تصاویر را داشته باشند. عکس از حیوانات
در باغ وحش ،حیوانات دست آموز و اهلی
شده و سایر موارد مشابه عکس طبیعت
محسوب نمیشوند .در این نوع عکاسی،
دهانهٔ باز لنز برای دستیابی به سرعت باال
و ثبت سوژهٔ در حال حرکت و محو کردن
پس زمینه استفاده میشود .همچنین
عکاسان حیاتوحش ،از لنز تله استفاده
میکنند بنابراین عکاسان حیات وحش
احتیاج به سهپایهدارند .آنها همچنین برای
این که بتوانند به حیات وحش نزدیکتر
شوند احتیاج به وسایلی برای استتار دارند.

عکاسی از مناظر

عکاسی از مناظر ،به عکاسی از جهان
پیرامون میپردازد ،حضور انسان یا عناصر
انسانی ،در این سبک محدودیتی ندارد.
توانایی در دیدن زیباترین ترکیب بندی در
منظره و تصور آن که در چاپ نهایی چگونه
به نظر میرسد و همچنین انتقال الهام
عکاس به بیننده از مهمترین ماهیتهای
عکاسی منظره است .برای عکاسی از
چشماندازها ،عکاسان معموالً از لنز واید،
سهپایه و بستهترین دیافراگم (۱۱ تا )۲۲
برای بهدستآوردن بیشترین عمق میدان
استفاده میکنند.

عکاسی خبری

عکاسی خبری یا فتوژورنالیسم به
عکسهایی گفته میشود که پیام و هدف
اصلی آنها خبر رسانی است .عکاسان
خبری ،همان نویسندگان مقاله و مخبران
خبر به وسیله تصویر یا همان عکس
هستند .عکاسی خبری هنری است که برای
قصهگویی عکاسانه به کار گرفته میشود تا
زندگی را مستند کند .فتوژورنالیسم ما را به
عکسهایی ارجاع میدهد که یک داستان
را بیان میکند .در فتوژورنالیسمم روایت
عکس مقدم بر قضاوت است ،یعنی باید
عکس ،دیگران را به قضاوت بکشد .در
فتوژورنالیسمم ،عنوان یا مضمون مقدم بر
عکس است و باید به مخاطبان و بینندگان
و کسانی که داوری میکنند کمک کند تا
خودشان داستان یا ماجرا را کشف کنند.

عکاسی شب

عکاسی در شب ،به عکاسی در فضای آزاد در
ساعات شب گفته میشود .در عکاسی شب،
معموالً از دیافراگمهای بسته و زمانهای
نوردهی طوالنی استفاده میکنند .البته در
این حالت عمق میدان کم میشود .در این
حالت ،نقاط نورانی متحرکبهصورت خطی
نورانی و کشیده در صفحهٔ حساس عکاسی
ثبت میشوند .اما اگر مدت نوردهی افزایش
یابد ،نویز تصویرنیز زیاد میشود.

عکاسی ماکرو

عکاسی ماکرو شاخهای از عکاسی است
که از نمای نزدیک و بطور معمول از
سوژههای کوچک عکسبرداری میکند.
بطور کالسیک ،سوژهٔ موجود در یک تصویر
ماکرو بزرگتر از اندازهٔ آن در طبیعت است.
به هر شکل امروزه تصویر برداری ماکرو،
تهیه تصویر از سوژه در ابعاد بزرگتر و
واضحتر از آن چیزی است که در حیات
دیده میشود.

عکاسی صنعتی

عکاسی صنعتی یکی از شاخههای عکاسی
میباشد که به سفارش یک سازمان صنعتی
صورت میپذیرد و به ثبت فرایندهای
تولید ،محصوالت ،سازمان کار ،کارکنان
و یا تجهیزات سازمانی میپردازد .عکس
صنعتی ممکن است با مقاصد داخلی (به
عنوان مثال اداری و یا روابط صنعتی) و یا
خارجی (به عنوان مثال تبلیغات یا روابط
عمومی) بکار گرفته شود.

تکنیـــکهای
عکاســـــــی
ضد نور

ضد نور (به فرانسوی)Silhouette :
تکنیکی است که در آن منبع نور در پشت
سوژه قرار دارد و در قویترین حالت به
دلیل تندی نور ،سایهای از سوژه بر روی
عکس ایجاد میشود .زیباترین حالت زمانی
پیش میآید که خورشید در حال طلوع یا
غروب است و پسزمینه به رنگ نارنجی
یا زرد مشخص میشود .عکاسی ضدنور
یکی از روشهای انتقال اندوه ،احساس و
حالتهای عاطفی به بیننده است .ممکن
است بیننده با دیدن این نوع عکسها به
درک درست و واضحی از سوژه نرسد ،اما
بخش تیره و سیاه تصویر باعث شکل گیری
قدرت تخیل بیننده میشود.

اچدیآر ()HDR

تصویربرداری دامنه دینامیک باال (به
انگلیسیHigh Dynamic Range :
 )Imagingیا  HDRبه مجموعهای
از تکنیکهایی گفته میشود که نسبت
به روشهای معمول ،امکان وجود
دامنه دینامیک روشنایی بیشتری بین
نقاط تاریک و روشن را فراهم میکنند.
عکسهای اچدیآر با ترکیب چند عکس
به وجود میآیند؛ برای هر عکس اچدیآر،
باید چند عکس با کادر کام ً
ال یکسان تهیه
کرد (معموالً  ۳یا  ۵عکس) و هر عکس باید
با نوردهی خاصی گرفتهشده باشد؛ به این
ترتیب که یک عکس با نوردهی معمولی و
بقیهٔ عکسها با نوردهیهای کمتر و بیشتر.
هدف از عکاسی اچدیآر ،افزایش محدودهٔ
دینامیکی است و با ترکیب محدوده
دینامیکی محدود عکسها ،به عکسی با
محدوده دینامیکی بزرگ ،که اچدیآر
نامیده میشود دست پیدا میکنیم.

پنینگ

پنینگ (به انگلیسی )Panning :یا
کنارگردی دوربین ،نام تکنیکی در عکاسی
میباشد که برای نشان دادن تحرک
سوژهها به کار میرود .پنینگ در حقیقت
چرخشی یک
به حرکات افقی ،عمودی و یا
ِ

تصویر ثابت و یا ویدئو اشاره دارد .در این
تکنیک یا سوژهٔ اصلی متحرک است که آن
را از محیط ثابت اطرافش مجزا میکند یا
سوژه ثابت است و دوربین حرکت میکند
که عکاسی هر دو حالت منجر به القای
حس تحرک در عکس میشوند .کاهش
سرعت شاتر باعث بیشتر نمایان شدن
تحرک در عکس میگردد
عکسبرداری به این شیوه کار مشکلی است.
زیرا باید سرعت شاتر مناسبی انتخاب شود
و سرعت شاتر مناسب ،بستگی به سرعت
سوژه دارد .از طرف دیگر ،باید چرخش یا
حرکت دوربین هم کام ً
ال مناسب باشد و در
غیر این صورت سوژه هم محو میشود؛ یک
ابزار مناسب برای این تکنیک ،تکپایه است

عکاسی مادون قرمز

عکاسی مادون قرمز (به انگلیسی:
 )Infrared photographyتکنیکی
است که هنگام عکسبرداری ،قسمت مرئی
نور حذف شده و فقط پرتوهای مادون قرمز
ثبت میشوند .رفتار انعکاسی مادون قرمز
با نور مرئی فرق دارد و چون چشم انسان
مادون قرمز را نمیبیند ،عکسهایی به
وجود میآید که در واقعیت دیده نمیشوند.
نمونهای از تفاوتها ،انعکاس گیاهان است
که در عکاسی مادون قرمز ،به رنگ سفید
ثبت میشوند.
برای عکاسی مادون قرمز به فیلتر مادون
قرمز نیاز است .این فیلتر نور مرئی را حذف
میکند و فقط نور مادون قرمز را از خود
عبور میدهد.

Panorama

سراسرنما (به انگلیسی)Panorama :
تکنیکی است که سبب ایجاد عکسهایی
با فضای وسیعتری نسبت به عکسهای
معمولی میشود .نحو ٔه ساخت آنها چنین
است که با کنار هم قرار دادن تعدادی
عکس معمولی بهوجود میآیند .در این
تکنیک ،باید عکسهای بیشتری از صحنه
ثبت کرد و سپس با استفاده از نرمافزار
آنها را بههم چسباند .تعداد عکسی که
برای ثبت یک عکس سراسرنما الزم است،
بستگی به فاصله کانونی دارد .هرچه فاصله
کانونی بیشتر باشد( ،یعنی بزرگنمایی
بیشتر و زاویه دید کمتر) در هر عکس
قسمت کمتری از صحنه جای میگیرد و
در نتیجه ،باید عکسهای بیشتری گرفت.
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** قبل از شروع به فيلم برداري بهتر است نكات زير را چك كنيد :
 .1لرزشگير دوربين روشن باشد به نظر من هيچگاه لرزشگير را غير فعال نكنيد.
 .2فرمت وايد اسكرين  16:9غير فعال باشد.
 .3همه جلوه هاي تصويري غير فعال باشد .
 .4اتو فوكوس فعال باشد.
بدين شكل كار خود را از نظر تكنيكي طوري تنظيم كرده ايد كه تصاوير ضبط شده بعدا قابل اديت شدن باشند.

زاویه های دوربین در سینما
زاویه دوربین در سینما که همانا نقطه دید می باشد یکی از ابزارهای دراماتیکی
است .توسط زاویه دوربین است که اهمیت و وضعیت خاص فرد مقابل دوربین و ارتباط او
با دیگران برای بینندگان القا می شود .نکته دیگر استفاده از لنز واید در این زوایا است که
تاثیرات آن را بیشتر می کند .زاویه دوربین  7نوع است.
زاویه دوربین در موقعیت های مختلف ،اشکال مختلفی از تصاویر را می آفریند که
کارکردهای مختلفی نیز دارند.

-۱زاویه عادی یا آی لول ()eye level
این زاویه درست نقطه مقابل بازیگر قرار دارد و تقریبأ
همسطح چشم اوست .این زاویه کمترین تاثیر دراماتیکی را دارد
و هیچ حالت خاصی را القا نمی کند.
 -۲زاویه پایین یا لوانگل ()low angle /Low Angel
زاویه سر باالی دوربین
در این نما دوربین در سطح پایین تر قرارگرفته است و از
پایین به باال شخص بازیگر فیلمبرداری می شود .انگار بیننده
درموقعیت پایین تر از بازیگر قرار گرفته است .از این نما برای
نشان دادن برتری و قدرت بازیگر یا فرد مقابل دوربین استفاده
می شود .در طبیعت نیز از این زاویه برای نشان دادن ساختمانهای
مرتفع ،عظمت و شکوه بناها و درختان و تاسیسات و ...استفاده
می شود.
 -۳زاویه باال یا های انگل ()High angle
 High Angelزاویه سر پائین دوربین
در این نما دوربین در سطح باالتر از بازیگر قرارگرفته و او
را از باال به پایین نشان می دهد .در این نما بیننده احساس می
کند که در موقعیت باالتر از بازیگر قرار گرفته و او حقیر و ضعیف
و خوار جلوه می کند .در طبیعت از این زاویه برای نشان دادن
نقشه ،بازی فوتبال ،گلهای باغچه و مزرعه و  ...استفاده می شود.

18

 -۴زاویه خیلی پایین ()very low angle
برای گرفتن این زاویه دوربین تقریبأ نزدیک بازیگر و روی
زمین قرار می گیرد .تاثیر عظمت و قدرت بازیگر در این نما بیشتر
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از زاویه پایین است .البته خطوط پرسپکتیوی در آن تقریبأ از بین
می رود و تصویر حالت دوبعدی پیدا می کند و باید با احتیاط
استفاده شود.
 -۵زاویه خیلی باال ()very high angle
دراین نما نیز خاصیت تحقیر وضعیف بودن بازیگر یا سوژه
نسبت به زاویه باال تشدید شده است و موقعیت دوربین در شکل
زیر نشان داده شده است .استفاده از آن نیز به دلیل ایجاد اعوجاج
تصویری و حذف حالت سه بعدی تصویر باید کم و با احتیاط
باشد .چنانکه در ابتدا ی این بحث گفته شد استفاده از لنز واید
تاثیر این زوایا را بیشتر و پرسپکتیو خاصی ایجاد می کند و در
موارد خاصی استفاده می شود.

انواع تکنیک های فیلمبرداری
تکنیک نقاشىهاى متحرک
بهطور کلى استفاده از نقاشىهاى متحرک و کارتونها ،گذشته از جنبه سرگرمى و تفریحى آنها در مواقعى که نمایش عقاید ،اصول و
فرضیههایى که جنبه ذهنى دارند صورت مىگیرد .با استفاده از این تکنیک ،ابتدا ایدهها و یا آنچه را که نمایش آن موردنظر است بصورت
نقاشى تهیه کرده سپس از نقاشى بصور تکفریم و یا بیشتر فیلمبرداری مىکنند.
فیلمبردارى با فاصله زمانى
میسر مىسازد .چنانچه از صحنهاى با سرعت آهسته نظیر یک یا چند فریم
را
آرام
بىنهایت
حرکات
و
نمایش
استفاده از این تکنیک،
ّ
در ثانیه فیلمبردارى نموده و آن را با سرعتى عادى نمایش دهیم ،حرکت موردنظر بخوبى قابل رؤیت مىشود .مثال بسیار بارزى در این
مورد مىتواند بازشدن تدریجى و آرام غنچه گلها در طبیعت باشد .نمونههاى دیگرى از این قبیل را در صنعت و دیگر زمینههاى علمى و
فنى مىتوان یافت.
فیلمبردارى معمولى
بیشتر فیلمبرداریها با استفاده از این تکنیک صورت مى گیرد.در این نوع از فیلمبردارى حرکات حالت عادى را داشته و دوربین به
همان صورت فیلمبردارى مى کند که چشمان ما صحنه ها را مى بیند .اکثر فیلم هاى آموزشى نیز به همین صورت تهیه مى شوند.
سرعت فیلم در پروژکتورها و دوربینهاى فیلمبردارى در حالت معمولى  ۲۴فریم در ثانیه است .حال چنانچه حرکت فیلم در پروژکتور
و دوربین هردو یکسان باشد ،حرکت از حالت طبیعى و معمولى خود برخوردار است ولى اگر فیلمبردارى را با سرعت بیشترى انجام دهیم
مث ً
ال سرعت حرکت فیلم را در دوربین معادل  ۶۴فریم در ثانیه درنظر بگیریم ولى آن را با سرعتى معادل  ۲۴فریم در ثانیه که همان سرعت
معمولى است نمایش دهیم ،نوع حرکت حاصله حرکتى است آهستهتر از حد معمول و متعارف آن .با استفاده از این تکنیک مىتوان حرکت
سریع اجزاى ماشینها و دستگاههاى مختلف را بصورت آرام و قابل رؤیتى در کالس نمایش داد.

 -۶زاویه باالی سر ()over head
در این نما دوربین دقیقأ باالی سر قرار دارد و تاثیر خاصی
که در زاویه های انگل ها وجود دارد در این زاویه وجود ندارد و
بیشتر حالت تحت نظارت و در تعقیب بودن بازیگر را القا می کند
وگاهی تنهایی یک فرد را در جایی غریب.
 -۷زاویه کج ()empasis level
در این نما دوربین ازحالت قائم کمی به طرف راست یا چپ
تمایل پیدا می کند .این زاویه موقعیت افتادن ومتزلزل را القا می
کند .اگر این زاویه توام با زاویه های های انگل و لو انگل استفاده
شود موقعیت متزلزل فرد را ( چه قدرتمند و چه ضعیف) نشان
می دهد .در طبیعت نیز برای نشان دادن قهر طبیعت مانند سیل
و زلزله و افتادن بنایی و  ...می توان استفاده کرد.
رعنا يغموري

رعنا يغموري
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رویداد فر هنگی

نخستین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای  25سال فعالیت مراکز علمی کاربردی

نخستین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای  25سال فعالیت
مراکز علمی کاربردی  10 -لغایت  13مرداد ماه 1396
نمایشگاه بین المللی تهران سالن  14و 15

عکس از  :هادی غالمی ،محمدصادق صدری

نخستين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري دانشگاه با حضور  31استان كشور برگزار شد.
در اين نمايشگاه  1200دستاورد از مراكز مختلف دانشگاه جامع علمي كاربردي به نمايش گذاشته شد
كه حدود  86درصد از دستاوردهاي عرضه شده در اين نمايشگاه به محصوالت گروه صنعت 9 ،درصد
به گروه فرهنگ و هنر 3 ،درصد كشاورزي و  1.5درصد به گروه خدمات اختصاص داشته است.
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران در اين نمایشگاه حضور یافته و بیش از 31
عنوان کتاب چاپ شده توسط مرکز ،نشریات و همچنین آثار هنرمندانه تراش سنگ و اختراع گوهر
حساس به نور توسط جناب آقای صدری را ارائه کرد.

آیین اختتامیه نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای  ۲۵ساله مراکز علمی کاربردی ،با حضور دکتر احمدی معاون پژوهش وزارت علوم ،دکتر
امید رياست دانشگاه جامع ،دکتر بزرگ حداد معاونت پژوهشي دانشگاه جامع ،دکتر اکرمی رياست واحد استاني و  ۱۳ - ...مرداد ماه ۱۳۹۶

موارد ارائه شده در اين نمايشگاه:
  1213دستاورد از دانشجويان  227مركز علمي كاربردي -رونمايي از  5دستاورد پژوهشي

 كلينيك مشاوره كارآفريني  9 -عنوان -برگزاري  9كارگاه آموزشي

بازدید ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران ،جناب آقای دکتر اکرمی و هیات همراه
ایشان از غرفه مرکز ۳۱

 -نمايش مشاغل به صورت زنده و  46عنوان كارگاه مهارتي

بازدید ریاست محترم موسسه اموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر جناب آقای سلطانی فر و هیات همراه
ایشان ،از غرفه مرکز ۳۱
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فشار دادن دکمه شاتر و ثبت عکسی که برای همیشه
ماندگار میشود ،ممکن است یک تصویر معمولی و یا تصویر
لحظهای روزمره باشد که در قاب دوربین اسیر شده است.
غروب زیبای خورشید یا پرش یک ماهی به بیرون از آب،
همه این ها میتوانند لحظاتی باشند که در یک لحظه به
چشم عکاس ،جلوه نموده و برای همیشه ماندگار شده باشند.
در دنیایی که فراموشی عادتی معمول است و همه چیز
به آسانی و خیلی زود فراموش میشود ،عکسها روایاتی
هستند از زندگی که در کنارعبارات مرسومی چون تکنیک و
حس هنری و با استفاده از ابزارها ایجاد میشوند و با ثبت یک
لحظه تسخیر شده ،راوی گذشته فراموش شده مامیشوند.
لحظههایی که در قاب کوچک عکاسها ثبت میشود ،گاهی
آنقدر قدرتمند هستند که میتوانند خشم ،زیبایی ،ظلم،
امید و اندوه نهفته دردرون خود را به چشمهایی که نظارهگر
آن هستند ،منتقل کنند و بیننده را اندوهگین یا خوشحال
کنند ،به فکر فرو برند و حتی زندگی انسانها راتغییر دهند.
عکاسی یکی از مهمترین اختراعات بشر در قرن نوزدهم
بوده است .این هنر در اکثر زبانهای جهان فتوگرافی
Photography)) خوانده میشود که ترکیبی از دو کلمه
یونانی فتو به معنی نور و گرافی به معنی ثبت یا نگارش است.
بنابراین ،فتوگرافی به معنای نقش کردن با نور است.عکاسی
دارای سه جنبه علمی ،صنعتی و هنری است؛ بهعنوان یک
پدیده علمی متولد شد ،بهشکل یک صنعت گسترش یافت و
به عنوان هنر تثبیت شد و به همین علت «فن هنرمندانه»
یکی از بهترین توصیفها برای عکاسی است.
عکاسی توسط یک فرد کشف و تکمیل نشده ،بلکه نتیجه
اکتشافات و نوآوریهای افراد گوناگون در طول تاریخ است
و سالها قبل از اختراع عکاسی ،اساس کار دوربین عکاسی
وجود داشتهاست؛ اما اولین تصویر لیتوگرافی نوری در سال
 ۱۸۲۲میالدی توسط اشرافزاده و مخترع فرانسوی ،ژوزف
س )Nicephore Niepce) او با همکاری لوئی
نیسهفور نیِپ 
ژاک مانده داگِر Louis-Jacques-Mande Daguerre
))،آزمایشهایی را بر ترکیبات نقره براساس یافتههای یوهان
هاینریش شولتز ( )Johann Heinrich Schulzeانجام
دادند و داگر در سال  ۱۸۳۷میالدی موفق به ابداع روش
داگرئوتایپ شد. (تصویر شماره )1
عکاسی از ابتدای ظهور تا به امروز ،راه دراز و پر فراز
و نشیبی را طی کرده است؛ تغییرات زیادی به خود دیده و
روز به روز بر ضریبنفوذش در میان مردم و جوامع افزوده
شده است .عکاسی در طول تاریخ پرتو درخشانی بر بسیاری
از گوشههای تاریک یا ناشناختهی زندگی بشرانداخته است
و در گذر این دوران به یکی از موثرترین ،نیرومندترین،
سریعترین و پرطرفدارترین ابزار و رسانههای بشر برای
ارائهی اندیشههاو احساسات درونیش تبدیل شده است.
عکاسی موجب تغییر دید انسان نسبت به جهان پیرامون
خویش نیز میشود و راهکاری توانمند برای بیان داستانها
و الهامهایی است که عکاس از افراد و منظرهها و اتفاقاتی
که دیده و لمس کرده دریافت میکند و امکان به اشتراک
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گذاری آنها را با دیگران برای وی فراهم میسازد .باعکسها
میتوان خاطرات و دیدهها و شگفتیهای سراسر دنیا را در
کسری از ثانیه به تصویرکشید.
مارسل پروست ،نویسندهی شهیر فرانسوی ،جایی
در شاهکار همیشه ماندگارش «در جستجوی زمان از
دست رفته» مینویسد« :به گمان من ،تنها عکاسی است
که میتواند با تازهترین کاربردهایش از درون آنچه به نظر
ما چیزی با ظاهری قطعی و همیشگی میرسد صد چیز
دیگر را بیرون بکشد که همه باز هماناند» .پروژه عکاسی
(Things Are Queer ) از آقای دوین مایکلز (Duane
 )Michaelsمیتواند مثالی ملموس از این سخن باشد.
(تصویر شماره )2

پیشنهاد نامگذاری  ۱۹آگوست بعنوان روز جهانی
عکاسی نخستین بار توسط انجمنهای عکاسی در آمریکا
اعالم شد ولی شورای عکاسیبینالمللی هند در سال ۱۹۹۱
نخستین نهادی بود که این روز را رسماً بعنوان روز جهانی
عکاسی جشن گرفت و از آن زمان تا به امروز هر ساله
کشورهای بیشتری این روز را بعنوان «روز جهانی عکاسی»
در تقویمهای خود میگنجانند .بطوری که هر سال این
رویداد نسبت به سال گذشته در گسترهی بزرگتری برگزار
شده است.
به مناسبت این روز نگاهی به برخی از مهمترین
اولینهای تاریخ عکس داشته باشیم :
  .1نخستین عکس ثبت شده در جهان که در سال
 1822توسط نیسفور نیپسNicephore Niepce) )
در بروگاندی فرانسه با استفاده از فرآیند هلیوگرافی که ۸
ساعت به طول انجامید ثبت شده است .این عکس نشان
دهنده نمای بیرون پنجره اتاق وی است. (تصویر شماره )3

 .2نخستین عکس رنگی جهان تصویر یک روبان سه
رنگ است که توسط ریاضیدان و فیزیکدان اسکاتلندی،
جیمز کلرک مکسول (  )James Clerk Maxwellثبت
شد .وی این عکس را در جریان یک کنفرانس در سال ۱۸۶۱
به همگان نشان داد. (تصویر شماره )4
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 .3اولین عکس دیجیتال جهان در سال  ۱۹۵۷گرفته
شد .این درست  ۲۰سال پیش از این بود که مهندسان
کداک اولین دوربین دیجیتالی را ابداع کنند .این عکس در
واقع اسکن دیجیتال از عکسی بود که بر روی نگاتیو ثبت
شده بود ،توسط مهندس کامپیوتری به نام راسل کرش که
بعدها به عنوانمخترع اسکنر دیجیتال مشهور شد خلق شد.
رزولوشن این عکس  ۱۷۶در  ۱۷۶پیکسل است و قطع آن
مربعی بوده است. (تصویر شماره )5
پوریا غالمی اسفیدواجانی
مرداد ماه 1396
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نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال
سوم  -شماره  -11تیر و مرداد 1396

